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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
2.1.1

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ความเปนมา

บริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นในป 2508 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากวา 100 ป บริษัทฯ ไดจด
ทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 ปจจุบันบริษัทอื่น ๆ ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นถือหุนรวมกันในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 87.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
และกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนสวนที่เหลือจํานวนรอยละ 12.5 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการปรับโครงสรางกิจการ เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดรับโอนกิจการและทรัพยสินทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีผล
ในทางบัญชี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2 การปรับโครงสรางกิจการ”
โรงกลั่ นน้ํ ามัน ของบริษั ทฯ ได เริ่ มดํา เนิ นงานในป 2514 และตอ มาบริ ษัท ฯ ไดรั บอนุญาตใหข ยายโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานกลั่นน้ํามันแรขนาดใชน้ํามันดิบวันละไมเกิน 35,000 บารเรล ภายใตสัญญาประกอบกิจการโรงกลั่น
น้ํามันปโตรเลียมและเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียมระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัทฯ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2516
และในป 2528 รัฐบาลไดอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มกําลังกลั่นน้ํามันดิบเปนวันละ 63,000 บารเรล จากการปรับเพิ่มปริมาณการ
ผลิต (debottleneck) หลังจากนั้น ในป 2534 รัฐบาลไดอนุมัติการเพิ่มกําลังกลั่นน้ํามันดิบที่ไดรับอนุญาตของโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ เปนวันละ 185,000 บารเรล โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “13. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่จําเปน
ตอการดําเนินงานบางฉบับ – 13.1 สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงอุตสาหกรรม” บริษัทฯ
ไดทยอยเพิ่มกําลังกลั่นน้ํามันดิบของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ดวยการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จนมีกําลังกลั่น
น้ํามันดิบ ในปจจุบันที่วันละ 177,000 บารเรล
ในป 2541 บริษัท ฯ เริ่มกอสรางโรงงานอะโรเมติก ส ณ พื้น ที่โรงกลั่ นน้ํา มันศรีร าชาของบริษั ทฯ การกอสรา ง
โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จในป 2542 โดยมีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 350,000 ตัน นับแต
วันเริ่มดําเนินการ (start-up) การดําเนินงานของโรงงานอะโรเมติกสไดถูกประสานเชื่อมโยงเขากับโรงกลั่นน้ํามันแบบครบ
วงจร ในป 2547 บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตเปนปละ 500,000 ตัน โดยโครงการเพิ่มกําลังการผลิตดวยตนทุนต่ํา นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษัทฯ เองดวยการแปลงหนวย
Powerformer ที่ ไ ม ไ ด ใ ช ง านให เ ป น หน ว ยผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ พาราไซลี น หน ว ยผลิ ต นี้ ใ ช ป ฏิ กิ ริ ย าทรานส อั ล คี เ ลชั่ น
(Transalkylation) เพื่อไปทํา การปรับปรุงสารอะโรเมติก สหนัก (heavy aromatics streams) ใหเปน วัตถุดิบไซลีน (xylene
feedstocks) โดยมีกําลังการผลิตเทียบเทาพาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปละ 120,000 ตัน
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หนวยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับโอนมาจาก บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยถือวามีการโอนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของในวันที่ 1 กันยายน 2550 เพื่อประโยชน
ทางบัญชี โดยหนวยผลิตสารทําละลายนี้ไดเริ่มตนการดําเนินงานในป 2533 มีกําลังการผลิตปละ 30,000 ตัน และสืบเนื่องจาก
การปรับปริมาณกระบวนการผลิต (debottleneck) หลายครั้ง สงผลใหในปจจุบันหนวยผลิตสารทําละลายนี้มีกําลังการผลิตป
ละ 50,000 ตัน โดยหนวยผลิตดังกลาวไดถูกประสานเชื่อมโยงเขากับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ดวยเชนกัน
2.1.2

พัฒนาการที่สําคัญ

พัฒนาการที่สําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
ป 2535 -

กระทรวงการคลังเขาถือหุนในบริษัทฯ ดวยสัดสวนรอยละ 12.5 ในวันที่ 2 มีนาคม 2535

ป 2539 -

บริ ษั ท ฯ ได จ ดทะเบี ยนแปรสภาพจากบริ ษั ทเอกชนจํ า กั ด เป น บริ ษัท มหาชนจํ า กั ด โดยใช ชื่อ ว า
“บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539
บริ ษั ท ฯ ได กอ สร า งหน ว ยผลิ ตยางมะตอยน้ํ า ในบริ เ วณคลั งศรีร าชาแล ว เสร็ จ สมบู ร ณ ในเดื อ น
พฤษภาคม
บริ ษัท ฯ ได รั บผลกระทบจากวิก ฤตการณท างการเงิ นในเอเชีย ในช วงป 2540 และป จจั ยสภาวะ
แวดลอมที่ไมเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันรายอื่น ๆ
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลไดประกาศเปลี่ยนระบบเงินตราตางประเทศเปนแบบ
ลอยตัว บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่รับรูแลวและยังไมไดรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สําหรับหนี้สินในสกุลดอลลารสหรัฐ จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนจํานวน 15,500 ลานบาท

ป 2540 -

-

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 คลังศรีราชาไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9002 ในดานกระบวนการผลิตการติดตั้งและบริการผลิตภัณฑยางมะตอยจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สมอ.)

ป 2541 -

วันที่ 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตรา
ครุฑแก บริษัท ฯ ใหเ ปนบริ ษัทที่ดํ าเนินธุ รกิจป โตรเลี ยมในประเทศไทยโดยไดรับพระบรมราชานุญาต
บริษัทฯ เริ่มการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสขึ้นในบริเวณโรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา

ป 2542 -

จากการที่บ ริษัท ฯ ตองมีภาระหนี้สิ นเปนจํ านวนมากอั นเปนผลมาจากการประกาศเปลี่ ยนระบบ
เงินตราตางประเทศเปนแบบลอยตัวของรัฐบาลในป 2540 และผลกระทบที่ตอเนื่องจากเหตุการณ
ดังกลาว ในระหวางป 2542 ถึงป 2544 บริษัทฯ จึงไดออกตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อ
ครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งจะครบกําหนดในชวงเวลาระหวางป 2552 ถึงป 2555 ใหแก
บริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับนั้นไปชําระ
คืนหนี้เดิม และยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ของบริษัทฯ ออกไป
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โรงงานอะโรเมติกสทดลองเดินเครื่องครั้งแรก และเริ่มการผลิตในเดือนสิงหาคม

ป 2543 -

ในเดือนธันวาคม 2543 เพื่อเพิ่มสภาพคลองของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงไดเขาทําสัญญาขายสินทรัพย
และสั ญญาเชา สิน ทรั พย กับ บริ ษัท เอ็ กซอนโมบิล เคมี (ประเทศไทย) จํ ากั ด โดยบริษั ทฯ ไดข าย
อุปกรณและเครื่องจักรของโรงกลั่นน้ํามันรวมทั้งสินทรัพยอื่นที่เกี่ยวของใหแกบริษัท เอ็กซอนโมบิล
เคมี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ 20,834 ลานบาท โดยราคาของสินทรัพยกําหนด
ดวยมูลคาตลาดปจจุบัน (Fair market value) ซึ่งประเมินโดยผูประเมินสินทรัพยอิสระ และในวัน
เดียวกันนั้น บริษัทฯ ไดเชาอุปกรณและสินทรัพยตาง ๆ เหลานั้นกลับคืนภายใตเงื่อนไขของสัญญา
เชาสินทรัพยเปนระยะเวลา 12 ป โดยบริษัทฯ ไดบันทึกเปนสัญญาเชาทางการเงิน

ป 2544 -

บริษัทฯ ไดรวมกิจการกับบริษัท โมบิลออยลไทยแลนด จํากัด ดําเนินธุรกิจภายใตชื่อของบริษัทฯ

ป 2547 -

บริษัทฯ ไดเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษัทฯ
ดวยการแปลงหนวย Powerformer ที่ไมไดใชงานใหเปนหนวยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน หนวยผลิตนี้
ใชปฏิกิริยาทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation) เพื่อไปทําการปรับปรุงสารอะโรเมติกสหนัก (heavy
aromatics streams) ใหเปนวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) โดยมีกําลังการผลิตเทียบเทาพาราไซ
ลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปละ 120,000 ตัน

ป 2550 -

บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางกิจการและโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย (ก)
การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการยกเลิกสัญญาเชาทางการเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพยโรงกลั่นน้ํามัน
เพื่อนําเงินไปชําระหนี้เงินกูเดิม (ข) การรับโอนกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)
จํากัด เขามาเปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ (ค) การลางผลขาดทุนสะสม และ (ง) การจัดหาแหลงเงินกู
ใหมเพื่อนํามาชําระคืนหนี้สินระยะยาวที่มีอยูเดิม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2
การปรับโครงสรางกิจการ”

การปรับโครงสรางกิจการ

บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียในชวงป 2540 และปจจัยสภาวะแวดลอมที่ไมเอื้อ
ประโยชนตออุตสาหกรรมเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันรายอื่น ๆ ในประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ ตองมีผล
ขาดทุนสะสมสูงมาก และมีภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงการกูยืมเงินจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัท
ในเครือ โดยภายหลังจากที่รัฐบาลไดประกาศเปลี่ยนระบบเงินตราตางประเทศแบบลอยตัวในป 2540 บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่
รับรูแลวและยังไมไดรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับหนี้สินในสกุลดอลลารสหรัฐ จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเปนจํานวนถึง 15,500 ลานบาท
จากการที่บริษัทฯ ตองมีภาระหนี้สินเปนจํานวนมาก อันเปนผลมาจากการประกาศเปลี่ยนระบบเงินตราตางประเทศ
เปนแบบลอยตัวของรัฐบาลในป 2540 และผลกระทบที่ตอเนื่องจากเหตุการณดังกลาว ในระหวางป 2542 ถึงป 2544 บริษัทฯ
จึงไดออกตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งจะครบกําหนดในชวงเวลาระหวาง
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ป 2552 ถึงป 2555 ใหแกบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับนั้นไปชําระ
คืนหนี้เดิม และยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ของบริษัทฯ ออกไป อยางไรก็ดี ในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดมีการชําระ
คืนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวที่เหลืออยูทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 29,888 ลานบาท (โดยมีมูลคาที่ระบุไวตามตั๋วสัญญาใชเงิ น
เทากับ 39,076 ลานบาท) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ จึงไมมีตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวคงเหลือคางอยูแตอยางใด
ตอมาในป 2543 บริษัท ฯ ได ตกลงเขา ทําธุ รกรรมการขายและเช ากลับคื น โดยบริ ษัท ฯ ไดตกลงขายเครื่ องจัก ร
อุปกรณแ ละสินทรัพย ของโรงกลั่ นบางส วนของบริษั ทฯ ให แกบ ริษั ท เอ็กซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศไทย) จํา กัด และเช า
สินทรัพยเหลานั้นกลับคืน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคลองของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางกิจการและโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย (ก) การเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ และการยกเลิกสัญญาเชาทางการเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพยโรงกลั่นน้ํามัน เพื่อนําเงินไปชําระหนี้เงินกูเดิม (ข)
การรับโอนกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เขามาเปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ (ค) การลางผลขาดทุน
สะสม และ (ง) การจัดหาแหลงเงินกูใหมเพื่อนํามาชําระคืนหนี้สินระยะยาวที่มีอยูเดิม
(ก)

การเพิ่มเงินทุนใหมเขามาในบริษัทฯ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 21,000 ลานบาท จากผูถือหุนเดิม คือ บริษัท
ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550
เงิ น ทุ นใหม ดังกล าว บริษั ท ฯ ได รั บจากบริ ษั ท อื่น ๆ ในเครือ ของเอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่น และ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนที่แตละรายมีอยูในบริษัทฯ โดยเงินทุนใหม
จํานวนนี้ประกอบดวย เงินสดจํานวน 2,625 ลานบาท จากกระทรวงการคลัง ซึ่งบริษัทฯ ไดออกหุนใหม
จํานวน 263 ลานหุนใหเปนการตอบแทน และเงินสดจํานวน 14,693 ลานบาท จากบริษัท เอ็กซอนโมบิล
อินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค ซึ่งบริษัทฯ ไดออกหุนใหมจํานวน 1,469 ลานหุนใหเปนการตอบแทน
และการเพิ่มทุนที่ไมไดอยูในรูปของเงินสด (non-cash injection) เปนจํานวน 3,682 ลานบาท โดยบริษัท
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดชําระเงินเพิ่มทุนดวยการโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ
เพื่อตอบแทนกับการไดรับหุนใหมที่บริษัทฯ ออกใหจํานวน 368 ลานหุน และตอมาบริษัท เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการโอนหุนที่บริษัทฯ ออกใหใหมดังกลาวทั้งหมดใหแกบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค

(ข)

การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดรับโอนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจมาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัท
เอ็ กซอนโมบิล เคมี (ประเทศไทย) จํา กัด รวมตลอดทั้ งทรั พย สิน ถาวรและทรั พย สิน อื่ น ๆ สิท ธิแ ละ
ภาระหนาที่ หนี้สินและความรับผิดตาง ๆ รวมถึงการอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาตที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินธุรกิจที่รับโอนมาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตเงื่อนไขของสัญญา
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วันที่การโอนเกิดขึ้นคือ วันที่ 24 กันยายน 2550 อยางไรก็ตาม ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ
การโอนกิจการซึ่งแสดงวันที่มีผลเปนการรวมธุรกิจเพื่อประโยชนทางบัญชีใหเปนวันที่ 1 กันยายน 2550
เปนวันที่มีผลเปนการโอนกิจการ โดยคาตอบแทนของการไดมาซึ่งกิจการและทรัพยสินดังกลาวมีมูลคา
เทากับ 3,682 ลานบาท และเพื่อเปนคาตอบแทนการไดมาซึ่งกิจการและทรัพยสินดังกลาว บริษัทฯ ได
ออกหุนสามัญใหมของบริษัทฯ จํานวน 368 ลานหุนใหแกบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
ทั้งนี้ หนวยการผลิตบางสว นของบริษัทฯ เปนทรัพยสิ นของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมี (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งไดนํามาใหบริษัทฯ เชาตามสัญญาเชาทรัพยสิน แตอยางไรก็ดี สัญญาเชาทรัพยสินดังกลาวได
สิ้นสุดลงแลว อันเปนผลจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
ใหแกบริษัทฯ โดยกอนที่จะมีการโอนกิจการดังกลาว บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ได
ประกอบธุ ร กิ จ เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ะโรเมติ ก ส แ ละประกอบธุ ร กิ จ
เคมีภัณฑอื่น ๆ รวมทั้ง ผลิตและจําหนายสารทําละลาย และสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers)
(ค)

การลดทุนจดทะเบียนและการลดขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการลดมูลคาหุนของบริษัทฯ จากมูลคาหุนละ 10 บาท
เปนมูลคาหุนละ 4.9338 บาท สงผลใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 26,100 ลานบาท เปน 12,877
ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียน หักชดเชยจากสํารองตามกฎหมายและสวนเกิน
มูลคาหุน ซึ่งมีจํานวนรวมกันทั้งสิ้นเทากับ 16,920 ลานบาท เพื่อลดผลขาดทุนสะสมที่ยังไมจัดสรรของ
บริษัทฯ ใหหมดไป

(ง)

การจัดหาเงินกูใหมเพื่อทดแทนเงินกูเดิม (Refinance)
ในเดือนกันยายน 2550 บริษัทฯ ไดนําเงินทุนใหมที่ไดรับจากการเพิ่มทุนจํานวนรวม 17,300 ลานบาท
ชําระคืนหนี้สินระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงินที่มีอยูของบริษัทฯ รวมทั้งหนี้ที่ไดรับโอนมาจากบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด อันเปนผลมาจากการรับโอนมาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
และสว นหนึ่งจากเงิน กูยื มระยะสั้ นจากสถาบั นการเงิ น และบริษั ทฯ ไดมีการจั ดหาเงิน กูใ หม จํา นวน
30,000 ลานบาทในลักษณะการใหเงินกูรวม (Syndicated bank loan) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เพื่อ
ใชคืนเงินกูเดิมที่มีอยูกับบริษัทที่เกี่ยวของ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12. ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน – 12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3.9
หนี้สิน”

2.3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีก
ทั้งบริษัทฯ ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของได
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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
ขายหุนในครั้ งนี้ บริษัทอื่ น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร ปอเรชั่น จะยังคงถือหุน สามัญของบริษัทฯ รวมกันในสัดสว 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 ถือ แนวทางการดํ า เนิน ธุ ร กิ จอย า งมี วิ นั ย สูง ของเอ็ ก ซอน 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 จากเอ็ก ซอน โมบิล คอรป อเรชั่น และ/หรือ บริ ษัทในเครือ ของเอ็ก ซอน โมบิล คอรป อเรชั่น 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
พาราไซลีน 500,000 ตันตอป และหนวยผลิตสารทําละลายซึ่งมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป โดยโรงงานแตละแหงนี้ได
เชื่อมโยงเข ากับหนวยกลั่นน้ํามันและกระบวนการกลั่นน้ํามั นของบริษัท ฯ แบบครบวงจร ทั้งนี้ หนวยกลั่น น้ํามันดิบและ
หนวยผลิตของบริษัทฯ มีที่ตั้งซึ่งมีความไดเปรียบเพราะอยูใกลกับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยูหาง
ไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญของผลิตภัณฑปโตรเลียม
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ของบริษัทฯ ความไดเปรียบของที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังชวยลดตนทุนและกอใหเกิดความคลองตัวในการจัดสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยผานทั้งทางทอสง ทางรถบรรทุกและทางเรือ
2.4

โครงสรางรายได

รายไดจากการขาย ประกอบดวยสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน (Downstream Segment) และสวน
ธุรกิจปโตรเคมี (Petrochemical Segment) โดยสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ประกอบดวยยอดขายจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา (ประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน)
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา (ประกอบดวยน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด และน้ํามันดีเซล) และน้ํามันสําเร็จรูป
ชนิดหนัก (ประกอบดวยน้ํามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑหลอลื่น และธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวยรายไดจากการ
ขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงพาราไซลีน สารเบนซีนเขมขน สารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอร ทั้งนี้ ราคาขายของบริษัทฯ ไดรวมภาษีสรรพสามิตและเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไวดวย ซึ่งบริษัทฯ
มีหนาที่จัดเก็บและนําสงตอใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายไดจากการขายของบริษัทฯ สําหรับผลิตภัณ ฑปโตรเลียม และรายไดจากการขายจาก
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุ
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2550
รายไดจากการ รอยละของ รายไดจากการ รอยละ ของ รายไดจากการ รอยละ ของ
ขาย
รายไดจากการ
ขาย
รายไดจากการ
ขาย
รายไดจากการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
2548

(ลานบาท ยกเวนอัตรารอยละ)

สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน:
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา
กาซปโตรเลียมเหลว.......................................
น้ํามันเบนซิน(1)...............................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา.......................
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด.............
น้ํามันดีเซล.....................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา.......
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก
น้ํามันเตา ........................................................
ยางมะตอย......................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ....................
ผลิตภัณฑหลอลื่น
น้ํามันหลอลื่นและจารบี ....................................

4,639
50,695
55,334

2.7
29.2
31.9

4,683
53,788
58,471

2.4
27.5
29.9

4,072
57,339
61,411

2.0
28.7
30.7

12,846
69,124
81,970

7.4
39.8
47.2

15,478
77,138
92,616

7.9
39.5
47.4

14,806
81,334
96,140

7.4
40.7
48.1

13,159
1,348
14,507

7.6
0.8
8.4

15,699
1,828
17,527

8.0
0.9
9.0

13,347
1,877
15,224

6.7
0.9
7.6

3,443

2.0

3,637

1.9

3,459

1.7

อื่น ๆ(2) .............................................................

4,660

2.7

4,412

2.3

4,388

2.2

รายไดสุทธิจากบริการ(3) ...................................
รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจการ
กลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ..........

458

0.3

452

0.2

476

0.2

160,371

92.3

177,115

90.7

181,098

90.6

สวนธุรกิจปโตรเคมี:
พาราไซลีน.....................................................
สารเบนซีนเขมขน ........................................
สารทําละลาย .................................................
สารพลาสติกไซเซอร .....................................
อื่น ๆ(4) ..........................................................
รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจปโตร
เคมี .................................

12,607
679
13,287

7.3
0.4
7.7

17,339
845
6
18,190

8.9
0.4
9.3

15,999
1,235
941
553
78
18,806

8.0
0.6
0.5
0.3
0.0
9.4

รวมรายไดจากการขาย......................................

173,658

100.0

195,305

100.0

199,904

100.0

______________
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(4)

รายไดจากการขายน้ํามันเบนซินไดรวมรายไดจากการขายแนฟทาและรีฟอรเมตไวดวย
รายไดอื่น ๆ โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายน้ํามันดิบซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อมาจากบริษัทในเครือ แตตอมาตัดสินใจ
ที่จ ะไมใ ช และได ขายต อ ให แก บ ริษั ทอื่ น ในเครื อก อนที่ จะนํา เข า สูก ระบวนการกลั่ น และยังรวมถึงสิ นค าที่ จั ด
จําหนายในรานสะดวกซื้อ
รายไดสุทธิจากบริการ โดยหลักประกอบดวย คาใชสิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหนาย คาจัดการผลิตภัณฑ
และคาเก็บรักษาสินคาจากลูกคาในธุรกิจการบิน และคาเชาจากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (สําหรับ
รานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส)
รายไดอื่น ๆ โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายบิวทิล (Butyl) และผลิตภัณฑปโตรเคมีอื่น ๆ

2.5

ขอไดเปรียบในการแขงขัน

(3)

บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญดังนี้
2.5.1

ความสัมพันธที่แข็งแกรงกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือ

กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัท อื่น ๆ ในเครือเอ็ กซอน โมบิล คอร ปอเรชั่น เปนผูถือ หุนในบริษัท ฯ เป น
จํานวนรวมกันทั้งสิ้นรอยละ 87.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยผานทางบริษัท อื่น ๆ ในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น จะยังคงเปนผู ถือหุนสามัญของ
บริ ษัท ฯ รวมกัน ในสั ดส วนประมาณรอ ยละ 67.5 (บนสมมติ ฐ านวา จะไม มีก ารใชสิ ท ธิซื้ อหุ นส ว นเกิน (over-allotment
option)) หรือจะถือในสัดสวนประมาณรอยละ 65.9 (บนสมมติฐานวา จะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน)
บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ไดนําแนวทางที่มีความเปนระเบียบวินัย
อยางสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นมาใชแกธุรกิจและการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุงเนนที่
ปจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางดานการดําเนินงาน เทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากความสามารถใน
การจัดหาน้ํามันดิบทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อการจัดหาน้ํามันดิบอยางมีประสิทธิภาพทางดานตนทุนและมี
แหลงวั ตถุ ดิ บที่ แน น อนเพื่อ การดํา เนิน การกลั่ น น้ํา มัน ของบริษั ทฯ และยังสามารถใช เครื อข า ยข อมู ล การขายผลิ ตภั ณ ฑ
ปโ ตรเลี ยมและเคมีภั ณ ฑที่ มีอ ยูทั่ ว โลกของเอ็ก ซอน โมบิ ล คอรป อเรชั่ น เพื่ อ ให ไ ดผ ลประโยชน สูงสุ ดในการจํ าหน า ย
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เขาเปนคูสัญญาในสัญญาวิจัยพื้นฐาน (Standard Research Agreement) กับบริษัท
ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ จึงมีสิทธิในโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการโดยบริษัทในเครือของเอ็ก
ซอนโมบิล คอรปอเรชั่น และทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ
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บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นซึ่งใหการสนับสนุนทางดานธุรกิจและ
เทคโนโลยี เ พื่ อ ให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพทางด า นต น ทุ น รวมทั้ งการบั ญชี การบริ ก ารลู ก ค า งานทรั พ ยากรบุ ค คลและบริ ก าร
สารสนเทศ ฯลฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการค า “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่ ง
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้ง
ความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ดวยความสัมพันธที่แข็งแกรงที่มีกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือ บริษัทฯ จึงสามารถสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนเลิศ และสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานไดอยางตอเนื่อง มีการหมุนเวียนใหพนักงาน
ไปทํางานกับบริษัทตาง ๆ ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อใหมีประสบการณกวางไกลยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญ บริษัทฯ เชื่อวาการแลกเปลี่ยนพนักงานชวยใหบริษัทฯ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความโดดเดนไวได อีก
ทั้งทําใหมั่นใจวา บริษัทฯ จะสามารถดํารงรักษามาตรฐานขั้นสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นได
2.5.2

คาการกลั่น (Gross Refining Margins) ที่สูง

บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ มีคาการกลั่น (gross refining margins) ที่สูงเมื่อเทียบกับโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟค เนื่องจากปจจัยดังตอไปนี้
(ก)

โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซของบริษัทฯ ชวยใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได

โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวอยางสูงในการแปลงน้ํามันดิบที่รับเขามา
เพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงในปริมาณที่มากกวา ดวยความสามารถการใชน้ํามันดิบที่ยากตอการกลั่นมากกวาและตนทุน
ต่ํากวา โดยยังสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ในขณะที่บริษัทฯ ก็สามารถเพิ่มผลกําไรไดอยางเต็มที่ โรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ ไดรับการออกแบบใหมีอัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่น (hydro-treating-torefining ratio) ที่สูง โดยคิดเปนรอยละ 83 ซึ่งอัตราสวนนี้อยู ในระดับที่ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงกลั่น น้ํามันแหงอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยเปรียบเทียบจากขอมูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ป 2550 และทําให
บริษัทฯ มีความคลองตัวมากขึ้นในการเลือกใชน้ํามันดิบที่มีกํามะถันสูง และเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ํามันดีเซลที่มี
กํามะถันต่ําไดมากขึ้นดวย
(ข)

บริษัทฯ เปนผูนําอุตสาหกรรมในประเทศไทยในการใชน้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่น (Challenged

Crudes)
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การซื้อขายน้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่นจะมีสวนลดที่สูงมากในตลาด เนื่องจากกระบวนการผลิตจะมีความ
ยุงยากมากกวา และดวยเครือขายการจัดหาน้ํามัน ดิบทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และเทคโนโลยี Molecular
Fingerprinting & Modeling ที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงสามารถเขาใจถึงลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ผานเขาโรงกลั่นน้ํามัน
ไดดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงสามารถจัดหา คัดเลือกและผสมน้ํามันดิบซึ่งมีคุณสมบัติที่จะชวยเพิ่มกําไรของบริษัทฯ ใหสูงสุดได
อยางแมนยํายิ่งขึ้น ตามขอมูลที่อางอิงโดย PTIT Focus Special Annual Report ในป2549 บริษัทฯ สามารถนําน้ํามันดิบชนิด
ตาง ๆ มากลั่นไดมากถึง 62 ชนิด ซึ่งมากกวาโรงกลั่นหลักอื่น ๆ ในประเทศไทยอยางมาก อันเปนการแสดงใหเห็นวาโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีความยืดหยุนสูงในการกลั่นน้ํามันดิบ ชนิดตาง ๆ มากมายหลายชนิด โปรดพิจารณารายละเอีย ด
เพิ่มเติมในหัวขอ “3. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ - 3.10 อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม - 3.10.4 การจัดหา
น้ํามันดิบ การขนสงและการจัดจําหนายในประเทศไทย”
(ค)

สัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด (Product Slate) ของบริษัทฯ สอดคลองกับความตองการของลูกคา

โดยปกติ กําไรจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดภายในประเทศจะสูงกวากําไรที่ไดรับจากการสงออกไป
ขายตางประเทศ โครงสรางโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด
ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับปริมาณความตองการผลิตภัณฑชนิดนั้น ๆ ของลูกคาของบริษัทฯ ในประเทศไทย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดตามสภาวะตลาดในประเทศในระหวางชวงเวลาตาง ๆ
ได เพื่อที่จะเพิ่มคาการกลั่น (gross refining margins) ในชวงตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“3. การประกอบธุ ร กิ จ แต ล ะสายผลิ ต ภั ณ ฑ - 3.10 อุ ต สาหกรรมการกลั่ น ป โ ตรเลี ย ม - 3.10.2 ความเคลื่ อ นไหวของ
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค – (ค) คาการกลั่น”
2.5.3

การมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา

บริษัทฯ เชื่อวา โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีโครงสรางตนทุนที่แขงขันไดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นน้ํามันแหง
อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
(ก)
บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการมีคาใชจายในการดําเนินงานที่เปนเงินสดและตนทุนการบํารุงรักษาที่ต่ํา
ในขณะที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) ที่สูง
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานที่เปนเงินสดและตนทุนการบํารุงรักษาที่คอนขางต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ทั้งนี้จากโรงกลั่นน้ํามันจํานวน 60 แหงในภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟคที่เขารวมในการสํารวจประจําป 2549 ซึ่งดําเนินการโดย Solomon Associates ซึ่งจัดทําขึ้นทุก ๆ สองป บริษัทฯ ไดรับ
การจัดอันดับอยูในกลุมที่ดีที่สุดของการจัดอันดับที่จัดแบงออกเปนสี่กลุมยอย (top quartile) ในดานการมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานที่เปนเงินสดโดยรวม (total cash operating expenses) คาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินสดซึ่งไมรวมคาใชจาย
เกี่ยวกับพลังงาน (non-energy cash operating expenses) และตนทุนการบํารุงรักษา (maintenance costs) ที่ต่ําที่สุด ในขณะที่
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บริ ษั ท ฯ มี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช พ ลั งงาน (energy efficiency) อยู ใ นระดั บ สู งที่ สุ ด (ตามที่ ป รากฎจากดั ชนี ชี้วั ด
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy intensity index))
(ข)
บริษั ทฯ ไดรั บประโยชน จากความพร อมของหนว ยผลิต (Operational Availability) ที่สู ง สงผลให มี
ตนทุนตอหนวยที่ต่ําลง
โดยทั่ วไปแลวหากระยะเวลาการปดโรงกลั่น น้ํามัน เพื่อการบํา รุงรัก ษาและซอมแซมในแตล ะปมีร ะยะเวลาสั้ น
เพียงใด ตนทุนการดําเนินงานคงที่ตอบารเรลของน้ํามันดิบก็จะยิ่งต่ําลงเทานั้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากความพรอมของหนวย
ผลิต (Operational Availability) ของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณไดจากจํานวนวันทั้งสิ้นในแตละปที่โรงกลั่ น
น้ํามันมีความพรอมที่จะผลิต โดยพิจารณาถึงการปดโรงกลั่นน้ํามันนอกกําหนดการที่วางไว แตไมรวมการปดโรงกลั่นน้ํามัน
ที่เปนไปตามแผน จะพบวา ความพรอมดังกลาวของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 98.4 ในป 2547 และรอยละ 98.2 ในป 2549 จาก
การสํารวจประจําป 2549 ที่จัดทําโดย Solomon Associates โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูในกลุมที่ดี
ที่สุดของการจัดอันดับที่แบงออกเปนสี่กลุมยอย (top quartile) ในดานความพรอมของหนวยผลิต (โดยพิจารณาถึงการปดโรง
กลั่นน้ํามันนอกกําหนดการที่วางไว แตไมรวมการปดโรงกลั่นน้ํามันที่เปนไปตามแผน) จากจํานวนโรงกลั่นน้ํามันในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟคทั้งสิ้น 60 แหงที่เขารวมในการสํารวจ โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 4 - ขอมูลเพิ่มเติมที่แจกจายใหแก
นักลงทุน
2.5.4

การดําเนินงานทางดานการกลั่นน้ํามันดิบ การผลิตอะโรเมติกสและการตลาดที่มีการเชื่อมโยงกันแบบครบ

วงจร
บริษัทฯ เปนผูดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันดิบและโรงงานอะโรเมติกสที่ครบวงจร รวมทั้งเครือขายสถานีบริการน้ํามัน
คาปลีกที่มากที่สุดในกลุมบริษัทผูคาน้ํามันระหวางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย การดําเนินงานแบบครบวงจรนี้
ทําใหบริษัทฯ มีกําไร (margin) ที่สูง โดยบริษัทฯ จะเลือกผลิตผลิตภัณฑที่มีผลตอบแทนสูงกวาระหวางกิจการโรงกลั่นน้ํามัน
และกิจการผลิตอะโรเมติ กส ทั้งนี้ ดว ยความช วยเหลือ จากโปรแกรมซอฟต แวร ที่ทัน สมัย ซึ่งสามารถช วยในการกํา หนด
สัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดไดอยางเหมาะสม
การดําเนินงานที่ครบวงจรนี้ยังสามารถชวยลดตนทุนการดําเนินงานดวย อันเปนผลเนื่องมาจากการรวมกันแบงรับ
ตนทุนคงที่ ระหวางกิจการโรงกลั่นน้ํา มันและกิจ การผลิต อะโรเมติ กส นอกจากนี้ บริ ษัทฯ เชื่ อวาการดํ าเนินงานทางดา น
การตลาดของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมชองทางการพาณิชย (รวมถึงลูกคาในกลุมอุตสาหกรรม ผูคาสง อุตสาหกรรมการบินและ
การเดินเรือ) การคาปลีกและการสงออก ทําใหบริษัทฯ มีความหลากหลายในการจัดจําหนายมากกวา อีกทั้งยังเปนการเสริม
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวา
เครือขายสถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซของบริษัทฯ มีปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมรายปโดย
เฉลี่ย (average annual throughput) สูงเปนอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมคาปลีกน้ํามันของประเทศไทย ในป 2550 ตาม ขอมูลที่
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เผยแพรโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัทฯ เชื่อวา การดําเนินงานแบบครบวงจรจะชวยทําใหบริษัทฯ สามารถ
แขงขันไดในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแขงขันที่สูง
2.5.5

การสามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนเจาของ

บริษัทฯ เชื่อวาการสามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ทํา
ใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบดานการแขงขันในประเทศไทย
(ก)

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ชวยใหมีตนทุนที่ต่ําลง

เอ็ กซอน โมบิ ล คอรป อเรชั่ น และ/หรือ บริ ษัท ในเครือ ยังคงพัฒ นาและคิ ด คน เทคโนโลยี ใหม ๆ อย างตอ เนื่ อ ง
ตัวอยางเชน การดําเนินการคนควาเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเรงปฏิกิริยา (catalysts) ชนิดใหมที่จะชวยใหสามารถเรงปฏิกิริยาทาง
เคมีไดโดยไมตองถูกใชหมดไปในระหวางกระบวนการ อันจะทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง เอ็กซอนโมบิล คอรปอเรชั่น เปน
ผูนําซึ่งเปนที่ยอมรับในดาน zeolite synthesis และ hydro-processing catalysis ซึ่งไดถูกนํามาใชในกระบวนการกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ในฐานะที่ บริษัท ฯ เป นคูสัญญาในสัญญางานวิ จัยมาตรฐาน (Standard Research Agreement) กับบริ ษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และรวมรับผิดชอบตนทุนที่ใชในการพัฒนาเทคโนโลยีกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งตางก็เปนคูสัญญาในสัญญาดังกลาว บริษัทฯ จึงมีสิทธิในเทคโนโลยีเหลานี้ โดยไมตองเสียคาใชสิทธิ
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการแขงขัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11 รายการระหวางกัน – 11.3 สรุปลักษณะ ขอ
สัญญาที่สําคัญ และเงื่อนไขสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ก) การจัดการที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (6) สัญญางานวิจัยมาตรฐาน
(Standard Research Agreement)”
โรงงานอะโรเมติ กสของบริษัทฯ ได นําเทคโนโลยีของบริษัทในเครือเอ็ก ซอน โมบิล คอรป อเรชั่นมารวมไวใ น
หนวยทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation) เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการทรานสอัลคีเลชั่น สามารถแปร
สภาพสารอะโรเมติกสหนัก (heavy aromatics) และสารเบนซีนเขมขน ใหเปนมิกซไซลีน (mixed xylenes) ซึ่งมีมูลคาสูงกวา
ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ต่ําลง โดยมิกซไซลีนนี้จะนํามาใชเพื่อผลิตพาราไซลีน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัว
ในดานวัตถุดิบมากขึ้น และมีทางเลือกในการใชผลิตภัณฑที่ผานการปรับปรุงโดยเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบ (Feedstock)
ที่ทันสมัย
(ข)

เทคโนโลยีกระบวนการทางวัตถุดิบที่ทันสมัย

บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีการกลั่ นน้ํามันดิ บและวัต ถุดิบประเภทตาง ๆ ของเอ็ กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งชวยใหบริษัทฯ ตอบสนองตอความตองการของลูกคา และชวยลดตนทุนวัตถุดิบ ซึ่งหลักสําคัญในเทคโนโลยี
ดังกลาวเปนผลมาจากความสามารถที่จะแยกแยะน้ํามันดิบ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑไดถึงในระดับโมเลกุล โดยขอมูลนี้จะถูก
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ผนวกเขากั บเครื่องมื อการจําลองรูปแบบ (modeling) และเครื่องมืออื่ น ๆ ที่ทัน สมัยเพื่อทํ าการวิเคราะหสัดส วนการผลิ ต
ผลิตภัณ ฑแตล ะชนิด เงื่อ นไขของหนว ยผลิต และการจํ าหนายผลิตภั ณฑที่จ ะมีความเหมาะสมที่สุด อันสงผลให บริษัท ฯ
สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงกวาในปริมาณที่มากกวาดวยการกลั่นจากน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่มีราคาถูกกวา
ในทํานองเดียวกัน บริษัทฯ ไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีการปอนวัตถุดิบ (feed injection) ของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น ในหนวยเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (cracking unit) เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑชนิดหนักใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคา
สูงกวา ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ (feedstock) สําหรับโรงงานอะโรเมติก สของบริษัทฯ นอกจากนี้ จากการที่โรงกลั่นน้ํามันและ
โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ สามารถกลั่นวัตถุดิบชนิดที่หนักกวาและยากตอกระบวนการกลั่นไดมากกวา บริษัทฯ จึง
สามารถเพิ่ม น้ํามันดิบและวัตถุดิบซึ่งโรงกลั่นน้ํามันของ บริษัทฯ สามารถกลั่นได
2.5.6

ความไดเปรียบของสถานที่ตั้ง

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตั้งอยูใกลทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของกรุงเทพฯ ซึ่งอยูหางเปนระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยที่ตั้งดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจาก
ความพรอมในการเขาถึงทาเรือน้ําลึก เครือขายถนนและแนวทอสงผลิตภัณฑที่สามารถขนสงไดหลายชนิด (multi-product
transmission pipeline) รวมถึงการตั้งอยูใกลกับสถานที่จัดจําหนายและศูนยกลางความตองการที่สําคัญ ซึ่งเปนการชวยลด
ตนทุนในการขนสง และเอื้อประโยชนหลายประการทางดานการจัดสง และการกระจายผลิตภัณฑ
ดวยขอไดเปรียบของสถานที่ตั้ง บริษัทฯ จึงสามารถรั บการสงมอบน้ํามันดิบไดทั้งโดยทางทุนรับน้ํามันดิบแบบ
หลายจุด (multiple point buoy mooring facilities) ของบริษัทฯ รับเรือบรรทุกน้ํามันดิบไดถึง 120,000 เดทเวทตัน (dwt) และ
สําหรับเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ (very large crude carriers (“VLCC”)) จะรับผานทางทุนรับน้ํามันดิบแบบจุดเดียว
(single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล ซึ่งบริษัทฯ เขาใชประโยชนจากทุนรับน้ํามันของ บมจ. ไทยออยล ตาม
สัญญาที่มีกับ บมจ. ไทยออยล
บริ ษัท ฯ มีห น วยกลั่ นน้ํ าทะเลเป นน้ํ าจื ด และหนว ยกรองน้ํา ระบบรี เวิ รส ออสโมซิส (desalination and reverse
osmosis facilities) ซึ่งมีกําลังการผลิตน้ํารวมชั่วโมงละ 140 ตัน รวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซสามเครื่อง และหมอไอ
น้ําเสริมสองเครื่อง ซึ่งใชกาซที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันและสามารถผลิตไอน้ําไดชั่วโมงละ 120 ตันเพื่อการดําเนินงานโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ หนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ําจืดและหนวยกรองน้ําระบบรีเวิรสออสโมซิส เครื่องกําเนิดพลังงานรวม
และหมอไอน้ําของบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําจืด ไฟฟาและไอน้ําสําหรับใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ
2.6

กลยุทธในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนนความมีวินัยและประกอบธุรกิจอยางตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงโอกาสใน
ระยะยาวและเนนที่การเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในขณะที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมควบคูไปดวย โดยในการ
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เริ่มตนการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะใชแนวทางการลงทุนอยางมีวินัย บริษัทฯ ไดผสมผสานสิ่งเหลานี้เขากับความเปนเลิศใน
การดําเนินงาน ดังจะเห็นไดจากขอมูลในอดีตที่ชี้ใหเห็นถึงการเปนบริษัทฯ ที่มีประวัติดานความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมในประเทศ
ไทย
บริษัทฯ เชื่อวา รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไดถือปฏิบัติมาอยางสม่ําเสมอเปนระยะเวลานาน จะสามารถ
สรางกระแสเงินสดที่แข็งแกรง ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกผูถือหุนไดอยางสูงสุด โดย
กลยุทธสําคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ทั่วโลก ที่จะยังคงถือปฏิบัติตอไป มีดังนี้
2.6.1

การดําเนินงานดวยความปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่ดี

บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีประวัติดานความ
ปลอดภัยที่ดีเยี่ยมในประเทศไทย และบริษัทฯ พยายามที่จะรักษาประวัตินี้ไว ความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่มีตอความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิ่งแวดล อม เปนการสรา งรากฐานที่ ดีสําหรับธุ รกิจทุ กดาน นอกจากนี้ บริษั ทฯ มี นโยบายตอ งปฏิบั ติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบซึ่งมีผลบังคับใชทั้งหมด
2.6.2

การรักษามาตรฐานขั้นสูง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบรรษั ทภิบาล การกํากั บดูแลธุรกิ จอยางเครงครัด ความซื่อสัต ยสุจริตและ
มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง มาตรฐานเหลานี้ไดถูกนํามาใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ ตองปฏิบัติ บริษัทฯ เชื่อวา มาตรการที่บริษัทฯ จะใชเพื่อใหบรรลุผลลัพธดังกลาวมีความสําคัญเทียบเทากับผลลัพธที่
จะได
รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ดําเนินอยางตรงไปตรงมา มาตรฐานทางดานจริยธรรม และวัฒนธรรมความซื่อสัตย
สุจริต นโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบเปนปจจัยพื้นฐานของธุรกิจของบริษัทฯ และเปนสิ่งที่จําเปน
ตอความสําเร็จของบริษัทฯ
2.6.3

การลงทุนอยางมีวินัย

บริษัทฯ พยายามที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพ ภายใตแ นวทางที่จะดําเนินการเลือกเฟนอยางมีวินั ย
โอกาสการลงทุนตาง ๆ จะถูกทดสอบภายใตแบบจําลองผลตอบแทนทางธุรกิจในสถานการณตาง ๆ อยางรอบดาน เพื่อความ
ยืดหยุนตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการลงทุน บริษัทฯ จะทําการประเมินโครงการที่สําคัญทั้งหมดอยาง
เครงครัด ความรูนี้จะถูกผนวกเขากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลคาของสินทรัพยอยางสูงสุด
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บริษัทฯ พยายามที่จะแสวงหาโครงการที่มีตนทุนต่ําแตผลตอบแทนสูงอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน หนวยแปรสภาพ
น้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบา (FCCU) ของบริษัทฯ ซึ่งชวยทําใหบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากวันละ 23,000 บารเรลเปน
42,000 บารเรล จากการปรับเพิ่มปริมาณการผลิต (debottleneck) ซึ่งมีคาใชจายรวมนอยกวา 400 ลานบาท การปรับเพิ่ม
ปริมาณการผลิตของหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริรยา (CCR) จากวันละ 17,000 บารเรล เปน 27,000 บารเรล และการ
เพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ จากปละ 350,000 ตันเปนปละ 500,000 ตัน โดยการดําเนินโครงการ
เพิ่มกําลังการผลิตดวยตนทุนต่ํา ซึ่งบริษัทฯ มีคาใชจายรวมในการดําเนินโครงการดังกลาวนอยกวา 50 ลานบาท
2.6.4

การมุงสูความเปนเลิศในการดําเนินงาน

ระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ สะทอนใหเห็นวาบริษัทฯ มีความมุงมั่นอยางแนวแนที่
จะดํารงความปลอดภัยในการดําเนินงานและความมีเอกภาพ บริษัทฯ พยายามที่จะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรมขั้น
สูงสุดในทุกดาน
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายนี้ บริษัทฯ ดําเนินการตามระบบการจัดการตาง ๆ ซึ่งไดรับการพิสูจนแลวอยางกวางขวาง
ระบบเหลานี้ใชแนวทางการดําเนินการในเชิงรุก (proactive approach) และครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทุกดานที่
สําคัญ เริ่มตั้งแตความปลอดภัย จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การดําเนินและประเมินโครงการ จนถึงการกํากับดูแล
ธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการริเริ่มดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลกําไร
ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะปรับปรุงความมีเสถียรภาพ ลดตนทุนและเพิ่มรายได
บริษัทฯ ไดใชโปรแกรม “self-help” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางเครือขายทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
เพื่อชว ยในการบงชี้ถึ งสิ่งที่ส ามารถปรับปรุ งใหดีขึ้ นได โดยอางอิงจากวิธีปฏิบั ติที่ดีซึ่งเปนสากล (global best practices)
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการกระจายความหลากหลายของวัตถุดิบ โอกาสในการใชกระบวนการจัดการน้ํามันดิบที่คิดคนขึ้น
ใหม โอกาสในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใชประโยชนจากโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการปรับขยาย
กระบวนการผลิต (debottleneck) ในหนวยที่สรางผลกําไร บริษัทฯ ใชโปรแกรม “self-help” เพื่อชวยเพิ่มกําไรของบริษัทฯ
โดยแนวทางสําหรับการเพิ่มกําไรของบริษัทฯ ในป 2551 รวมถึงการกลั่นน้ํามันดิบที่ยากตอการกลั่น (challenged crude) การ
ใชหนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit : FCCU) อยาง
เต็มที่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต การสรางรายไดจากน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองผานทางเครือขายของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการใชพลังงานใหดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ใชระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System (“OIMS”))
ซึ่งเป นระบบที่ เอ็ กซอน โมบิ ล คอรป อเรชั่ นไดพั ฒนาขึ้ นเพื่อ ที่จ ะใชใ นการประเมิน และปรับ ปรุ งการจัด การความเสี่ย ง
ทางดานการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบนี้ทําใหบริษัทฯ สามารถวัดความกาวหนาในงาน และ
มั่นใจไดในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุผลในดานเหลานี้
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บริษัทฯ พยายามที่จ ะเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ ลังงาน (energy efficiency) อยางต อเนื่อง และไดใช ระบบการ
บริหารจัดการพลังงานระดับโลก (Global Energy Management System (“GEMS”)) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งเนน
ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยผานระบบที่มีความครอบคลุมและเขมงวดตามแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน
การบํารุงรักษา การออกแบบและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการบริหารจัดการทางดานพลังงาน กระบวนการเริ่มตนดวยการ
ประเมินสถานประกอบการโดยทีมเทคนิคเฉพาะของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งการประเมิน
สถานประกอบการของบริษัทฯ ไดดําเนินการครั้งลาสุดในป 2550 โดยหลังจากนั้น ตัวแทนจากสถานประกอบการแตละแหง
จะทํางานรวมกับทีมของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาแผนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของบริษัทฯ และจัดการพลังงานในสถานประกอบการ
2.6.5

การสรางผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเชื่อมโยงหนวยผลิต

บริษัทฯ เปนผูประกอบการในสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ซึ่งรวมถึงธุรกิจคาปลีกน้ํามัน และ
ธุรกิจอะโรเมติกสที่มีการเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกันแบบครบวงจร บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการประสานเชื่อมโยงกันของ
หนวยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายในกิจการของบริษัทฯ โดยการประสานเชื่อมโยงกันทั้งทางดา นกายภาพของ
หนวยผลิตตาง ๆ และการประสานเชื่อมโยงกันผานทางการเขาถึงเครือขายที่กวางขวางของผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ การประสานเชื่อมโยงกันของหนวยกลั่นน้ํามันดิบและหนวยผลิตอะโรเม
ติกสนี้เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางดานตนทุน ดวยการเลือกใชวัตถุดิบและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑใหเปนไปอยาง
เหมาะสมที่สุด
การประสานกันของธุรกิจกลั่นน้ํามัน ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิชยเปนการเสริมประโยชนตอบริษัทฯ
ดวยเชนกัน บริษัทฯ จะเนนที่การใหความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑใหแกกลุมลูกคาที่หลากหลาย เพื่อที่จะสรางมูลคา
สูงสุดสําหรับผลิตภัณฑกลั่นของบริษัทฯ
2.6.6

การเพิ่มประสิทธิภาพและการเขาถึงเทคโนโลยีผานทางความสัมพันธที่มีกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

เพื่อการสรางผลการดําเนินงานที่ดีเยี่ยมภายในสภาพแวดลอมของสินคาโภคภัณฑที่มีลักษณะเปนวัฏจักร บริษัทฯ
ไดพยายามศึกษาและดําเนินตามแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาเปนประโยชนตอทุกขั้นตอนของวงจรของตลาดสินคา
โภคภัณฑ บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อที่จะชวยใหสามารถระบุถึงขอมูลและความเสี่ยงที่
เปนจุดวิกฤตไดอยางทันทวงที โดยมีการแบงปนความรู เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ดีระหวางกันภายในเครือขายของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่นทั่วโลก รวมถึงแนวทางการแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อใหสามารถจัดการกับสถานการณ
เฉพาะหนาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ เชื่อวา การไดเขาถึงการวิจั ยและพัฒนา เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือเปนเจาของทําใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขัน บริษัทฯ มุงที่จะใชประโยชนจาก
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ผลงานที่คิดคนขึ้นใหมของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือตอไป เพื่อเพิ่มอัตราการใชกําลังการกลั่น
และอัตราการใชกําลังการผลิต (utilization rate) ตลอดจนอัตราผลผลิต (throughput) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยการปรับปรุงความ
มีเสถียรภาพ การขจัดขอจํากัดตาง ๆ การกําหนดระยะเวลาที่จําเปนตองใชในการซอมบํารุงใหญ และการปรับชวงระยะเวลา
ระหวางการหยุดเดินเครื่องจักร (downtimes) ใหดีที่สุด การปรับปรุงตาง ๆ ของบริษัทฯ ลวนไดรับการขับเคลื่อนจากการใช
ระบบการบริหารจัดการที่มีวินัย เชน ระบบ Global Reliability System ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และระบบ Molecule
Management Program ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถลดตนทุนวัตถุดิบ เพิ่มผลตอบแทน และ
มูลคาผลิตภัณฑใหไดสูงสุด
บริษัทฯ ยังไดใชประโยชนจากประสบการณคาปลีกและการวิจัยผูบริโภคและตลาดที่มีอยูอยางหลากหลายของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ ในการนําเสนอรูปแบบการคาปลีกแบบใหม และผลิตภัณฑที่จะตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของลูกคาอยางครบถวน โดยนําเสนอความสะดวก คุณภาพ และมูลคา นอกจากนี้ บริษัทฯ
พยายามที่จะเพิ่มรายไดจากสินคาซึ่งไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง และรานคาสะดวกซื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของ
สถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ ใหสูงสุดดวย
2.7

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
2.7.1

ภาพรวมโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยกอนการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัทอื่น ๆ
ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ถือหุนในบริษัทฯ รวมกันเปนจํานวนรอยละ 87.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ และกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนสวนที่เหลือรอยละ 12.5
2.7.2

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทฯ มีบริษัทยอย 5 บริษัท ไดแก บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ
จํากั ด บริษั ท เพซเซตเตอร เอ็น เตอรไพรเซส จํากั ด บริษั ท ไทย ซี-เซ็ นเตอร จํา กัด และบริ ษัท โมบิ ล เอ็น เทอรไพรซิ ส
(ประเทศไทย) จํากัด
ขอมูลโดยสังเขปของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัทฯ เปนดังนี้
(ก)

บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
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บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2512 โดยประกอบกิจการใหเชาที่ดินแกบริษัทฯ ภายใต
สัญญาเชาระยะยาว มีรายไดหลักมาจากคาเชาที่ดินที่ใหเชาแกบริษัทฯ ทั้งนี้ คาเชาที่ดินจะมีการชําระเปนรายป ตามจํานวนที่
ไดระบุไวในสัญญาเชาที่ดินที่เกี่ยวของ
สําหรับหุนของบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบดวยหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัดมีทุนชําระแลว 3,333,400 บาท โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนสามัญ
ทั้งหมด ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 30 ของหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
และในทางบัญชี บริษัทฯ ไดนําผลการดําเนินงานของบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด มารวมไวในงบการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ สําหรับ หุนที่เ หลือเป นหุนบุ ริมสิทธิ ซึ่งถื อโดยกรรมการและพนักงานของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัทในเครื อ
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด เปนเจาของที่ดินซึ่งคิดเปนมูลคาสุทธิตาม
บัญชีจํานวน 10 ลานบาท
(ข)

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2531 โดยเปนเจาของที่ดินบางสวนที่บริษัทฯ ใชในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตามสัญญาเชาที่ดินที่ไดทําขึ้นระหวางกันนั้น บริษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะซื้อที่ดินที่เชาจากบริษัท รวม
พัฒนาอุตสาหกิจ จํากัดได นอกจากนี้ บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ยังเปนเจาของพื้นที่สํานักงานจํานวน 9 ชั้นที่อาคาร
วิบูลยธานี ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ ดวย
สําหรับหุนของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ประกอบดวยหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด มีทุนชําระแลว 10,000,000 บาท โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนสามัญในจํานวนรอยละ
100 ของหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 49 ของหุนที่ออกและจําหนาย
ทั้งหมดของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด (ทั้งนี้ เปนผลมาจากการที่ บริษัทฯ ไดรับโอนหุนสามัญจํานวนรอยละ 31.97
ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ซึ่งถือโดย ExxonMobil Holding Company Holland
LLC (เดิมชื่อบริษัท เอสโซโฮลดิ้ง คัมปานี (ฮอลแลนด)) การโอนดังกลาวมีผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550) และในทางบัญชี
บริษัทฯ ไดนําผลการดําเนินงานของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด มารวมไวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับหุนที่
เหลือเปนหุนบุริมสิทธิซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด เปนเจาของที่ดินซึ่งคิดเปนมูลคาตามบัญชีจํานวน
3,195 ลานบาท
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บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด

บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2534 โดยเปนเจาของที่ดินบางสวนที่บริษัทฯ ใชในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตามสัญญาเชาที่ดินที่ไดทําขึ้นระหวางกันนั้น บริษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะซื้อที่ดินที่เชาจากบริษัท
เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัดได
สําหรับหุนของบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด ประกอบดวยหุนสามัญกลุม ก. และหุนสามัญกลุม ข.
โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนสามัญกลุม ข. ประมาณรอยละ 33 ของหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท เพซเซตเตอร เอ็น
เตอรไพรเซส จํากัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด มีทุนชําระแลว 10,000,000
บาท และในทางบัญชี บริษัทฯ ไดนําผลการดํา เนินงานของบริ ษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไ พรเซส จํากัด มารวมไวในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด เปนเจาของที่ดินซึ่งคิดเปนมูลคาตามบัญชี
จํานวน 1,387 ลานบาท
(ง)

บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด

บริ ษั ท ไทย ซี -เซ็ น เตอร จํ า กั ด จั ด ตั้ งขึ้ น ในป 2533 โดยดํ าเนิ น ธุ ร กิจ สถานีบ ริ ก ารน้ํ า มั น ที่ จํา หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียมภายใตตราสินคาเอสโซและโมบิล และดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคอื่น ๆ และ
ในทางบัญชี บริษัทฯ ไดนําผลการดําเนินงานของบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด มารวมไวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด มีทุนชําระแลว 50,000,000 บาท สําหรับหุนของบริษัท
ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด มีบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ถือหุนสามัญอยูรอยละ 100 ของหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ดําเนินสถานีบริการน้ํามันน้ํามันภายใตชื่อการคาเอส
โซ ในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 160 แหง
(จ)

บริษัท โมบิลเอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2544 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหบริการ
จําหนา ยและขนสงผลิ ตภั ณฑ ปโ ตรเลี ยม แตอ ยา งไรก็ ดี ในปจจุ บัน บริษั ทดั งกลา วไมไ ดป ระกอบธุ รกิ จแลว ณ วั นที่ 31
ธันวาคม 2550 บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนชําระแลว 3,333,000 บาท
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บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนบริษัทรวมทุน (Joint Venture) ระหวางบริษัทฯ และผูประกอบกิจการน้ํามัน
รายอื่น ๆ โดยจั ดตั้ งขึ้น เมื่อ ป 2534 เพื่ อทํา การกอ สรา งและดํา เนิ นกิจ การระบบท อสงผลิต ภัณฑ ปโตรเลียม ซึ่งจะขนส ง
ผลิตภัณฑที่สะอาด (clean products) จากทั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และโรงกลั่นน้ํามันของ บมจ. ไทยออยล ในศรีราชา
ไปยังทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) และคลังน้ํามันในอําเภอลําลูกกา และในจังหวัดสระบุรี และภายหลังจากที่มีการเปด
ใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในเดือนกันยายน 2549 ไดมีการขยายทอสงไปยังทาอากาศยานแหงใหมดังกลาวดวย
แผนภูมิตอไปนี้แสดงถึงโครงสรางการถือหุนในบริษัทตาง ๆ ที่บริษัทฯ ถือหุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550

สวนที่ 2 หนา 45

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

100%
100%

บริษัทยอยในเครือของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น*

บริษัทยอยในเครือของเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น*

กระทรวงการคลัง

87.5%

100%

12.5%

เอ็กซอนโมบิล
อินเตอรเนชั่นแนล
โฮลดิ้งส บี.วี.
บ. เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
100%

บ. โมบิล เอ็นเทอร
ไพรซิส (ประเทศไทย)
จํากัด

30%

49%

บ. รวมพัฒนา
อุตสาหกิจ จํากัด

บ. วิสาหกิจสงเสริม
อุตสาหกรรม จํากัด
33%

1%

21%

66%

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย
จํากัด

100%
1.5%

บ. เพซเซตเตอร เอ็น
เตอรไพรเซส จํากัด

7%

บ. ไทย ซีเซ็นเตอร จํากัด

บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ * โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อและจํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอยในเครือของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ในหัวขอ “8. โครงสรางเงินทุน – 8.2 ผูถือหุน”
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หุนในบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ประกอบดวย หุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ โดยมีผูถือหุนจํานวน 5 ราย ถือหุนบุริมสิทธิคิดเปนรอยละ 51.0 ในบริษัท
รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ในขณะที่มีผูถือหุนจํานวน 6 ราย ถือหุนบุริมสิทธิคิดเปนรอยละ 70.0 ในบริษัท วิสาหกิจสงเสริม
อุตสาหกรรม จํากัด บริษัทฯ ถือวาบริษัททั้งสองเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “เอกสาร
แนบ 3 งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 - หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.5 และขอ 12”
ตามข อบั งคั บของบริ ษัท ร วมพัฒ นาอุตสาหกิ จ จํา กัด กํา หนดว า องคป ระชุมของการประชุ มใหญ ผูถื อหุ นต อ ง
ประกอบดวยผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันอยางนอยรอยละ 55 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
ซึ่งมาเขาประชุมดวยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โดยในจํานวนนั้นจะตองมีผูถือหุนซึ่งถือหุนสามัญฝายขางมากรวมอยู
ดวย และมติใด ๆ ของที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากอยางนอยรอยละ 55 ของคะแนนเสียงที่ไดลงมติ ซึ่ง
จะตองรวมคะแนนเสียงสนับสนุนของผูถือหุนสามัญฝายขางมากดวยเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนสามัญมีสิทธิ
เสนอผู เขารับ เลือกเปนกรรมการได 4 คนจากจํานวนกรรมการทั้งหมดไมเกิน 7 คน และมติ ของที่ ประชุมคณะกรรมการ
จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งจะตองมีคะแนนเสียงของกรรมการอยางนอยหนึ่งคนซึ่งไดรับแตงตั้งโดยการเสนอชื่อ
ของบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนสามัญ
สําหรับขอบังคับของบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด นั้นไดกําหนดวา องคประชุมของการประชุมใหญ
ของผูถือหุนตองประกอบดวยผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันอยางนอยรอยละ 75 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของบริษัท วิสาหกิจ
สงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งมาเขาประชุมดวยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ และมติใด ๆ ของที่ประชุมใหญจะตองไดรับ
คะแนนเสียงขางมากอยางนอ ยรอยละ 75 ของผูถือหุนที่เข ารวมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมนั้น นอกจากนี้
บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนสามัญมีสิทธิเสนอชื่อผูเขารับการเลือกเปนกรรมการไดอยางนอยที่สุด 2 คน และไมวากรณีใด ๆ
กรรมการซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนสามัญเปนผูเสนอชื่อจะตองเปนกรรมการสวนใหญของคณะกรรมการ
โดยหลักแลว ผูถือหุน บุริมสิทธิในบริษัททั้งสองจะมีสิทธิสวนใหญเ ทียบเทากับผูถือหุนสามัญ เวนแตในเรื่องที่
กําหนดไวในขอบังคับดังกลาวขางตน และสิทธิในการไดรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนบุริมสิทธิดังกลาวจะมีสิทธิไดรับเงินปนผล
กอนผูถือหุนสามัญ รวมทั้งสิทธิในการไดรับสวนแบงเมื่อมีการชําระบัญชี ซึ่งผูถือหุนบุริมสิทธิดังกลาวจะถูกจํากัดสิทธิใน
การรับสวนแบงเมื่อมีการชําระบัญชี
ทั้งนี้ ผูถือหุนบุริ มสิทธิในบริษัท วิสาหกิจสงเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด จะมีสิท ธิไดรับเงินปนผลสะสมประจํา ป
เทากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําที่ธนาคารกสิกรไทยประกาศใชบวกดวยรอยละ 4 ในขณะที่ผูถือหุนบุริมสิทธิใน
บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด นั้นมีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลประจําปในอัตราซึ่งเทากับอัตราถัวเฉลี่ยดอกเบี้ยรายวัน
สําหรับเงินฝากประจําระยะเวลาหนึ่งปที่ประกาศโดยธนาคารกสิกรไทย ในรอบปบัญชีที่ประกาศจายเงินปนผลนั้นบวกดวย
รอยละ 3 ของอัตราดังกลาว
สําหรับหุนของบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด ประกอบดวยหุนสามัญกลุม ก. และหุนสามัญกลุม ข.
โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนสามัญกลุม ข. ประมาณรอยละ 33 ของหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท เพซเซตเตอร เอ็น
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เตอรไพรเซส จํากัด ซึ่งตามขอบังคับของบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด นั้นไดกําหนดวา เวนแตจะบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในขอบังคับของบริษัทแลว หุนทุกหุนของบริษัทมีสิทธิและฐานะอยางเดียวกันทุกประการ ทั้งนี้ องคประชุมของ
การประชุมใหญของผูถือหุนตองประกอบดวยผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันอยางนอยรอยละ 75 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของ
บริษัท ซึ่งมาเขาประชุมดวยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โดยในจํานวนนั้นจะตองมีผูถือหุนกลุม ข. ฝายขางมากรวมอยูดวย
และมติใด ๆ ของที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากอยางนอยรอยละ 55 ของคะแนนเสียงที่ลง ซึ่งจะตองรวม
คะแนนเสียงสนับสนุนของผูถือหุนกลุม ข. ฝายขางมากดวยเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนกลุม ข. มีสิทธิเสนอชือ่
ผูเขารับการเลือกเปนกรรมการไดไมเกิน 4 คน จากกรรมการทั้งหมดไมเกิน 7 คน
สวนหุนของบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งมีบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด อันเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
เปนผูถือหุนสามัญอยูรอยละ 100 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด นั้น ในขอบังคับ
ของบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ไดกําหนดวา หุนของบริษัททั้งหมดเปนหุนสามัญ และองคประชุมของการประชุมใหญ
ตองมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมรวมกันแทนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในสี่แหงทุน และถือเอามติเสียงขางมากในการออกเสียง
ลงมติ สวนคณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเทาใดใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด
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