บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนของบริษัทฯ มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่กลาวถึงขางลางนี้กอนตัดสินใจลงทุนในหุนของบริษัทฯ
ขอมูลตอไปนี้อธิบายถึงความเสี่ยงที่สําคัญบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไมทราบถึงความเสี่ยงบางประการ และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ เชื่อวายังไมมีนัยสําคัญ
อาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ได ความเสี่ยงทั้งหลายเหลานี้อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณ
การทางการเงิ น โครงการในอนาคต การคาดการณเ กี่ย วกั บ ผลประกอบการ การดํ าเนิน ธุ รกิ จ แผนการขยายธุร กิจ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณ
ถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ
ในอนาคต ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลที่อาง
ถึงหรือเกี่ยวขอ งกับรัฐ บาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ บริษัทฯ ไดมาจากขอมู ลที่มีการเปดเผยหรือคั ดยอจาก
สิ่งพิ มพ ของรั ฐบาลหรือ จากแหล งขอ มูล อื่น ๆ โดยที่บ ริษั ทฯ มิ ได ทําการตรวจสอบหรื อรั บรองความถู กต องของข อมู ล
ดังกลาวแตประการใด
1.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.1

กําไร (margins) ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและอะโรเมติกสมีความผันผวน

ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ไดรับผลกระทบโดยหลั กจากส วนตาง หรือกํ าไร (margins) ระหวา งราคาขายของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑพาราไซลีน ของบริษัทฯ กับตนทุนในการจัดซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในอดีตที่ผาน
มา คาการกลั่นและกําไรของพาราไซลีนมีความผันผวน และมีแนวโนมวาจะยังคงมีความผันผวนตอไปในอนาคต ความผัน
ผวนที่เกิ ดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนิ นงานของบริษัท ฯ เนื่อ งจากสว นตางระหวางราคาของ
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ขาย และราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจลดลงจนทําใหกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ไม
เพียงพอตอความตองการของบริษัท ฯ และอาจไม เพียงพอตอการชําระหนี้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจัยเฉพาะต าง ๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคาการกลั่น (refining margin) และกําไรจากการผลิตพาราไซลีน (paraxylene margin) และผลประกอบการของ
บริษัทฯ ไดแก
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• ความตองการโดยรวมของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑพาราไซลีน ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยตาง ๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจของโลก ภูมิภาค และในประเทศ สภาพอากาศ ความผันผวนตามฤดูกาล และ
ความตองการผลิตภัณฑเฉพาะอยาง เชน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
• อุบัติเหตุ การหยุดชะงักในการขนสง สภาพอากาศที่ รุนแรง หรือเหตุการณอื่น ๆ ซึ่งส งผลใหตองหยุดเดิ น
เครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวหรือซึ่งมีผลกระทบในทางลบอยางอื่นตอหนวยผลิต เครื่องจักร ทอสงหรือ
อุปกรณของบริษัทฯ หรือของผูจัดหา (supplier) หรือลูกคาของบริษัทฯ
• การเปลี่ยนแปลงตนทุนหรือปริมาณน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และคาขนสงที่เกี่ยวของ โดยไมสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑพาราไซลีน
• การเปลี่ยนแปลงกําลังการกลั่นน้ํามันและการผลิตพาราไซลีนโดยรวม (aggregate refining and paraxylene
capacity) ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และทั่วโลก
• การเปลี่ยนแปลงที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาในโครงสรางการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ
ไทย
• การเปลี่ ย นแปลงที่ มิ ไ ด ค าดหมายไว ล ว งหน า ในคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนดของน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมและกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสมบัติที่กําหนดเกี่ยวกับสารออกซิเจนเนตและปริมาณ
กํามะถัน ซึ่งบริษัทฯ อาจตองแกไขหรือปรับปรุงหนวยผลิตและหรืออุปกรณตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยที่ไม
สามารถผลั ก ภาระต น ทุน ในการปฏิ บั ติ ตามคุ ณ สมบั ติ ที่ กํา หนดดังกล า วดว ยการปรั บ ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียม
• คําตั ดสิ น คํ าพิ พากษาหรื อการทํ าความตกลงในคดีค วามและการดําเนิน การตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึ ง
คาใชจายที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาในการแกไขความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือการปฏิบัติตามขอกําหนด
สิ่งแวดลอม ณ โรงงานการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนที่สูงกวาเงินสํารองที่ตั้งไว และการเรียกรองคาชดเชย
จากการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ
• กรณีและเหตุการณระหวางประเทศ ตลอดจนสภาวะทางการเมืองทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสภาวะและความไมมั่นคง
ทางการเมืองในภูมิภาคของประเทศผูผลิตน้ํามัน เชน ตะวันออกกลางและตะวันออกไกล
• ความสามารถขององคกรรวมประเทศผูผลิตน้ํา มันเพื่อการสงออก (Organization of Petroleum Exporting
Countries (“OPEC”)) และประเทศผูผลิตปโตรเลียมอื่น ๆ ที่จะกําหนดและรักษาระดับการผลิต ซึ่งมีอิทธิพล
ตอราคาตลาด
•

กฎระเบียบของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงานโดยทั่วไป

• ระดับและขอบเขตของกิจกรรมของนักเก็งกําไรน้ํามัน
• ราคา ความพรอมและการเปนที่ยอมรับของผลิตภัณฑปโตรเลียมทดแทน เชน ไบโอดีเซล
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• การประกาศใชหรือการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ภาษีอากรตลอดจนกฎหมายและ
กฎเกณฑอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
• ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
ป จ จั ย ต า ง ๆ ดั งที่ ก ล า วมาข า งต น ส งผลให ค า การกลั่ น และกํ า ไรขั้ น ต น ของพาราไซลี น (gross refining and
paraxylene margins) ของบริษัทฯ อาจลดลงได ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.2 ราคาตลาดของน้ํามั นดิบและวัตถุ ดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ ปโตรเลียม ผลิตภั ณฑอะโรเมติ กสและ
เคมีภัณฑอื่น ๆ มีความผันผวนและเปนวัฏจักร อีกทั้งไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ทั่วโลกที่ไมสามารถจะคาดการณได
ราคาที่บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ถูกกําหนดโดยอางอิงกับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดเหลานี้มีความผันผวนและคาดวาจะยังคงผัน
ผวนตอไป อีกทั้งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บางสวนจะสะทอนถึงความผันผวนและวัฏจักรของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและการ
ผลิตอะโรเมติกส ในอดีตที่ผานมา อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและการผลิตอะโรเมติกสตองประสบกับชวงเวลาที่หมุนเวียนของ
ภาวะอุปทานตึงตัว (tight supply) ซึ่งสงผลใหราคาและอัตรากําไรเพิ่มขึ้น ติดตามดวยชวงระยะเวลาที่มีการเพิ่มกําลังการผลิต
อยางสูง ซึ่งสงผลใหมีอุปทานลนตลาดและราคาและอัตรากําไรลดลง ความผันผวนที่มีนัยสําคัญในราคาตลาดของน้ํามันดิบ
และวัตถุดิบอื่น ๆ นาที่จะมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยที่สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง
ราคาน้ํามันดิบไดมีการปรับสูงขึ้นอยางมากในชวงระยะเวลาที่ผานมา โดยน้ํามันดิบดูไบตามคาเฉลี่ยราคาอางอิงของ Platt ที่
สิงคโปร (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) มีราคาเฉลี่ยที่บารเรลละ 49.32 ดอลลารสหรัฐในป 2548 ราคา 61.48
ดอลลารสหรัฐในป 2549 ราคา 68.37 ดอลลารสหรัฐในป 2550 และณ วันที่ 28 มีนาคม 2551 ราคาน้ํามันดิบดูไบตามคาเฉลี่ย
ราคาอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร (MOPS) มีราคาเทากับบารเรลละ 98.25 ดอลลารสหรัฐ
บริษัทฯ ประสบกับความผันผวนของราคาน้ํามันดิบเปนรายวัน โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ จะมีชวงระยะเวลาที่หางกัน
(lag time) ประมาณหนึ่งเดือนนับจากเวลาที่ซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จนถึงเวลาที่ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งผลิตจาก
วัตถุ ดิบ ดังกล าว ทั้ งราคาของน้ํ ามั นดิ บและวั ตถุ ดิบ อื่น ๆ และราคาของผลิ ตภั ณฑป โตรเลีย มอาจเปลี่ ยนแปลงได ในชว ง
ระยะเวลาที่ หางกัน นี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล าวอาจมีผลกระทบต ออัตรากําไรของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบที่ มี
นัยสําคัญตอกิจการกลั่นน้ํามัน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แมวาการขึ้นหรือลดราคาของน้ํามันดิบหรือ
วัตถุดิบอื่น ๆ อาจสงผลใหมีการปรับขึ้นหรือปรับลดราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมตามกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองได
วาราคาเหลานั้นจะปรับขึ้นหรือปรับลดในสัดสวนเดียวกันหรือไม การที่บริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระจากการขึ้นราคาตลาด
ของน้ํ ามัน ดิบหรือวั ตถุดิ บได อาจสง ผลกระทบในทางลบอยางมี นัยสํ าคัญตอธุ รกิจ กระแสเงิน สด ฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ ตนทุนน้ํา มันดิบและวัตถุดิบอื่ น ๆ ซึ่งรวมถึงภาษี สรรพสามิ ตและเงิ นกองทุนน้ํ ามันถือเป นสวนของ
ตนทุนที่สําคัญของตนทุนการขายของบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 95.3 รอยละ 95.8 และรอยละ 95.3 ของ
ตนทุนการขายของบริษัทฯ ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองสํารองน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมคงคลังไวตามที่กฎหมายไทยกําหนดด วย มูลคาของสินคาคงคลังเหลานี้ขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาด
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแส
เงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
อนึ่ง ราคาของน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหบริษัทฯ ตองเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แมวาที่ผานมาบริษัทฯ ยังไม
เคยประสบปญหาในการจัดหาสินเชื่อทางการคาเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน แตหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาสินเชื่อระยะสั้นที่
มีเงื่อนไขที่ดีไดอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ได
1.1.3 บริ ษั ท ฯ ต อ งพึ่ ง พาเอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น และ/หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ อย างมากสํ าหรั บ บริ การ
สนับสนุนตาง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตําแหนง
บริษัทฯ ตองพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือเปนอยางมากสําหรับ การดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยประโยชนที่ไดรับจากการเปนบริษัทในเครือที่ถือหุนขางมากโดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
และ/หรือบริษัทในเครือ ไดแก การเขาถึงความเชี่ยวชาญในการบริการจัดซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมี
สวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับ
ประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหาร
จัดการและเทคนิค รวมทั้งบุคลากรระดับอาวุโสของบริษัทฯ เชน กรรมการผูจัดการ ผูจัดการบัญชี ผูจัดการการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมายและการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทฯ กับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/
หรือ บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสําหรับชองทางพาณิชยกรรมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑสงออกใหแกหรือผาน
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งไดใหการสนับสนุนทางดานการตลาดและการขายแกบริษัทฯ ภายใตสัญญา
บริการตาง ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน – 11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ
และเงื่อนไขของสัญญา / ขอตกลงที่สําคัญอันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ
และวั ตถุ ดิ บ” บริ ษัท ฯ ไม ส ามารถรับ รองได วา เอ็ก ซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น และ/หรือ บริษั ทในเครือ จะยัง คงใหก าร
สนับสนุนแกบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สูญเสียการสนับสนุนดังกลาวจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือ
บริษัทในเครือ หรือสัญญาที่มีนัยสําคัญใด ๆ ที่บริษัทฯ ทําไวกับ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือถูก

สวนที่ 2 หนา 5

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บอกเลิก และบริษัทฯ ไมสามารถหาแหลงอื่น ๆ สําหรับบริการดังกลาวหรือไมสามารถหาบุคลากรที่สําคัญเพิ่มเติมได ธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดํา เนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ ก็อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญ
สัญญาตาง ๆ ที่บริษัทฯ ทํากับเอ็ก ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ สํา หรับบริการเทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา และการสนับสนุนอื่น ๆ มีขอกําหนดวาดวยการสิ้นสุดลงของสัญญาโดยอัตโนมัติหากเอ็กซอนโมบิล คอร
ปอเรชั่น ไมไดเปนเจาของหรือไมมีอํานาจควบคุม ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เปนจํานวนสูงกวารอยละ 50 ของสวนไดเสีย
ในบริษั ทฯ อีก ตอไป โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่มเติ มในหัว ขอ “11. รายการระหวา งกัน” เงื่อนไขบางอยางที่เ กี่ยวกั บ
บุริ มสิ ทธิ และการอนุ มัติ จากรั ฐบาลจะมีผ ลบั งคั บใชห ากผูถื อหุ นเอ็ก ซอน โมบิล คอร ปอเรชั่น และ/หรือ บริ ษัท ในเครื อ
ประสงคที่จะลดสัดสวนการถือหุนโดยรวมของตนในบริษัทฯ จนต่ํากวารอยละ 50 อยางไรก็ตาม ผูถือหุนของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมผูกพันที่จะตองคงสวนไดเสียขั้นต่ําไวในบริษัทฯ และภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลา
การหามจําหนายจายโอนหุนที่กําหนดโดยเกี่ยวของกับการเสนอขายหุนแลว ผูถือหุนดังกลาวอาจลดสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทฯ ได โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “13. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่จําเปนตอการดําเนินงานบางฉบับ
– 13.1 สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงอุตสาหกรรม”
1.1.4 อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ กับบริษัทฯ หรือระหวางผูถือหุน
รายใหญและผูถือหุนรายยอยของบริษัทฯ
กอนการเสนอขายหุ นในครั้ งนี้ บริ ษัทอื่ น ๆ ในเครือ เอ็ก ซอน โมบิล คอรป อเรชั่น เปน ผูถื อหุน ในบริษั ทฯ เป น
จํานวนรวมกันทั้งสิ้นรอยละ 87.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่นโดยผานทางบริษัทอื่น ๆ ในเครือจะยังคงเปนผูถือหุนขางมากในบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ อาจเกิดกรณีที่
ทําใหผลประโยชนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นหรือผลประโยชนของบริษัทที่เกี่ยวของของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
แตกตางจากผลประโยชนของบริษัทฯ ทํ าใหผูบริหารของบริ ษัทฯ อาจตองเผชิญกับความขัดแยงทางผลประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและผูบริหาร ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นนี้รวมถึงเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับ
• รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เชน รายการที่เกี่ยวกับการจัดหา
วัตถุดิบ หรือการขายผลิตภัณฑ
• การแขงขันหรือกิจการใหมที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจกลั่นน้ํามัน
• การอนุ มัติ ก ารควบรวมหรื อ เข า ซื้ อ กิ จ การที่ อ าจเกิ ดขึ้ น การซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย แ ละธุ ร กรรมทางบริ ษั ท ที่ มี
นัยสําคัญอื่น ๆ
• การออกหรือจําหนายหลักทรัพย
• การตัดสินใจลงทุนและคาใชจายเพื่อการลงทุนอื่น ๆ และ
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• การบังคับสิท ธิตามสัญญา การจายเงินปน ผลและการจัดสรรอื่น ๆ และเรื่องที่เกี่ย วของกับกฎระเบี ยบและ
กฎหมาย
แมบริ ษัทฯ มีค วามตั้งใจที่จ ะดํา เนิน มาตรการตามที่ส มควรเพื่ อขจั ดความขั ดแย งทางผลประโยชนดังกลา วและ
ปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ ดวยในขณะเดียวกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาผลประโยชนระหวางเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ หรือของบริษัทฯ จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผลประโยชนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครืออาจจะไมสอดคลองกับผลประโยชนของผู
ถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นอาจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนและดําเนินการในฐานะผูถือ
หุนผานทางบริษัทในเครือ ซึ่งอาจขัดแยงและมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เชน การจายเงิน
ปนผลหรือการจัดสรรอื่น ๆ
1.1.5

บริษัทฯ ตองพึ่งพาแหลงน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จากตางประเทศ

วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือน้ํามันดิบ และบริษัทฯ ตองอาศัยน้ํามันดิบที่พรอมจัดหาได
สําหรับความตองการในการผลิตเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความสามารถกลั่นน้ํามันดิบไดหลายประเภทจากทั่ว
โลก ซึ่งรวมถึงน้ํามันดิบจากตะวันออกไกล ตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันตก โดยที่การคัดเลือกวัตถุดิบของบริษัทฯ จาก
แหลงใดนั้ น จะขึ้น อยูกับราคาและปริ มาณของผลิตภัณฑ บริษัทฯ จัดหาน้ํา มันดิบผาน และจัด หาจาก ExxonMobil Asia
Pacific Pte. Ltd. และ ExxonMobil Sales and Supply LLC ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และทํา
หนาที่ชวยเหลือบริษัทฯ ในการจัดหาและในการจัดซื้อดังกลาว สําหรับป 2550 บริษัทฯ นําเขาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
โดยปริมาณ คิดเปนประมาณรอยละ 70.4 ของปริมาณน้ํามันดิบจากตะวันออกไกล ซึ่งสวนใหญมาจากประเทศตาง ๆ อาทิ
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม การนําเขาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อยูภายใตปจจัย ตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุม ของบริ ษัท ฯ ซึ่งรวมถึ งการเปลี่ ย นแปลงและความไม มั่น คงทางการเมื อ งในภู มิภ าคที่เ ป นแหล งผลิ ตป โ ตรเลี ย ม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะวันออกกลาง กฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงานในภูมิภาคเหลานั้น
สภาพอากาศและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเหลานั้น แมวาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมเคยประสบปญหาที่สําคัญใน
การจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการผลิต แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาในอนาคต
บริษัทฯ จะยังคงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันดิบ สําหรับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดอยาง
เพียงพอสําหรับการกลั่นที่ ณ ระดับปจจุบันในราคาซึ่งเปนที่ยอมรับได และเปนไปตามเงื่อนไขที่นาพึงพอใจ หากบริษัทฯ ไม
สามารถจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ไดอยางเพียงพอ หรือสามารถจัดหาไดเพียงพอแตในราคาที่ไมนาพึงพอใจ ธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิ น ผลการดํ าเนิ นงานและโอกาสทางธุร กิจของบริษั ทฯ อาจไดรั บผลกระทบในทางลบอย างมี
นัยสําคัญ
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1.1.6 การหยุ ด ชะงั ก ในการดํ าเนิ น งานของโรงกลั่ น น้ํ ามั น และโรงงานอะโรเมติ ก ส อ ย างมี นั ยสํ าคั ญ อาจมี
ผลกระทบตอการผลิตของบริษัทฯ
หนวยผลิตทั้ งหมดของบริษัทฯ ตั้งอยูที่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี การกลั่ น การขนส งและการจั ดเก็บ น้ํามัน ดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ มีความเสี่ยงภัยที่สําคัญหลายอยาง ซึ่ง
อาจกอใหเกิดอัคคีภัย การระเบิด การหกรั่วไหล และสภาพที่เปนอันตรายหรือไมคาดหมาย อื่น ๆ หรืออุบัติเหตุ เหตุการณ
แทรกแซงที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ (ไมวาโดยตรงหรือโดยออม) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม
สภาพอากาศที่รุนแรงหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบและมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองหยุดเดินเครื่องจักรในสวนตาง ๆ ของหนวยผลิตเพื่อการบํารุงรักษาตามกําหนดการประจําเปนครั้ง
คราว ในระหวางการหยุดเดินเครื่องจักรนี้ สวนที่หยุดเดินเครื่องจักรและสวนอื่น ๆ ที่ตองพึ่งพาสวนนี้อาจไมสามารถผลิต
หรืออาจทําใหมีระดับการผลิตในอัตราที่ต่ําลง การหยุดเดินเครื่องจักรเปนระยะเวลานาน แมวาจะเปนการหยุดเดินเครื่องจักร
เพื่อการบํารุงรักษาประจําหรือการบํารุงรักษาตามกําหนดการที่วางไวก็ตาม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
หนวยผลิตของบริ ษัทฯ อาจต องหยุ ดเดิ นเครื่ องจัก รนอกกําหนดการที่วางไว เนื่องจากความชํ ารุดบกพรอ งของ
เครื่องจักรและอุปกรณ ในกรณีดังกลาวนี้ หนวยกลั่นน้ํามันที่ไมเสียหายแตอาจตองพึ่งพาหรือทํางานรวมกับหนวยที่เสียหาย
อาจตอ งหยุด เดิ นเครื่ องจัก รไปด วย หากมีก รณี เหลา นี้เ กิด ขึ้น กํ าลั งการผลิ ตและปริ มาณการผลิ ตของบริ ษัท ฯ อาจไดรั บ
ผลกระทบ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผาน
มา หนวยผลิตของบริษัทฯ เคยตองหยุดเดินเครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวเปนระยะเวลาสั้น ๆ หลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการ
หยุดเดินเครื่องจักรเปนเวลาหนึ่งวันเนื่องจากน้ําทวมในป 2548 ในกรณีที่โรงกลั่นน้ํามันจําเปนตองหยุดเดินเครื่องจักรเปน
ระยะเวลานาน อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.7 บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปนเปอนของผลิตภัณฑ และการขายผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม
คุณสมบัติที่กําหนด
การสงมอบผลิตภัณฑที่ถือวาไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด หรือมีการปนเปอนหรือเสื่อมสภาพ ไมวาจะเกิดขึ้น
จริงหรือเพียงถูกกลาวหา หรือไมวาโดยตั้งใจหรือโดยอุบัติเหตุ อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัทฯ
การสงมอบผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด หรือมีการปนเปอนหรือเสื่อมสภาพ อาจสงผลใหบริษัทฯ ตองเรียก
ผลิตภัณฑกลับคืน และ/หรือมีความรับผิดทางอาญาหรือทางแพง รวมถึงจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะขายผลิตภัณฑ
ได ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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การประกันภัยของบริษัทฯ อาจใหความคุมครองไมเพียงพอตอความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตความเสี่ยงและอันตรายตาง ๆ จากการกลั่นน้ํามัน รวมทั้งการขนสงและการ
จัดเก็บน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ เชน อัคคีภัย การ
ระเบิด การแตกราวของทอสงและการหกรั่วไหล การรั่วของถังเก็บ การหกรั่วไหลของเคมีภัณฑ การปลอยสารอันตรายหรือ
กาซ และความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ความชํารุดบกพรองทางจักรกลของอุปกรณที่หนวยผลิตของบริษัทฯ และภัย
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ความเสี่ยงภัยในการดําเนินงานและความเสี่ยงภัยอื่น ๆ เหลานี้อาจกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บและการ
เสียชีวิต ความเสียหายที่รายแรงหรือการถูกทําลายของทรัพยสินของบริษัทฯ และของบุคคลอื่น รวมทั้งการกอใหเกิดมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอม และอาจสงผลใหตองระงับการดําเนินงานและกอใหเกิดความรับผิดทางแพงหรือทางอาญา
ในขณะที่บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดทําประกันภัยไวอย างเพียงพอ แตหากหนวยผลิตหนวยใดหนวยหนึ่งหรือทุ ก
หนวยเสีย หาย ไมว าทั้ง หมดหรือบางสว น และการดํา เนิน งานของบริษัท ฯ ตอ งหยุ ดชะงั กเป นระยะเวลาหนึ่ง บริษัท ฯ ไม
สามารถรับรองไดวากรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะคุมครองความสูญเสียที่อาจเกิดจากการหยุดชะงักดังกลาว หรือชดเชย
คาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทนหนวยผลิตที่เสียหายไดอยางเพียงพอ บริษัทฯ ไมมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หาก
บริษัทฯ ไดรับความสูญเสียที่ไมไดเอาประกันเปนจํานวนมาก หรือหากความสูญเสียที่เอาประกันของบริษัทฯ มีจํานวนสูงกวา
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอยางมีนัยสําคัญ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ อนึ่ง กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ ไมไดครอบคลุมเบี้ย
ปรับหรือค าปรั บ หรือการชํ าระเงิน อื่น ๆ ให แกรั ฐบาลอัน เนื่อ งจากความเสี่ยงภัยใด ๆ เหล านี้ โปรดพิจ ารณารายละเอีย ด
เพิ่มเติมในหัวขอ “5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ – 5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก – รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพยสิน”
1.1.9 การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบเกี่ ยวกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และการเปลี่ ยนแปลงในกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาว อาจทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายจํานวนมาก
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบและมาตรฐานทางดาน
สิ่งแวดลอมที่เพิ่มความเขมงวดขึ้นอยูเสมอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกปลอยออกมาทางอากาศ เชน สารซัลเฟอร ออกไซด
(sulfur oxides (“Sox”)) สารไนโตรเจน ออกไซด (nitrogen oxides (“NOx”)) และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการหกรั่วไหลโดยอุบัติเหตุหรือการปลอยปโตรเลียมหรือวัตถุอันตราย หรือมลพิษอื่น ๆ เขาสูสิ่งแวดลอม การ
จัดการของเสีย การจัดการ การใช การจัดเก็บ การขนสงและการกําจัดผลิตภัณฑที่ผลิตจากปโตรเลียม การปองกันมลพิษ การ
แกไขพื้น ที่ซึ่งปนเปอน และการกํ าหนดลัก ษณะและคุณภาพของน้ํามั นเบนซิน และน้ํามั นดีเซล นอกจากนี้ กฎหมายและ
กฎระเบียบบางฉบับยังกําหนดใหโรงงานของบริษัทฯ ตองประกอบการตามใบอนุญาตซึ่งตองตออายุหรืออาจมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงได กฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตเหลานี้อาจกําหนดใหติดตั้งเครื่องควบคุมมลพิษหรือเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานเพื่อจํากัดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและ/หรือสุขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้
บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อการลงทุนอยางตอเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การฝาฝน
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กฎหมายและกฎระเบียบหรือเงื่ อนไขของใบอนุญาตเหล านี้มีโทษปรับ สูง รวมถึงโทษทางอาญา การเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ และการบังคับปดสถานประกอบการ
การรั่วไหลของน้ํามัน กาซหรือมลพิษอื่น ๆ ออกสูอากาศ ดินหรือน้ํา อันอาจทําใหบริษัทฯ มีความรับผิดตอรัฐบาล
หรือบุคคลภายนอก อีกทั้งเกิดคาใชจายในการแกไขความเสียหายจากการรั่วไหลดังกลาว หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ อาจถูกดําเนินการทางปกครอง ทางแพงและทางอาญาโดย
หนวยงานของรัฐ อีกทั้งอาจถูกดําเนินการทางแพงโดยกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดคาปรับ
และความรับผิดจํานวนมากตอบริษัทฯ รวมทั้งคําสั่งซึ่งอาจจํากัดหรือระงับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ได
อนึ่ง การประกาศใชกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมฉบับใหม การตีความกฎหมายเดิมใหมหรือการ
ยกเลิ กกฎหมายเดิม คุณสมบัติที่ กําหนดเพิ่ มเติมของรัฐบาลหรื อพัฒนาการอื่น ๆ ในภายหนาอาจส งผลใหบริ ษัทฯ ตองมี
คาใชจายเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมหรือเกิดคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษาระดับการประกอบการในระดั บ
ปจจุบัน ลดกิจกรรมการผลิตหรือดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ตัวอยางเชน เมื่อไมนานมานี้ รัฐบาลไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามั น
เชื้อเพลิงขึ้นใหม โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนของน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในน้ํามัน
ดีเซล ซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 แมวาในปจจุบัน บริษัทฯ
ยังอยูในระหวางประเมินทางเลือกที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว
เพื่อที่บริษัทฯ จะยังคงสามารถขายน้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ อาจจะมี
คาใชจายเพื่อการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่มาตรฐานใหมที่กําหนดขึ้นใหมนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555 จาก
การประมาณการเบื้องตน บริษัทฯ คาดวา จะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนในการนี้ประมาณ 15,000 ลานบาท แตอยางไรก็ดี
คาใชจายสุดทายของโครงการดังกลาวขึ้นอยูกับความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการซึ่งยังไมมีขอสรุป
สุดทาย และสภาพตลาดในระหวางที่มีการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ แมวาบริษัทฯ พยายามที่จะชดเชยคาใชจายเพื่อการลงทุน
เหลานี้ก็ตาม แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา บริษัทฯ จะสามารถที่จะชดเชยคาใชจายจากการลงทุนดังกลาวได
นอกจากนี้ มาตรฐานและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอมฉบับใหมที่อาจมีการประกาศใชบังคับอาจทําใหบริษัทฯ ไมมี
ระยะเวลาเพียงพอเพื่อการปฏิบัติตาม และบริษัทอาจไมสามารถขอยกเวนหรือขอระงับชั่วคราว หากบริษัทไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและขอกํ าหนดดั งกลาวไดภายในกําหนดเวลา ซึ่งในกรณีเช นนั้น บริ ษัทฯ อาจตองปดดําเนินการหรือหยุ ด
ดําเนินการในสวนงานที่ไดรับผลกระทบ บริษัทฯ คาดวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะกําหนดมาตรฐาน
ใหมสําหรับการปลอยสารทางอากาศสําหรับธุรกิจกลั่นน้ํามัน โดยบริษัทฯ ยังไมแนใจวา มาตรฐานใหมเหลานี้จะมีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทางใดบาง
บริษัทฯ ไมเคยถูกดําเนินคดีที่มีนัยสําคัญหรือตองจายคาปรับและเบี้ยปรับที่มีนัยสําคัญ และเทาที่บริษัทฯ ทราบ
บริษัทฯ ไมเคยถูกตรวจสอบในเรื่องสิ่งแวดลอมและเรื่องที่เกี่ยวของที่มีนัยสําคัญ แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรองได
วา จะไมมีการดําเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาอื่น ๆ ตอบริษัทฯ ในอนาคต หรือบริษัทฯ จะตองรับผิดในการดําเนินคดีหรือ
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กระบวนพิจารณาในอนาคตดังกลาว ซึ่งอาจมีคาใชจายที่สูง คาใชจายในการทําความสะอาดและแกไขสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ของบริษัทฯ และการดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.10 บริ ษั ท ฯ อาจไม ส ามารถดํ า เนิ น โครงการในอนาคตได สํ าเร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาและงบประมาณที่
คาดการณไว
บริษัทฯ คาดวา บริษัทฯ จําเปนจะตองมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเปนจํานวนมากจากการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงใหมที่ กําหนดใหลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนในน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันใน
น้ํามั นดีเ ซล ดังรายละเอี ยดในปจ จัยความเสี่ย งหัว ขอข างต น ซึ่งหากกระแสเงินสดจากการดํา เนิน งานของบริษั ทฯ มีไ ม
เพียงพอ บริษัทฯ อาจตองจัดหาเงินทุนบางสวนสําหรับโครงการดังกลาวจากการกูยืมธนาคารหรือการขายหลักทรัพยที่ถืออยู
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินทุนไดอยางเพียงพอภายใตเงื่อนไขซึ่งเปนที่ยอมรับ
ไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาไดเลย
กําหนดเวลาและความสําเร็จของโครงการนี้และโครงการอื่น ๆ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากปจจัยตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของโดยทั่วไปกับโครงการกอสรางและขยายธุรกิจขนาดใหญ ปจจัยเหลานี้ไดแก การขาดแคลน หรือการเปลี่ยนแปลง
ของราคาอุปกรณหรือวัสดุ ความบกพรองในการออกแบบหรือการกอสราง สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
และสถานการณและปญหาที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา ปจจัยใด ๆ เหลานี้อาจสงผลใหโครงการทั้งหมดหรือบางสวน
สําเร็จลาชาออกไป ซึ่งสงผลใหตนทุนทางการเงินที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาวเพิ่มขึ้น และอาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.11 การแทรกแซงของรัฐบาลในการตัดสินใจกําหนดราคา และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐบาลอาจ
มีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ และผูประกอบการปโตรเลียมอื่น ๆ ในประเทศไทย ดําเนินกิจการในสภาพแวดลอมที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลที่เขมงวดของรัฐบาล ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลอาจแทรกแซงการตัดสินใจกําหนดราคาของโรงกลั่นน้ํามันและผูคาปลีกเพื่อ
วัตถุประสงคทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคและสังคมของประเทศไทย
ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและขายสงสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และในอนาคตรัฐบาล
อาจจะมีการประกาศดังกลาวอีกก็ได โดยกอนหนานี้ รัฐบาลไดเขาควบคุมราคาขายปลีกและราคาขายสงของน้ํามันเบนซินไร
สารตะกั่วตั้งแตเดือนมกราคมป 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2547 และน้ํามันดีเซลตั้งแตเดือนมกราคมป 2547 ถึงเดือนมิถุนายนป
2548 ถึงแมวารัฐบาลใหเงินชดเชยแกบริษัทฯ ก็ตาม แตในอนาคต รัฐบาลอาจยกเลิกการจายเงินชดเชยดังกลาวได บริษัทฯ ไม
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สามารถรับรองไดวารัฐบาลจะไมแทรกแซงการตัดสินใจกําหนดราคาของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากราคา
น้ํามันดิบในตลาดยังคงปรับขึ้นหรือผันผวนอยางมีนัยสําคัญ การแทรกแซงการกําหนดราคาของรัฐบาลอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ รัฐบาลไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการควบคุมราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลวซึ่งสวนใหญใช
เปนกาซหุงตมอยูในครัวเรือน และเพื่อควบคุมราคาขายของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียม
เหลวทุกรายรวมทั้งบริษัทฯ ตองขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแกผูรับซื้อในราคาขายสงซึ่งถูกควบคุม ที่ไดรวมภาษีสรรพสามิต
ภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของแลว ตามที่จะไดมีการประกาศเปนครั้งคราว ราคาขายสงที่รัฐบาลควบคุมมักมีราคา
ต่ํากวาราคากาซปโตรเลียมเหลวในตลาดโลกอยางมีนัยสําคัญ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.11 กฏหมายและ
กฏเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย”
หากราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมนั้นสูงกวาราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาล
ควบคุม บวกภาษีที่เกี่ยวของ ผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจะตองสงเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเทากับสวนตางระหวางราคา
ขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมและราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาลประกาศควบคุม บวกภาษีที่
เกี่ยวของ แตหากราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมนั้นต่ํากวาราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาล
ควบคุม บวกภาษีที่เกี่ยวของ รัฐบาลจะนําเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจายเปนคาชดเชยสําหรับสวนตางใหแกผูผลิตกาซ
ปโตรเลียมเหลวเปนจํานวนเงินเทากับสวนตางระหวางราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาลควบคุม บวกภาษีที่
เกี่ยวของ และราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม
นอกจากการควบคุมราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลยังไดจํากัดการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวโดย
ผูผลิตในประเทศ เพื่อปองกันการขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลวในประเทศ สําหรับแตละโรงกลั่นน้ํามันซึ่งเปนผูผลิตกาซ
ปโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดมีการออกประกาศเปนครั้งคราวเพื่อกําหนดปริ มาณสูงสุดของกาซปโตรเลียมเหลวที่โรงกลั่ น
น้ํามันแตละแหงจะสามารถสงออกได เนื่องจากราคาในประเทศถูกควบคุม บริษัทฯ อาจจะสามารถสงออกกาซปโตรเลียม
เหลวในราคาสงออกที่สูงกวาได ดังนั้น การจํากัดจํานวนกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงมีผลกระทบตอ
รายไดของบริษัทฯ
นอกจากนี้ความสามารถในการดําเนินงานในฐานะที่เปนบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยยัง
จําเปนจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากทางรัฐบาล ซึ่งตองมีการตออายุทุกหาป นอกจากนี้ ยังขึ้นอยูกับ
สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมซึ่งบริษัทเขาทํากับกระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวคูสัญญาเป นกระทรวงพลังงานแทน) โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติมในหัวข อ “13. สรุ ปสาระสําคั ญของสัญญาที่
จําเปนตอการดําเนินงานบางฉบับ - 13.1 สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงอุตสาหกรรม”
ดังนั้น หากใบอนุ ญาตของบริ ษัทฯ ไมได รับการตออายุ ไมวา ดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือในกรณีที่ บริษัท มีความขัดแยงกั บ
กระทรวงพลั งงานเกี่ ย วกั บ สั ญญาที่ ก ล า วมาข า งต น หรื อ มี ก ารผิ ด สั ญ ญาหรื อ บอกเลิ ก สั ญญา บริ ษั ท ฯ อาจไม ส ามารถ
ดําเนินงานโรงกลั่นตอไปและอาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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1.1.12 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันและการผลิตอะโรเมติกส ซึ่งมีการแขงขันสูง และคูแขงมีชองทางการ
ขายปลีกที่กวางขวางมากกวา หรือมีแหลงเงินทุนที่พรอมกวา อันอาจทําใหไดเปรียบในการแขงขัน
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและอุตสาหกรรมอะโรเมติกสมีการแขงขันสูงมากในแงการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมใน
ประเทศ และการขายผลิตภั ณฑอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่ น ๆ ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยสวนใหญแล ว
บริษัทฯ ตองแขงขันกับผูประกอบการโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศอีกหกรายทั้งในดานการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น
ๆ และในดานลูกคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม ความตองการของผลิตภัณฑปโตรเลียมไมสอดคลองกับ กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ในชวงทศวรรษ 1990 ซึ่งสงผลใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมหลักบางชนิด ใน
ปจจุบัน มีอุปทานสวนเกินสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดในตลาดในประเทศ เชน กาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามัน
เบนซินไรสารตะกั่ว ความไมสมดุลยกันระหวางอุปทานและอุปสงคสําหรับผลิตภัณฑกลั่นบางอยางของตลาดในประเทศที่
ยังคงมีอยูตอไปอาจทําใหเกิดแรงกดดันตอราคาในตลาดในประเทศ และเปนการบังคับใหบริษัทฯ ตองขายผลผลิตสวนเกิน
ในตลาดส งออกซึ่งโดยปกติมีอัตรากํา ไรที่ต่ํากวา อันอาจกอใหเ กิดผลกระทบในทางลบอยา งมีนัยสําคั ญตอกําไรจากการ
ดําเนินงาน (operating margins) และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องจากผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ การแขงขันในตลาดในประเทศและตลาด
ระหวางประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมจึงขึ้นอยูกับราคาเปนสําคัญ โดยราคานี้จะถูกปรับเปลี่ยนตามคุณสมบัติที่กําหนด
ของผลิต ภัณ ฑและต นทุน การขนสง ดังนั้น โดยทั่ วไป บริษัท ฯ จึงไมส ามารถสรา งความได เปรี ยบทางการคา ด วยความ
แตกต างของผลิต ภัณฑ (product differentiation) และไมสามารถผลักภาระตน ทุนที่เ กิดขึ้น ดวยการขึ้น ราคาสินคา อีกทั้ ง
บริษัทฯ ยังอาจเผชิญกับการแขงขันสูงขึ้นหากคูแขงของบริษัทฯ เพิ่มปริมาณการผลิตหรือกําลังการกลั่นในอนาคต ทั้งนี้ หนึ่ง
ในบริษัทคูแขงของบริษัทฯ คือ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) ไดประกาศแผนที่จะเพิ่มกําลังการ
ผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของตนขึ้นอีกวันละ 65,000 บารเรลในป 2551 นอกจากนี้ ยอดขายของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
จากการควบรวมและเขาซื้อกิจการระหวางลูกคาของบริษัทฯ และคูแขงของบริษัทฯ ตัวอยางเชน บมจ. ปตท. ไดเขาซื้อสถานี
บริการน้ํามันโคโนโคในป 2550 บริษัทฯ ไดจัดหาน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินใหแกสถานีบริการน้ํามันโคโนโคจนถึงเดือน
มกราคมป 2551 เมื่อสัญญาของบริษัทฯ สิ้นสุดตามขอกําหนดของสัญญา โดยในป 2550 บริษัทฯ มียอดขายน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันเบนซินใหแกสถานีบริการน้ํามันโคโนโคในสัดสวนที่ต่ํากวารอยละ 4 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ
ตองแขงขันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนผูจัดหาทางเลือกอื่นเพื่อตอบสนองความตองการทางดานพลังงานและเชื้อเพลิงของ
ผูรับซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน กาซธรรมชาติ ถานหินและแหลงพลังงานหมุนเวียน (renewable energy sources) หาก
บริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ กระแส
เงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ก็อาจไดรับผลกระทบในทางลบ
จากการที่ภาคคาปลีกมีการแขงขันที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงตองมีการแขงขันในดานราคาเปนหลัก ในขณะที่การแขงขัน
ในดานอื่น ๆ เชน มาตรฐานการบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ แผนการตลาด และที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามัน จะมีความสําคัญ
รองลงไป และบริษัทฯ ยังไดแขงขันในดานตัวแทนจําหนายดวย บริษัทฯ เผชิญการแขงขันอยางสูงจากบริษัทน้ํามันแบบ
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ครบวงจร เชน บมจ. ปตท. ซึ่งมีผูถือหุนรายใหญ คือ รัฐบาล ซึ่งเพิ่มความพยายามที่จะรุกสวนแบงตลาดคาปลีกในชวงปที่
ผานมา บมจ. ปตท. มีเครือขายคาปลีกที่มากกวาบริษัทฯ และมีสวนแบงการตลาดที่สูงกวามาก และมักจะเปนผูคาปลีกที่ริเริ่ม
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน โดยทั่วไป บริษัทฯ จะลดราคาตามการเปลี่ยนแปลงที่คูแขงกําหนดซึ่งรวมถึง บมจ. ปตท. เพื่อ
ปองกันการสูญเสียยอดขาย ตัวอยางเช น ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามัน ดีเซลมิไดเพิ่มขึ้นในแนวเดียวกันกับราคา
MOPS สืบเนื่องจากการแขงขันภายในประเทศซึ่งมีผลกระทบในทางลบกับกําไร (margins) ของบริษัทฯ เมื่อทางบริษัทฯ
ตอบสนองตอราคาที่ต่ําที่กํ าหนดโดยคูแขงของบริษัท ฯ หรือ หากวาคู แขงของบริษัทฯไมตอบสนองอยางรวดเร็ว ตอราคา
น้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นโดยการขึ้นราคาขายปลีกเชื้อเพลิง หรือตั้งราคาต่ํากวาความเปนจริง กําไร (ในสวนคาปลีก) ของบริษัทฯ
อาจลดลงหรือมีผลขาดทุนได
คูแขงบางรายของบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่พรอมกวาบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ คูแขงเหลานี้มี
ความสามารถที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในทุกวัฎจักรของอุตสาหกรรมไดมากกวา นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองแขงขันกับ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนผูจัดหาพลังงานทางเลือกเพื่อตอบสนองความตองการทางดานพลังงานและเชื้อเพลิงของลูกคาภาค
พาณิชยกรรมและคาปลีกของบริษัทฯ
1.1.13 เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมผูกพันที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินในอนาคต
ในชวงระยะเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อป 2540 และหลังจากนั้น เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/
หรือบริษัทในเครือ ไดใหเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยไมมีหลักประกันแกบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงตั๋วสัญญาใชเงินที่จาย
ดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด ซึ่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมเหลานั้นไดมีการชําระคืนหมดแลว โดยเปนสวนหนึ่ง
ของการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2
การปรับโครงสรางกิจการ” ในปจจุบัน เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไดใหวงเงินสินเชื่อชนิดที่ผูใหกู
มีสิทธิจะใหผูกูเบิกถอนหรือไมก็ได (uncommitted credit facilities) แกบริษัทฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือ
บริษัทในเครือ ไมผูกพันที่จะตองใหเงินกูยืมหรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ จะใหการสนับสนุนทางการเงินแกบ ริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ หาก
บริษัทฯ ไมสามารถจัดหาการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปนจากแหลงภายนอกโดยมีเงื่อนไขเปนที่ยอมรับไดในอนาคต อาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
1.1.14 ความสําเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับบุคลากรที่สําคัญ
ความสําเร็จของบริษัทฯ อาจขึ้นอยูกับการสนับสนุนอยางตอเนื่องของผูบริหารอาวุโสและบุคลากรที่สําคัญคนอื่น ๆ
เชน บุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพทองถิ่นของประเทศที่ตนปฏิบัติงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งมี
บุคคลหลายคนในจํานวนนี้ที่บริษัทฯ อาจไมสามารถหาผูที่จะมาทดแทนไดโดยงาย บุคลากรที่สําคัญเหลานี้ รวมถึง ผูจัดการ
โรงกลั่น ผูจั ดการฝ ายปฏิ บัติ ก ารกลั่ น และผูจั ดการฝ ายขายเคมีภั ณฑ ซึ่งได รับ การฝก อบรมและพัฒ นาอยา งเข มข นจาก
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เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือ บริษัทในเครือผานทางโครงการฝกอบรม การใหความรูเพิ่มเติม และการหมุนเวียน
งาน การปฎิบัติงานของผูบริหารอาวุโส และบุคลากรที่สําคัญของบริษัทฯ ยังเปนการจัดหามาหรือมอบหมายใหมาชวยงานที่
บริษัทฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนทางดานบริการของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ หรือเปนการหมุนเวียนตําแหนงในระหวางบริษัทในเครือของเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะผูบริหาร
อาวุโ สหรื อบุค ลากรที่สํ าคัญดังกล าวโดยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่ งรวมถึงการหมุนเวียนตําแหนงหรือมอบหมายตําแหนง หาก
บริษัทฯ ไมสามารถหาผูที่จะมาทดแทนได นอกจากนี้ ความสําเร็จของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับการที่บริษัทฯ จะสามารถดึงดูด
และรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไวได การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในอุตสาหกรรม
น้ํามันมีความรุนแรง และจํานวนของบุคลากรซึ่งมีความรูและประสบการณในอุตสาหกรรมน้ํามันในประเทศไทยมีอยูจํากัด
หากบริษัทฯ ไมสามารถดึงดูดหรือรักษาผูบริหารอาวุโสไวได หรือหากผูบริหารอาวุโสไมสามารถหรือไมยินดีที่จะอยูใน
ตําแหนงปจจุบันตอไป หรือไปเขารวมงานกับคูแขงหรือจัดตั้งบริษัทที่แขงขันกันขึ้นใหม บริษัทฯ อาจไมสามารถหาบุคลากร
มาทดแทนไดทันทีหรืออาจจะไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดเลย นอกจากนี้ ความพยายามที่จะรักษาหรือดึงดูดบุคลากร
ที่สําคัญไวอาจกอใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดทําการประกันภัย “บุคลากรที่สําคัญ” ซึ่งจะใหคาชดเชยแกบริษัทฯ ในกรณีการเสียชีวิตหรือพิการ
ของบุคลากรคนใด นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ไมไดเปนหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เนื่องจากเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมไดถือหุนขางมากในบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไมสามารถดํารงหรือไดมาซึ่ง
บุคลากรที่สําคัญเหลานั้นจากบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อีกตอไป เหตุการณใด ๆ ที่กลาวมานี้อาจทําใหธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิ น ผลการดํา เนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ ของบริ ษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญ
1.1.15 บริ ษัท ฯ อาจได รับ ผลกระทบในทางลบจากความผั นผวนของคาเงิน บาทเมื่ อเปรี ยบเทียบกั บ สกุ ลเงิ น
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
สกุลเงินที่ใชในงบการเงินของบริษัทฯ คือสกุลเงินบาท ในขณะที่รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและการ
ซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ อยูในสกุลเงินตางประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การลดค าของเงิ นบาทเมื่ อเปรียบเทีย บกับ สกุล เงิน ตางประเทศ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ดอลลารส หรัฐ มีผ ลกระทบ
ในทางลบตอบริษัทฯ เนื่องจาก
• การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงิน บาทที่ตอ งใช ในการซื้อน้ํ ามั นดิบ น้ํา มัน เชื้อ เพลิ ง วั ตถุ ดิบที่ นําเขา อุป กรณ และ
บริการ เชน การขนสงจากแหลงตางประเทศซึ่งเปนตนทุนที่อยูในรูปของสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก
• การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในบัญชีเจาหนี้คาน้ํามันดิบ เนื่องจากบริษัทฯ ลงบันทึก
ตนทุนโดยประมาณของการซื้อน้ํามันดิบ ณ วันที่ของใบตราสงสินคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันดังกลาว
แตไดรับใบแจงหนี้ซึ่งจะแปลงเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจแตกตางไปจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ณ วันที่ของใบตราสง ทั้งนี้ โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไดรับใบแจงหนี้ในวันทําการที่ 4 ในเดือนถัดจากวันที่ของใบ
ตราสงสินคา
• การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินบาทที่จําเปนตองใชเพื่อชําระหนี้เงินกูยืมในสกุลเงินตางประเทศ และ
• การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ
สภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการลดคาของเงินบาทยังอาจทําใหราคาพลังงานใน
ประเทศไทยและราคาน้ํามันดิบที่ใชในกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สูงขึ้น และสงผลใหความตองการผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ และความตองการของลูกคาโดยรวมลดลง แมวาที่ผานมาบริษัทฯ สามารถผลักภาระสวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนน้ํามันดิบเนื่องจากการลดคาของเงินบาทได แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะยังคงทําเชนนั้นตอไปใน
อนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ในกลุมพาณิชยกรรมในประเทศ และการ
ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในกลุมการคาปลีก จะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในภูมิภาค ซึ่งอยูในสกุลดอลลารสหรัฐ
ในขณะที่บริษัทฯ มีการเสนอราคาและออกใบแจงหนี้คาสินคาดังกลาวในสกุลเงินบาท อยางไรก็ดี ถาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
แข็งคาขึ้นอยางมาก บริษัทฯ อาจไมสามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้นนี้ไดเนื่องจากการแขงขันในตลาด หรือการที่รัฐบาล
อาจจะมีการแทรกแซงราคา ในทางกลับกัน การออนคาของดอลลารสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาทจะมีผลกระทบ
ในทางลบตอรายไดซึ่งมีการบันทึกเปนสกุลเงินบาท เพราะคาเงินบาทจากรายไดของบริษัทฯ ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจะ
ลดลง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมีสัญญาซื้อขายลวงหนาที่กําหนดใหมีการชําระเงินที่คํานวณจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน และไมมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศคางชําระแตอยางใด ดวยเหตุดังกลาว การผันผวนของคาเงิน
บาทเมื่ อ เปรี ยบเทีย บกับ สกุล เงิ นดอลลารส หรัฐ ไดมีผ ลกระทบและจะยั งคงมี ผลกระทบต อ ธุ รกิ จ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.16 ภาระผูกพันทางการเงิน (Leverage) ของบริษัทฯ อาจจํากัดความคลองตัวทางการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2550 บริษัท ฯ มีเงิ นกูยื มทั้ งสิ้น ประมาณ 34,710 ลา นบาท และสวนของผูถื อหุน ประมาณ
24,394 ลานบาท และมีอั ตราสวนหนี้สิ นตอเงินลงทุ นรวมและเงิ นกูยืมที่ถึงกํา หนดชําระภายใน 1ป (Total debt to total
capitalization and current borrowings) ประมาณร อยละ 58.7 ทั้งนี้ บริษั ท ฯ อาจมีเ งิ นกู ยื มเพิ่มเติมอี กในอนาคต ทั้ งนี้
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะกอเงินกูยืมเพิ่มเติมอาจถูกจํากัดโดยสินเชื่อธนาคารพาณิชยที่เปนผูใหกูในปจจุบัน ระดับเงินกู
ยืมของบริ ษัท ฯ จะมี ผ ลกระทบที่ สํา คั ญหลายประการต อการดํ าเนิ นกิ จการในอนาคตของบริษั ท ฯ ซึ่งรวมถึง ผลกระทบ
ดังตอไปนี้
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• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในสัดสวนที่มีนัยสําคัญจะถูกนําไปชําระเงินตนและดอกเบี้ยของหนี้เงินกูที่มี
อยู และไมสามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
• ขอตกลงเกี่ ยวกั บหนี้ที่ มีอยู ในปจ จุบัน และในอนาคตของบริ ษัทฯ กําหนดใหบริษั ทฯ ตองผ านเงื่อนไขทาง
การเงินบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความคลองตัวของบริษัทฯ ในการวางแผนและดําเนินการเพื่อตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ซึ่งรวมถึงโอกาสการเขาซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
• ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะจัดหาสินเชื่อเพิ่มเติมสําหรับเงินทุนหมุนเวียน คาใชจายเพื่อการลงทุน การเขา
ซื้อกิจการ หรือเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจและอื่น ๆ โดยทั่วไป อาจถูกจํากัด
• บริษัทฯ อาจเสียเปรียบในการแขงขันกับคูแขงที่มีภาระผูกพันนอยกวา และ
• บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไมเอื้ออํานวย
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระหนี้และลดหนี้สินโดยรวมของบริษัทฯ จะขึ้นอยู
กับผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ อยูภายใตเงื่อนไขของสภาวะเศรษฐกิจ
วัฎจักรอุตสาหกรรมและปจจัยทางการเงิน ธุรกิจและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งปจจัย
หลายอยางนี้อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงสามารถสราง
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดอยางเพียงพอสําหรับการชําระหนี้สิน หากบริษัทฯ ไมสามารถสรางกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานไดอยางเพียงพอ บริษัทฯ อาจตองขายสินทรัพย กูยืมเงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิม (refinance) ทั้งหมดหรือบางสวน
หรือจัดหาสินเชื่อเพิ่มเติม การกูยืมเงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิมอาจเปนไปไมได และบริษัทฯ อาจจะไมสามารถจัดหาสินเชื่อ
เพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขเปนที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย
สินเชื่อธนาคารพาณิชยบางรายการของบริษัทฯ มีขอจํากัดทางการเงินและขอจํากัดอื่น ๆ ตอบริษัทฯ โดยขอกําหนด
ที่กําหนดไวในสินเชื่อและที่เกี่ยวของกับหนี้สินอื่น ๆ บางอยางของบริษัทฯ ไดจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะกอหนี้สิน
และไดกําหนดใหตองมีการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางตัว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12. ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน – 12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3.9 หนี้สิน” การไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดังกลาวอาจสงผลเปนการผิดนัดในสวนของหนี้สินที่เกี่ยวของภายใตสินเชื่อ หรือหนี้สินอื่น ๆ และอาจทําให
เกิดการเรงรัดชําระหนี้สินดังกลาวหรือตราสารใด ๆ ที่เปนหลักฐานแหงหนี้ ในกรณีดังกลาว บริษัทฯ อาจจะไมสามารถกูยืม
เงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิม หรือชําระหนี้ดังกลาวโดยวิธีการอื่นใดได และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.17 แรงงานในโรงกลั่นน้ํามันสวนใหญของบริษัทฯสวนใหญ เปนสมาชิกสหภาพ และบริษัทฯ อาจมีปญหา
แรงงานซึ่งกระทบตอการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามัน
แรงงานในโรงกลั่นน้ํามันสวนใหญเปนสมาชิกสหภาพและอยูภายใตขอตกลงสภาพการจางแรงงาน บริษัทฯ ไม
เคยประสบปญหาการหยุดงานเนื่องจากขอพิพาททางอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานในประเทศไทยไดกําหนดกลไกเพื่อการ
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ระงับขอพิพาททางแรงงานในอุตสาหกรรมปโตรเลียมไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึง กระบวนการคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ภายใตก ารกํา กับ ดูแ ลของกระทรวงแรงงาน บริ ษัท ฯ ได เ คยทํา ความตกลงกับ สหภาพแรงงานซึ่ง ประกอบด วยพนั กงาน
ชั่วคราวผานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดังกลาวสองครั้งในป 2548 และ 2549 และไดขอตกลงสภาพการจางใหมที่เปนที่
นาพอใจ อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในแนวโนมและมุมมองทางดานแรงงานอาจสงผลใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แรงงานสั มพันธ ที่อาจมีขึ้น ในภายหน าเอื้ อประโยชนใหแ กบริ ษัทฯ นอยลง ซึ่ งจะมีผลกระทบอยา งมีนั ยสําคั ญตอ ตนทุ น
แรงงาน ขอพิพาทแรงงานในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของโรง
กลั่นน้ํา มันของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยา งมีนัย สําคัญในธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.18 คดีความที่คางพิจารณาอยูหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
บริษัทฯ เปนจําเลยในคดีความซึ่งเปนคดีทางการคาปกติของบริษัทฯ หลายคดี สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ
ของบริ ษัทฯ ที่ คางพิจ ารณาอยูแ ละมี นัย สํา คัญ โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในหัว ขอ “7. ข อพิ พาททางกฎหมาย”
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาที่ใหบริษัทฯ ชําระเงินคาปรับจํานวน 436 ลานบาท ในคดีอาญาที่มีขึ้น
ตอบริษัทฯ ในขอกลาวหาเรื่องการสําแดงเท็จและชําระภาษีศุลกากรต่ํากวาที่จะตองชําระ ถึงแมบริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีขอ
ตอสูที่แข็งแกรงหลายประการสําหรับขอเรียกรองในคดีเหลานั้น และไดมีการยื่นอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแลว ซึ่งบริษัทฯ
ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะชนะในการยื่นอุทธรณ ทั้งนี้ คดีความสําคัญใหม ๆ ที่มีผลออกมาในทางที่ไมเปนคุณกับ
บริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจตอบริษัทฯ
1.1.19 บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินกูยืมทั้งสิ้นประมาณ 34,710 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการปรับ
โครงสรางใหเปนเงินกูยืมใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาอัตราดอกเบี้ยจะไมปรับขึ้นในอนาคต
การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญจะเปนการเพิ่มตนทุนอยางมีนัยสําคัญตอการกูยืมของบริษัทฯ
ที่มีอ ยูในปจจุ บันซึ่ งอิงกับอั ตราดอกเบี้ ยลอยตัว หรื อเงิ นกูยื มใหมที่ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตั ว หรือ เงิน กูยืมอื่น ๆ ซึ่ งมีอั ตรา
ดอกเบี้ยคงที่ที่สูงขึ้น อันอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.20 บริษัท ฯ พึ่ งพาผูจัดหาเพี ยงรายเดียวในการจัด หากาซธรรมชาติ ซึ่งสําคัญต อการผลิต ไฟฟ าที่บ ริษัท ฯ
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานหนวยผลิตของบริษัทฯ
บริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเชื้อเพลิงในเครื่องจักรผลิตไฟฟาและไอน้ํา บมจ. ปตท. เปนผูจัดหาและผูจัด
จําหนายกาซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย และเปนผูจัดสงกาซธรรมชาติใหแกบริษัทฯ โดยผานทางระบบทอสง
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กาซภายใตสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน – 11.2 สรุปลักษณะ
ขอสัญญาที่สําคัญ และเงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ค.) สัญญา
อื่น ๆ – (2) สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ” โดยที่เครื่องจักรผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
หลัก แมหากบริษัทฯ ประสบปญหาการจัดหากาซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังสามารถใชกาซเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นภายในบริษัทฯ
หรือบริษัทฯ อาจซื้อไฟฟาจากบุคคลภายนอก เชน จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนแหลงเชื้อเพลิงสํารองได แต
อยางไรก็ดี การใชกาซเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นภายในบริษัทฯ จะลดรายไดของบริษัทฯ เนื่องจากกาซเชื้อเพลิงนี้สามารถขายใหแก
บุคคลภายนอกได ทั้งนี้ การใชไฟฟาที่ซื้อจากบุคคลภายนอกเปนการเพิ่มตนทุนการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจ
ไมสามารถเดินเครื่องหนวยผลิตที่ระดับปจจุบันไดโดยอาศัยแหลงเชื้อเพลิงเพียงแหลงเดียวจากกาซเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิต
ขึ้นเอง หรือจากไฟฟาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก ดังนั้น หากเกิดปญหาในการจัดหากาซธรรมชาติโดย บมจ. ปตท.ใหแกบริษัทฯ
ก็อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ
1.1.21 บริษัทฯ พึ่งพาระบบทอสงที่เปนเจาของและดําเนินการโดยบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด และพึ่งพา
บุคคลภายนอก เพื่อการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ จํานวนกวารอยละ 50 จะถูกจัดสงไปทั่วประเทศไทย โดยเปนการจัดสงจากโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ผานทางระบบทอสงผลิตภัณฑรวมซึ่งบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนเจาของและผูดําเนินการ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.7 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย บริษัท
รวม และบริษัทที่เกี่ยวของ” ผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนที่เหลือจะถูกจัดสงโดยทางเรือชายฝงหรือรถบรรทุก บริษัทฯ สงออก
น้ํามันเตาที่จะสงออกโดยทางทาขนถายน้ํามันซึ่งเปนของบุคคลภายนอกคือ บมจ. ปตท. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวขอ “3. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ – 3.6 ผลิตภัณฑและการจัดเก็บ” การทํางานของทอสงอาจไดรับผลกระทบ
จากความบกพรองของอุปกรณการปนเปอนของผลิตภัณฑ การระเบิดหรืออุบัติเหตุ เหตุแทรกแซงในการใชทอสง หรือความ
เสียหายตาง ๆ ในคลังน้ํามันอาจทําใหการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ หยุดชะงัก และหากบริษัทฯ จําเปนตองเพิ่ม
การใช วิธี การจัด สงที่มีคาใชจ ายที่สู งกว า เช น เรือ ชายฝ งและรถบรรทุก อาจส งผลให ตน ทุน ขายของบริษั ทฯ เพิ่ มสู งขึ้ น
นอกจากนี้ หากมีขอพิพาทกับบุคคลภายนอกที่รับจางขนสงผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยทางเรือชายฝงหรือรถบรรทุก การ
จัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ก็อาจหยุดชะงัก และหากมีขอพิพาทกับ บมจ. ปตท. เกี่ยวกับการใชทุนขนถายน้ํามัน
ในทะเลเพื่อการสงออกการสงออกน้ํามันเตาก็อาจหยุดชะงักดวยเชนกัน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงิน
สด ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.22 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานตัวแทนจําหนายอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีตัวแทนจําหนายจํานวน 374 ราย ซึ่งใหบริการผานทางสถานีบริการ 423 สถานี
ที่ผานมาบริษัทฯ เคยมีขอขัดแยงกับตัวแทนจําหนายของบริษัทฯ ในประเด็นตาง ๆ ตัวอยางเชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการให
สวนลด และการขายผลิตภัณฑที่ไมใชผลิตภัณฑของเอสโซ ภายใตชื่อทางการคาของบริษัทฯ ถึงแมวา ขอขัดแยงในอดีต
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เหลานี้ไมไดมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ แตบริษัทฯ ก็ไมอาจรับรองไดวา ขอขัดแยงที่อาจมีในอนาคตกับ
ตัวแทนจําหนายรายใดรายหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งรายจะไมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานคาปลีก
น้ํามันของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ – 3.2 การขายและ
การตลาด - 3.2.1(ข) การคาปลีก”
1.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเปนเจาของหุนของบริษัทฯ

1.2.1
บริษัทฯ ลดลง

การขายหุนของบริษัทฯ ในอนาคต และการมีหุนของบริษัทฯ จํานวนมากเพื่อขาย อาจทําใหราคาหุนของ

เมื่ อ ก ารเส นอข ายหุ น และ การจ ดทะ เบี ย น หุ น ข องบริ ษั ท ฯ ในตลาดห ลั ก ท รั พ ย แ ห ง ป ระเท ศไท ย
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) แลวเสร็จ บริษัทฯ คาดวาจะมีหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 1,099,583,300 หุน โดยนับเปน
รอยละ 32.5 ของหุนที่ออกและจําหนายแลว ซึ่งสามารถซื้อขายไดอยางเสรีในตลาดหลักทรัพยฯ (บนสมมุติฐานวา จะไมมีการ
ใชสิทธิซื้อหุนสวนเกิน) หรือจะมีหุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,184,166,600 หุน โดยนับเปนรอยละ 34.2 ของหุนที่ออก
และจําหนายแลว ซึ่งสามารถซื้อขายไดอยางเสรีในตลาดหลักทรัพยฯ (บนสมมุติฐานวา จะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้ง
จํานวน)
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากวันที่ทําการเสนอขายหุนตอประชาชนในประเทศไทยแลวเสร็จ
บริษัทฯ จะตองหามมิใหผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันอยางนอย รอยละ 55 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้ทํา
การขายหุนของตน เปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ หลังจากครบกําหนดระยะเวลาหกเดือนภายหลังการเริ่มซื้อขายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ผูถือหุนที่ถูกหามขายเหลานี้จะสามารถขายหุนของตนไดในจํานวนรอยละ 25 ของหุนที่ถูกหามขาย และจะ
สามารถขายหุ นที่ถูกห ามขายสวนที่เ หลือ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับ แตวันที่ เริ่มซื้อ ขายหุน ของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพยฯ ดังนั้น เมื่อระยะเวลาหามขายหุนนี้สิ้นสุดลง ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการลดลงของราคาหุน
ของบริษัทฯ ในตลาดอันเนื่องมาจากการขายหุนโดยผูถือหุนรายใหญ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯและผู ถื อ หุ น รายใหญ ซึ่ ง ได แ ก บ ริ ษั ท เอ็ ก ซอนโมบิ ล อิ น เตอร เ นชั่ น แนล โฮลดิ้ ง อิ ง ค และ
กระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังไมไดเสนอขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในการเสนอขายครั้งนี้) ไดตกลงกับผูซื้อราย
แรก (Initial Purchaser) และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนในประเทศไทย (Thai Lead Underwriter)
วา จนกวาจะครบกําหนด 360 วัน นับจากวันที่มีการสงมอบเงินคาขายหุนในครั้งนี้แกบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง (Closing
Date) ของการเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทฯ และผูถือหุนรายใหญดังกลาวจะไมเสนอขาย ขายหรือจําหนายจายโอนโดยประการ
อื่นซึ่งหลักทรัพยใด ๆ ในประเภทเดียวกับหุนสามัญที่เสนอขายในการเสนอขายครั้งนี้ หรือหลักทรัพยใด ๆ ที่สามารถแปลง
สภาพหรือแลกเปลี่ยนเปนหลักทรัพยประเภทเดียวกับหุนสามัญที่เสนอขายในการเสนอขายครั้งนี้ โดยไมไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อรายแรกและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนในประเทศไทย ยกเวนแต
เปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
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การขายหุนอยางมีนัยสําคัญโดยผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือการเล็งเห็นวาอาจมีการขายหุนอยางมีนัยสําคัญ
เกิดขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายของหุนได เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยผานทางบริษัทอื่น ๆ ใน
เครือ เอ็ก ซอน โมบิล คอรป อเรชั่น จะถื อหุ นที่ อ อกและจํา หนา ยแล วของบริษั ท ฯ โดยทางตรงและทางอ อ มเปน จํ านวน
ประมาณรอยละ 67.5 ภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ (บนสมมติฐานวา จะไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกิน) หรือประมาณ
รอยละ 65.9 (บนสมมติฐานวา จะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) และในกรณีที่กระทรวงการคลังไมไดเสนอขายหุน
ทั้งหมด กระทรวงการคลังจะถือหุนที่ออกและจําหนายแลวของบริษัทฯ โดยทางตรงและทางออมเปนจํานวนไมเกินรอยละ
9.64 (บนสมมติฐานวา จะไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกิน) หรือประมาณไมเกินรอยละ 9.41 (บนสมมติฐานวา จะมีการใช
สิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณไดวาการซื้อขายในอนาคตหรือความพรอมของหุนที่จะซื้อขาย
ในอนาคตจะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายอยูเปนครั้งคราวอยางไร การซื้อขายหุนเปนจํานวนมาก
ในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้ งนี้ หรื อการเล็งเห็ นวาอาจมีการซื้อขายดังกล าวเกิด ขึ้น อาจสงผล
กระทบในทางลบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ
1.2.2 ผูจัดหาหุน สวนเกิน อาจไมสามารถทําการรั กษาระดั บราคา (Stabilization) และอาจตองยุติก ารทํ าการ
รักษาระดับราคา
ในการเสนอขายหุน ครั้ งนี้ ผูจั ดหาหุ นส วนเกิ นในฐานะผูก ระทํา การแทนผูซื้ อหุ นเบื้ องตน ในตา งประเทศและ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย อาจทําการรักษาระดับราคา (Stabilization) ของหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ผูถือหุนเดิม ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ และผูจัดจําหนายหุนไมสามารถใหคํา
รับรองหรือคาดการณถึงทิศทางหรือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําการรักษาระดับราคาที่จะมีตอราคาหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ ผูถือหุนเดิม ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ และผูจัดจําหนายหุนไมสามารถใหคํารับรองไดวา ผูจัดหาหุนสวนเกิน
จะมีการเขาทําการรักษาระดับราคา หรือหากเมื่อมีการเริ่มทําการรักษาระดับราคาแลว การรักษาระดับราคาดังกลาวจะไมยุติ
ลง โดยไมมีการแจง
ภายใตกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของ การดําเนินการเพื่อทําการรักษาระดับราคา (Stabilization) อาจจะมีขึ้น
เปนระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับแตวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดใน
สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดหาหุนสวนเกิน อาจขอยืมหุนจํานวนไม
เกิน 84,583,300 หุนจากบริษัทเอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงค เพื่อนําไปจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่เสนอขาย
และบริ ษัท เอ็ก ซอนโมบิ ล อิน เตอรเ นชั่น แนล โฮลดิ้ง อิงค อาจเรีย กให ผู จัด หาหุ น สว นเกิ นส งมอบคืน หุ นที่ ใ หยื มให แ ก
บริษัทเอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงค ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหมีการสงมอบคืนหุน
ดังนั้น หากบริษัทเอ็ก ซอนโมบิลอิ นเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงค มีการเรียกใหสงมอบคืนหุนที่ใหยื ม ผูจัดหาหุนสวนเกิ น
อาจจะซื้อหุนในตลาดหลักทรัพ ยฯ หรือไมก็ได (ถาหุนของบริษัทฯ ไดเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ยฯ แลว เทา ที่
กฎเกณฑที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหทําได และ
ขึ้นอยูกับสภาพตลาด) และ/หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ เพื่อสงมอบคืนหุนที่ขอยืมมาจากบริษัทเอ็กซอนโม
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บิลอิ นเตอร เนชั่ นแนล โฮลดิ้ง อิงค ซึ่ งทั นทีที่ สามารถจัด หาหุนไดเพี ยงพอสํ าหรั บนํ าไปสงมอบคืนหุ นที่ข อยื มมาจาก
บริษัทเอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงค แลว ไมวาจะโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพยฯ หรือโดยการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ผูจัดหาหุนสวนเกินจะหยุดทําการรักษาระดับราคา (หรือ หากในขณะนั้น ยังไมมีการดําเนินการ
เพื่อรักษาระดับราคา (Stabilization) ผูจัดหาหุนสวนเกินจะไมสามารถดําเนินการเพื่อรักษาระดับราคา (Stabilization) ได)
ดังนั้น การดํ าเนิน การเพื่ อทําการรัก ษาระดั บราคา (Stabilization) อาจจะมี ระยะเวลานอยกว า 30 วัน หรืออาจจะไมมีการ
ดําเนินการเพื่อทําการรักษาระดับราคา (Stabilization) เลยแตอยางใด
1.2.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการซื้อขายและสงมอบหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กอนหนาการเสนอขายหุนครั้งนี้ ไมเคยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใด ๆ สําหรับหุนของบริษัทฯ ราคาเสนอ
ขายครั้งแรกของหุนของบริษัทฯ เปนผลมาจากการเจรจาตอรองระหวางบริษัทฯ ผูถือหุนที่ทําการเสนอขาย ผูซื้อรายแรก และ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนในประเทศไทย และอาจแตกตางอยางมีนัยสําคัญไปจากราคาตลาดของ
หุนภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯ จําเปนตองจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวในสวนของหุนที่เสนอขายในการ
เสนอขายหุน ครั้งนี้ และบั ญชีรายชื่อผูถื อหุนกับกระทรวงพาณิชยก อนการสงมอบหุนของบริษั ทฯ บริษัทฯ คาดวาการจด
ทะเบียนและการสงมอบหุนของบริษัทฯ จะมีขึ้นในเวลาไมเกินหาวันทําการหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับการชําระคาหุน ตาม
กฎหมายไทย สถานภาพของผูที่ลงทุนในหุนของบริษัทฯ ในชวงระหวางที่ผูลงทุนชําระคาหุนจนถึงเวลาที่มีการจดทะเบียน
เพิ่มทุน ชํา ระแล วและบัญชีร ายชื่อ ผูถื อหุ นของบริ ษัท ฯ กับ กระทรวงพาณิชยมีความไม แน นอน เป นไปไดว าในระหวา ง
ชวงเวลาดังกลาว ผูลงทุนจะยังไมถือเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แตจะถือวาเปนเจาหนี้ไมมีหลักประกัน
ตลาดหลั กทรัพ ยฯ ไดอ นุมัติใ นหลัก การสํ าหรับ คํา ขอจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพ ยข องบริ ษัท ฯ เมื่ อวั นที่ 27
มีนาคม 2551 ถึงแมบริษัทฯ คาดวาจะไดรับการอนุมัติคําขอจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาอันสั้นภายหลังจากที่
ไดรับชําระเงินจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยฯ
มีสิทธิที่จะพิจารณาคําขอจดทะเบียนเปน เวลาถึงเจ็ด วันภายหลังจากที่บริษัทฯ ยื่นคําขอที่ครบถวนสมบูรณ รวมถึงการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยตามที่กลาวถึงขางตนตอตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น หุนของบริษัทฯ อาจไมไดรับการจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้จะไมสามารถซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดจนกวาหุนของบริษัทฯ จะไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของ
บริษัทฯ อาจขายหุนไดดวยการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยฯ เทานั้น
1.2.4
ผวนมากกวา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคอนขางเล็ก และอาจทําใหราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ มีความผัน

ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยมี ข นาดค อ นข า งเล็ ก และอาจมี ค วามผั น ผวนมากกว า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ น
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นบางประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 มีบริษัท 475 แหงที่จดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีมูลคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพยประเภททุนที่จดทะเบียนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
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หลั ก ทรั พ ย ฯ จํ า นวน 6,636.5 พั น ล า นบาท มู ล ค า ตลาดที่ ค อ นข า งเล็ ก และปริ มาณซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับตลาดหุนแหงอื่น ๆ ของโลก อาจทําใหราคาตลาดของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งรวมถึง
หุนของบริษัทฯ มีความผันผวนมากกวาหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงที่ใหญกวาของโลก ราคาตลาดของ
หุนของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคลองในตลาดหลักทรัพยฯ ลักษณะดังกลาวของตลาดอาจ
จํากัดความสามารถของผูลงทุนที่จะขายหุนของบริษัทฯ อีกทั้งยังอาจสงผลกระทบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ดวย
1.2.5 มูล คาสิน ทรั พย สุท ธิข องหุน ที่เ สนอขายในครั้ง นี้ มีมู ลค าต่ํ ากวาราคาเสนอขายอย างมีนั ยสํ าคั ญ และผู
ลงทุนจะไดรับผลกระทบเกี่ยวกับราคาตลาดของหุน (Dilution) อยางมีนัยสําคัญทันที
ราคาเสนอขายหุนในการเสนอขายครั้งนี้มีมูลคาสูงกวามูลคาสินทรัพยสุทธิ (net tangible book value) ตอหุนของ
หุนที่ออกใหกับผูถือหุ นเดิมของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น ผูซื้อหุนของบริ ษัทฯ ในการเสนอขายหุนครั้งนี้จะไดรั บ
ผลกระทบเกี่ยวกับราคาตลาดของหุนอยางมีนัยสําคัญทันที สวนหุนที่ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ถืออยูจะมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ตอหุนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกหุนเพิ่มเติมในอนาคต ผูซื้อก็อาจไดรับผลกระทบเกี่ยวกับราคา
ตลาดของหุนในอนาคต
1.2.6

บริษัทฯ อาจจะไมสามารถจายเงินปนผลได

ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะประกาศจายเงินปนผล ขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ
โดยผลประกอบการทางการเงินดังกลาวก็ขึ้นอยูกับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ปจจัยทางดานการเงิน การแข งขัน กฎระเบีย บ วิทยาการและอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่ วไป อุ ปสงคและราคาขายของ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตนทุนวัตถุดิบและปจจัยเฉพาะอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหรือโครงการเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ถึงแมวาคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบ
ในแผนการที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาลเปนจํานวน 1 บาทตอหุน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “8.
โครงสรางเงินทุน – 8.3 นโยบายการจายเงินปนผล) บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติยืนยันและ
อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคาดวาจะมีขึ้นอีกครั้งในภายหลัง
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัท มหาชนจํา กัด (และที่ แก ไขเพิ่มเติ ม) หากบริ ษัท ฯ มี ขาดทุ นสะสม แม ว า
บริ ษั ท ฯ จะมี กํ า ไรสุ ท ธิ ใ นรอบป นั้ น บริ ษั ท ฯ จะไม ส ามารถจ า ยเงิ น ป น ผลได และในป ใ ดที่ บ ริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรสุ ท ธิ ตาม
พระราชบัญญัติบ ริษั ทมหาชนจํา กัด (และที่ แก ไขเพิ่มเติม) และตามขอ บังคั บของบริษั ทฯ กําหนดให บริ ษัทฯ ต องมี การ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถ
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สรางผลกําไรไดเพียงพอ บริษัทฯ อาจจะไมสามารถจายเงินปนผลไดในอนาคต สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายเงินปน
ผลของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “8. โครงสรางเงินทุน – 8.3 นโยบายการจายเงินปนผล”
1.2.7 ความสามารถของผูลงทุนที่จะมีสวนรวมในการที่บริษัทฯ จะทําการเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิม (Right
Offerings) ในอนาคตอาจถูกจํากัด
ถึงแมวาบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทยไมจําเปนตองใหสิทธิแกผูถือหุนเดิมในการซื้อหุนกอนเมื่อทําการออก
หุนใหม บริษัทมหาชนจํากัดก็ไดมีการออกหุนดวยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมบางเปนครั้งคราว เพื่อที่จะใหเปนไปตาม
กฎหมายหลักทรัพยหรือบทบัญญัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ ในบางประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา อาจมีการหามมิใหผู
ลงทุนบางรายเข ามามีสว นรวมในการจองซื้อหุนที่เ สนอขายตอผูถือ หุนเดิมที่ อาจมีขึ้น ในอนาคต อันจะสงผลเป นการลด
สัดสวนการถือหุนที่มีอยู (dilution) ของผูถือหุนรายดังกลาว บริษัทฯ ไมมีขอผูกพันที่จะตองจดทะเบียนหุนของบริษัทฯ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด เพื่อที่จะใหผูลงทุนของสหรัฐอเมริกาหรือผูลงทุนตางชาติอื่น ๆ สามารถเขารวมใน
การเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมที่บริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต
1.2.8 ขอจํากัดการเปนเจาของหุนโดยบุคคลตางดาวของบริษัทฯ อาจจํากัดความสามารถของผูลงทุนที่จะโอน
หุนในบริษัทฯ และจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะระดมทุนผานทุนเรือนหุน (Equity Financing)
การลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ในประเทศไทย หรื อ ในหลั ก ทรั พ ย ไ ทยโดยบุ ค คลต า งด า วอาจถู ก จํ า กั ด โดย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือโดยเงื่อนไขตามบัตรสงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ออกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (แกไขเพิ่มเติม) หรือโดยกฏหมายเฉพาะอื่น ๆ หรือโดย
ขอจํากัดตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหยกเลิกเงื่อนไข
ขอจํากัดการถือหุนโดยบุคคลตางดาวจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ปจจุบัน ทั้งในขอบังคับของบริษัทฯ และบัตร
สงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมิไดกําหนดขอจํากัดในการถือหุนของบริษัทฯ โดยบุคคลตางดาวแตอยางใด
ในกรณีที่ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาวใชบังคับกับบริษัทฯ ในอนาคต ผูถือหุนที่เปนบุคคลตางดาวอาจจะ
ไมสามารถโอนหุนของตนไปใหแกบุคคลตางดาวรายอื่นได และอาจจําเปนตองขายหุนบนกระดานในประเทศ ดังนั้น สภาพ
คลองและราคาตลาดของหุนของผูถือหุนเหลานั้นอาจไดรับผลกระทบในทางลบ นอกจากนี้ ผูถือหุนตางดาว หรือผูซื้อ หรือ
ผูขายหุนอาจจะไมสามารถทราบลวงหนาได เสมอไปวาหุน จะตกอยูภายใต ขอจํากัดที่มีผลบังคับใชหรือไม และจะมีสิท ธิ
ไดรับการจดทะเบียนในชื่อของผูซื้อหรือไม หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนโอนหุนหรือไม
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