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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในหัวขอนี้ จะเปนคําอธิบายและการวิเคราะหถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ผานมาสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 และการประเมินปจจัยตาง ๆ ซึ่งอาจกระทบตอโอกาสและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในอนาคตโดยฝา ยบริห ารของบริ ษัทฯ คําอธิ บายและการวิเ คราะหดังต อไปนี้ควรอานควบคูกั บงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และขอมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยูในสวนอื่นของเอกสารนี้ โดยงบการเงิน
ของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แลว ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําและนําเสนองบการเงินตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย
นอกจากนี้ บางรายการในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ณ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 และ 2549 ไดมีการปรับปรุงใหมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงบางประการที่ไดนํามาใชในงบการเงินรวมที่
ตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ณ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยกอนหนาป 2543 บริษัทฯ คํานวณคาเสื่อม
ราคาของสินทรัพยสวนใหญโดยใชวิธีเสนตรงเปนระยะเวลาหาป แตในปลายป 2543 บริษัทฯ ไดตัดสินใจใชนโยบายการ
บัญชีในการคิด คาเสื่อ มราคาโดยการใชการประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพ ย ดังนั้ น บริษั ทฯ จึงไดนํานโยบาย
ดังกลาวมาใชกับสินทรัพยที่บริษัทฯ ไดมาหลังจากปดังกลาว โดยจะตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยนั้นเปนระยะเวลา 15 ปถึง
20 ป และในป 2550 เพื่อใหเปนไปตามแผนการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก บริษัทฯ จึงได
ปรับปรุงงบการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง เพื่อใหสะทอนถึงอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยที่ถูกตัดคาเสื่อมราคาไป
แลวตามนโยบายใหม โดยนับจากวันที่ไดรับสินทรัพยนั้นมา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 4 “รายการปรับปรุง
ยอนหลัง” ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอื่น คําอธิบายและการวิเคราะหดังตอไปนี้นําเสนอในสกุลเงินบาทตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยมีการปดเศษจํานวนเงินบางจํานวน (รวมถึงจํานวนที่เปนอัตรารอยละ) เพื่อความ
สะดวก คําอธิบายและการวิเคราะหนี้ประกอบดวยรายงานการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับเหตุการณและศักยภาพทางการเงิน
จากพื้นฐานขอมูลในปจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณลวงหนาในเอกสารนี้
ซึ่งมีผลจากปจจัยตาง ๆ ดังที่กลาวไวในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง” และที่ไดระบุไวในที่อื่น ๆ ในเอกสารนี้
คํา อธิ บ ายและการวิ เ คราะห ดั งตอ ไปนี้ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ในระหว า ง
ระยะเวลาที่ระบุไวโดยอยูบนพื้นฐานของงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมผลการดําเนินงานจากกิจการของบริษัท เอ็กซอน
โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เขาไวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดวยแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550 เปนตนมา
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางกิจการ”
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งบการเงินรวม
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (โดยมีนายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3501 เปนผูสอบบัญชี) ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ที่ไดตรวจสอบแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท
และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัทฯ
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
นอกจากนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผูสอบบัญชีไดนํามาจากงบการเงินที่ไดตรวจสอบและแสดง
ความเห็ นอยา งไม มีเ งื่อ นไขตามรายงานลงวั น ที่ 29 กุ มภาพั น ธ 2551 วั นที่ 30 มี นาคม 2550 และวัน ที่ 31 มีน าคม 2549
ตามลําดับ โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงเปรียบเทียบสามปที่ไดนําเสนอมีวัตถุประสงคเพื่อใช
แสดงรวมในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนของบริษัทฯ
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
(ก)

งบดุล
หนวย: ลานบาท
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
2549
(ปรับปรุงใหม) สินทรัพยรวม (ปรับปรุงใหม) สินทรัพยรวม
2548

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ
กัน
สินคาคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของ
กัน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2550

รอยละของ
สินทรัพยรวม

1,523
150
6,325
0
1,508

2.1
0.2
8.6
0.0
2.1

6,143
150
4,428
0
2,682

8.2
0.2
5.9
0.0
3.6

1,239
171
9,770
0
10

1.7
0.2
13.8
0.0
<0.1

1,287
17,710
2,630
990
32,123

1.8
24.2
3.6
1.4
43.9

784
16,118
3,589
659
34,553

1.1
21.6
4.8
0.9
46.3

417
20,869
3,012
994
36,482

0.6
29.5
4.3
1.4
51.5

0
31

0.0
<0.1

0
318

0.0
0.4

0
406

0.0
0.6

0
4,503
666
33,938
1,896
74
41,108
73,231

0.0
6.1
0.9
46.3
2.6
0.1
56.1
100.0

0
4,980
595
32,431
1,725
63
40,112
74,665

0.0
6.7
0.8
43.4
2.3
0.1
53.7
100.0

0
3,881
595
27,940
1,446
64
34,332
70,814

0.0
5.5
0.8
39.5
2.0
0.1
48.5
100.0
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หนวย: ลานบาท
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
2549
(ปรับปรุงใหม) สินทรัพยรวม (ปรับปรุงใหม) สินทรัพยรวม
2548

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ
กัน
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาทาง
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของกําไรรอตัดบัญชีจากการขาย
และเชาสินทรัพยกลับคืนที่รับรูเปน
รายไดภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินสุทธิในบริษัทรวม
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของ
กัน
เงินกูยืม
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
กําไรรอตัดบัญชีจากการขายและเชา
สินทรัพยกลับคืน
สํารองเงินบําเหน็จและผลประโยชน
พนักงาน – สุทธิ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2550

รอยละของ
สินทรัพยรวม

7,473
3,668

10.2
5.0

7,577
3,148

10.1
4.2

23,710
3,410

33.5
4.8

0
7,518

0.0
10.3

128
7,688

0.2
10.3

0
7,288

0.0
10.3

2,307

3.2

2,378

3.2

0

0.0

646
21,612

0.9
29.5

646
21,565

0.9
28.9

0
34,408

0.0
48.6

315

0.4

209

0.3

25

0.0

36,702
0
15,212

50.1
0.0
20.8

37,953
0
14,280

50.8
0.0
19.1

0
11,000
0

0.0
15.5
0.0

3,826

5.2

3,180

4.3

0

0.0

547
405
57,007
78,619

0.7
0.6
77.8
107.4

607
400
56,629
78,194

0.8
0.5
75.8
104.7

681
306
12,012
46,420

1.0
0.4
17.0
65.6
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
2549
(ปรับปรุงใหม) สินทรัพยรวม (ปรับปรุงใหม) สินทรัพยรวม
2548

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญจํานวน 637,500,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท ในงวดป 25472549
- หุนสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน
มูลคาหุนละ 4.9338 บาท ในงวดป
2550
ทุนที่ออกชําระแลว
- หุนสามัญจํานวน 510,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท ในงวดป 25472549
- หุนสามัญจํานวน 2,610,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 4.9338 บาท ในงวดป
2550
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรขาดทุนสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

6,375

6,375

2550

รอยละของ
สินทรัพยรวม

17,110

5,100

7.0

5,100

6.8

12,877

18.2

3,686

5.0

3,686

4.9

0

0.0

11
(14,293)
0
(5,496)
108
(5,388)
73,231

0.0
(19.5)
0.0
(7.5)
0.1
(7.4)
100.0

11
(12,720)
285
(3,638)
109
(3,529)
74,665

0.0
(17.0)
0.4
(4.9)
0.1
(4.7)
100.0

344
10,909
257
24,387
7
24,394
70,814

0.5
15.4
0.4
34.4
0.0
34.4
100.0
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งบกําไรขาดทุน
หนวย: ลานบาท
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
2549
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
ขาย
ขาย
2548

รายได
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดรายได (คาใชจาย)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยใน
บริษัทยอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ
กําไรสุทธิสําหรับป

2550

รอยละของ
รายไดจากการ
ขาย

173,658
(156,952)
16,706
(4,145)
12,561
465
13,026
646
12
13,684
128
(5,679)
8,133
(1,337)

100.0%
(90.4%)
9.6%
(2.4%)
7.2%
0.3%
7.5%
0.4%
<0.1%
7.9%
0.1%
(3.3%)
4.7%
(0.8%)

195,305
(185,551)
9,754
(4,161)
5,593
96
5,689
646
106
6,441
136
(5,476)
1,101
473

100.0%
(95.0%)
5.0%
(2.1%)
2.9%
<0.1%
2.9%
0.3%
0.1%
3.3%
0.1%
(2.8%)
0.6%
0.2%

199,904
(184,856)
15,048
(4,426)
10,622
111
10,733
431
184
11,348
146
(3,448)
8,046
(992)

100.0%
(92.5%)
7.5%
(2.2%)
5.3%
0.1%
5.4%
0.2%
0.1%
5.7%
0.1%
(1.7%)
4.0%
(0.5%)

6,796

3.9%

1,574

0.8%

7,054

3.5%

(15)
6,781

(<0.1%)
3.9%

(1)
1,573

(<0.1%)
0.8%

(1)
7,053

(<0.1%)
3.5%
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งบกระแสเงินสด
หนวย: ลานบาท
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการที่ขายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ
คาตัดจําหนายจากกําไรรอตัดบัญชีจากการขายและเชาสินทรัพย
กลับคืน
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม
รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายภาษีเงินได (รายได)
ดอกเบี้ยจายจากตั๋วสัญญาใชเงิน (Zero coupon bonds)
ดอกเบี้ยจายในการขายและเชาสินทรัพยกลับคืน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาการขายและเชาสินทรัพยกลับคืน
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดเงินปนผล

2550

2548

2549

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

6,796

1,574

7,054

1,942
71
(12)
106

1,926
70
(49)
31

1,998
67
(20)
230

(646)
(12)
0
0
1,337
3,948
1,542
0
(14)
(6)

(431)
(184)
0
0
992
2,930
1,014
(460)
(103)
(6)
13,081

(21)
(2,354)
0
1
(4,298)
577
(274)
278
5

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

15,052

(646)
(106)
0
0
(473)
3,408
1,592
0
22
0
7,349

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อกิจการ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

64
(1,635)
0
29
(5,952)
1,179
(129)
165
532

1
1,946
0
(1,174)
1,591
(959)
268
172
11
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550

2548

2549

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สํารองเงินบําเหน็จพนักงานและผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย
เงินสด (ใชไปใน)/รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน

1,386
3,122
81
89
13,983
(4,790)
(216)
8,977

(88)
231
60
(4)
9,404
(2,863)
(48)
6,493

716
(76)
74
(217)
7,492
(18,891)
(25)
(11,424)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจ
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน)/รับจาก กิจกรรมลงทุน

(1,056)
0
(7)
(340)
0
(884)
0
126
0
0
(2,161)

486
0
0
(537)
(2)
0
0
87
1
0
35

383
0
(69)
(699)
0
(15)
0
44
2
158
(196)

0
(783)

0
90

17,318
15,550

0
(5,337)
0
(861)
0

128
(1,279)
0
(861)
0

205
(36,665)
11,000
(674)
(1)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับ (จายคืน) สุทธิจากเงินกูยืม
เงินสดรับ (จายคืน) สุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ
กัน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืม
เงินสดจายหนี้สินจากภาระผูกพันภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน)/รับจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือทายป

2549

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

(6,981)
(165)
1,685
1,520
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2550

2548

(1,922)
4,606
1,520
6,126

6,733
(4,887)
6,126
1,239
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12.1.3 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
(1)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
เทา
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
เทา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
เทา
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
วัน
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
เทา
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
รอยละ
(2)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
รอยละ
อัตรากําไรอื่น (3) (4)
รอยละ
(1) (2)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
รอยละ
อัตราสวนกําไรสุทธิ (3)
รอยละ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
รอยละ
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รอยละ
(5)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
รอยละ
(3)
อัตราการหมุนของสินทรัพย
เทา
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทา
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน
เทา
(6)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash
basis) (1) (7) (8)
เทา
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ
รอยละ
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2550

2548

2549

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

1.5
0.4
0.7
30.5
11.8
10.7
33.8
20.0
18.0
27.6

1.6
0.5
0.4
35.3
10.2
11.0
32.8
16.9
21.4
21.7

1.1
0.3
0.3
27.7
13.0
10.0
36.0
17.2
21.0
28.1

9.6
7.2
0.3
109.6
3.9
*

5.0
2.9
0.1
167.3
0.8
*

7.5
5.3
0.1
70.3
3.5
*

9.4
25.1
2.4

2.1
10.5
2.6

9.7
30.0
2.8

*
*
2.9

*
*
3.3

1.9
1.4
0.4

1.1
0.0

1.8
0.0

0.6
0.0
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย

2550

2548

2549

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนตอหุน (Per Share Data)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน(9)
กําไรตอหุนปรับลด (Fully Diluted) (10)
มูลคาทางบัญชีตอหุนขั้นพื้นฐาน(11)
มูลคาทางบัญชีตอปรับลด (Fully Diluted) (10)

บาท
บาท
บาท
บาท

13.30
1.96
*
*

3.08
0.45
*
*

6.60
2.03
9.35
7.03

* ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากสวนของผูถือหุนเปนลบในชวงป 2548 – 2549
(1) คํานวนจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย
(2) กําไรจากการดําเนินงานคํานวนจากกําไรขั้นตนหักดวยคาใชจายในการขายและบริหาร
(3) รายไดรวมไมรวมถึงรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน
(4) รายไดอื่นคํานวณโดยไมนับรวมรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน
(5) สินทรัพยถาวรคํานวนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ
(6) คํานวนจากเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดจาย หารดวยดอกเบี้ยจาย (ตามงบกระแส
เงินสด) ทั้งนี้ อัตราสวนลดลงในป 2550 เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระดอกเบี้ยอันเกิดจากการชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงินที่
จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการชําระคืนในป 2550
(7) ภาระผูกพันจากการชําระหนี้คํานวนโดยหักสวนที่มาจากการจัดหาเงินกูใหมและการเพิ่มทุนใหมเพื่อทดแทนเงินกูเดิม
(8) ภาระผูกพันจากการชําระหนี้รวมรายการดอกเบี้ยจาย
(9) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทั้งหมดเทากับ 510 ลานหุน, 510 ลานหุนและ 1,068 ลานหุน ในป 2548, 2549
และ 2550 ตามลําดับ
(10) ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีจํานวนหุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,468 ลานหุน โดยแบงเปนจํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนประมาณ 773 ลานหุน และหุนจัดสรรสวนเกินจํานวนประมาณ 85 ลานหุน
(11) จํานวนหุนสามัญทั้งหมดเทากับ 510 ลานหุน, 510 ลานหุนและ 2,610 ลานหุน ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ
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12.1.4 ขอมูลทางการเงินอื่น ๆ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
12,561
5, 593

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (EBIT)
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา
และรายจายตัดบัญชี (EBITDA)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
บวก
คาใชจายภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
หัก
ดอกเบี้ยรับ
รายไดภาษีเงินได
รายไดอื่นจากการดําเนินงานปกติ
รายไดอื่นที่มิไดมาจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา
และรายจายตัดบัญชี (EBITDA)
หัก
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

2550
10,622

14,574
6,796

7,589
1,574

12,687
7,054

1,337
5,679
1,942
71

0
5,476
1,926
70

992
3,448
1,998
67

(128)
0
(465)
(646)
(12)

(136)
(473)
(96)
(646)
(106)

(146)
0
(111)
(431)
(184)

14,574

7,589

12,687

1,942
71
12,561

1,926
70
5,593

1,998
67
10,622

การคํานวณ EBIT และ EBITDA ตามตารางขางตนอาจไมสามารถเปรียบเทียบกับ EBIT และ EBITDA ที่คํานวณ
โดยบริ ษัท อื่ น เนื่ อ งจากความแตกต า งในวิ ธี ก ารคํ า นวณ และคํ านิ ย ามตามคํ า รั บรองทางการเงิ น ของสิน เชื่ อ เงิ น กู ร ว ม
(Syndicated Bank Loan) จากธนาคารพาณิชยของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12.ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน – 12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน - 12.3.9 หนี้สิน – (ข) สินเชื่อเงินกู
รวมจากกลุมธนาคารพาณิชย (Syndicated Bank Loan)”
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12.1.5 ขอมู ลทางการเงิน สําหรั บงบการเงิ นรวมเสมือ นที่ ยัง ไมไ ดรั บการตรวจสอบ (Unaudited Pro forma
Consolidated Financial Information)
ตารางดังตอไปนี้ เปนขอมูลทางการเงินเสมือน (Pro forma financial information) ที่ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย ณ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยไดรับการปรับปรุงเพื่อใหสะทอนถึงผลของธุ
รกรรมตอไปนี้ (ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จในชวงระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2550) ที่มีตองบการเงิน โดยถือ
เสมือนวา ธุรกรรมดังกลาวไดเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
(1)

การเพิ่มเงินทุนเขามาในบริษัทฯ เปนจํานวน 21,000 ลานบาท โดยบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และกระทรวงการคลัง ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ของผูถือหุนแตละราย โดยเงินทุนใหม
ที่เพิ่มเขามาประกอบดวย
ก.

เงินทุนใหมที่เปนเงินสดจํานวน 2,625 ลานบาทจากกระทรวงการคลังซึ่งบริษัทฯ ไดออกหุน
ใหมจํานวน 262.5 ลานหุนใหเปนการตอบแทน

ข.

เงินสดจํานวน 14,694 ลานบาทจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลอิน เตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค ซึ่ ง
บริษัทฯ ไดออกหุนใหมจํานวน 1,469 ลานหุนใหเปนการตอบแทน และ

ค.

เงินทุนใหมที่ไมเปนตัวเงิน (non-cash) จํานวน 3,682 ลานบาท ที่ไดรับมาจากบริษัท เอ็กซอนโม
บิล เคมี (ประเทศไทย) จํา กัด ดว ยวิ ธีก ารโอนกิ จ การทั้ งหมดของบริษั ท เอ็ก ซอนโมบิ ลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด ใหแกบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดออกหุนใหมจํานวน 368 ลานหุนใหเปนการ
ตอบแทน โดยตอมาหุ นจํานวนดังกลาวได มีการโอนตอไปยังบริษัท เอ็กซอนโมบิลอิ นเตอร
เนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค และโดยผลของการโอนกิจการทั้งหมดดังกลาว จึงสงผลใหธุรกรรมการ
ขายสินทรัพยและเชากลับคืนที่เกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องจักรในโรงกลั่นน้ํามันที่บริษัทฯ ทํา
กับบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เปนอันระงับสิ้นลง

(2)

เงินทุนที่เพิ่มเขามาใหมในบริษัทฯ จํานวน 17,300 ลานบาท ไดนําชําระคืนหนี้จํานวน 14,200 ลานบาทที่
บริษัทฯ ไดรับภาระมา โดยผลของการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)
จํากัด มาเปนของบริษัทฯ และเงินทุนสวนที่เหลืออีกจํานวน 3,100 ลานบาท บริษัทฯ ไดนําไปชําระคืน
หนี้สินระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงิน และ

(3)

การจัดหาเงินกูใหมโดยการกูยืมเงินจากธนาคารเปนจํานวน 30,000 ลานบาท เพื่อนําไปใชคืนหนี้ตามตั๋ว
สัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero Coupon Bonds) ที่ไดกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน – 12.3.9 หนี้สิน”
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ข อ มู ล ทางการเงิ น จากงบการเงิ น รวมเสมื อ นที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ การตรวจสอบดั ง ต อ ไปนี้ ได จั ด เตรี ย มขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงผลของธุรกรรมดังกลาวขางตนเทานั้น ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานบางประการและเปนผลภายหลังจาก
การไดทําการปรับปรุงบางรายการแลว และอาจจะไมใหภ าพที่ถูกตองเกี่ยวกับฐานะหรือผลการดําเนินงานทางการเงิน ที่
แทจริงของบริษัทฯ ซึ่งเปนเรื่องปกติของขอมูลในลักษณะนี้อยูแลว โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมเสมื อ นที่ ยั งไม ไ ดรั บ การตรวจสอบที่ นํา เสนอข า งล า งนี้ ทั้งนี้ ข อ มู ลทางการเงิ น จากงบการเงิ น รวมเสมื อ นไม ไ ด มี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะใหแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หากวาธุรกรรมดังกลาวและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จะไดถือ
เสมือ นวา เกิด ขึ้นจริง ณ วั นนั้น หรื อเพื่ อประมาณการผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในอนาคตแต อยา งใด และข อมูล ที่
นําเสนอขางลางนี้ควรอานรวมกับขอมูลอื่น ๆ ที่อยูในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงขอมูลในหัวขอ“2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ –
2.2 การปรับโครงสรางกิจการ” ตลอดจนงบการเงินของบริษัทฯ ที่ไดนําเสนอในเอกสารฉบับนี้
(ก)

งบดุลเสมือน (Pro forma Balance Sheet)

สินทรัพย (ตามงบเสมือน)
รวมสินทรัพยหมุนเวียน (โปรดดูหมายเหตุ 5 ประกอบ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
งบจริง
รายการปรับปรุง
งบเสมือน
36,482
1,652
38,134
34,332
34,332
72,466
70,814

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตามงบเสมือน)
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน (โปรดดูหมายเหตุ 4 ประกอบ)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
งบจริง
รายการปรับปรุง
งบเสมือน
34,408
34,408
12,012
12,012
46,420
46,420
7
7
1,652
26,046
24,394
70,814
72,466
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งบกําไรขาดทุนเสมือน (Pro forma Income Statement)

รายการ (ตามงบเสมือน)

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
งบจริง
รายการปรับปรุง
งบเสมือน

รายได
รายไดจากการขาย (โปรดดูหมายเหตุ 1 ประกอบ)
199,904
3,276
203,180
(184,856)
(187,668 )
ตนทุนขาย (โปรดดูหมายเหตุ 1 ประกอบ)
(2,812)
กําไรขั้นตน
15,048
15,512
คาใชจายในการขายและบริหาร (โปรดดูหมายเหตุ 1
(4,426)
(4,637)
211
ประกอบ)
กําไรจากการขาย
10,622
10,875
111
111
รายไดอื่นจากการดําเนินงานปกติ
กําไรจากการดําเนินงาน
10,733
10,986
รายไดอื่นที่มิไดมาจากการดําเนินงาน
431
431
184
184
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
11,348
11,601
ดอกเบี้ยรับ
146
146
(3,448)
(1,341)
ดอกเบี้ยจาย (โปรดดูหมายเหตุ 2 ประกอบ)
2,107
กําไรกอนภาษีเงินได
8,046
10,406
(992)
(1,700)
ภาษีเงินไดรายได (คาใชจาย) (โปรดดูหมายเหตุ 3 ประกอบ)
(708)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
7,054
8,706
(กําไร) ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
(1)
(1)
กําไรสุทธิสําหรับป (โปรดดูหมายเหตุ 4 ประกอบ)
7,053
8,705
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน* (โปรดดูหมายเหตุ 7 ประกอบ)
6.60
3.34
* จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 1,068 และ 2,610 ลานหุน ในงบการเงินรวมจริงและงบการเงินรวมเสมือนป
2550 ตามลําดับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนที่ยังไมไดรับการตรวจสอบโดยยอ
คําอธิบายรายการที่มีการปรับปรุง
1.

กิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ไดโอนมายังบริษัทฯ โดยมีผลทางบัญชีในวันที่ 1
กันยายน 2550 และบริษัทฯ ไดรวมเอาผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เขาไว
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแตนั้นมา โดยรายไดจากการขาย ตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและ
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บริหารของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับระยะเวลาแปดเดือนแรกของป 2550 นํามารวม
เปนสวนหนึ่งในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2550 ของบริษัทฯ โดยถือเสมือนวา บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการของบริษัท
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทฯ มาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2550 ทั้งนี้ มิไดมีการปรับปรุงรายการที่มิใชรายไดจากผลการดําเนินงานซึ่งเกิดจากการโอนธุรกิจทั้งหมดของบริษัท
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด หากไดมีการปรับปรุงรายการนี้ รายไดที่มิใชจากผลการดําเนินงานมูลคา
431 ลานบาทจะถูกลบจากงบการเงินรวมเสมือน ตนทุนขายจะลดลงไปจํานวน 183 ลานบาท และคาใชจายภาษีเงิน
ไดจะลดลง 74 ลานบาท ดวยเหตุผลดังกลาว กําไรตามงบการเงินรวมเสมือนจะลดลงจาก 8,705 ลานบาท เหลือ
8,531 ลานบาท
2.

การลดลงของดอกเบี้ยจายจํานวน 2,107 ลานบาท เปนผลเนื่องมาจากการลดลงที่เกิดขึ้นจากการชําระคืนเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 98 ลานบาท การลดลงจากการจัดหาเงินกูใหมจากธนาคารพาณิชยเพื่อ
นําไปใชคืนเงินกูเดิมตามตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) เปนจํานวน
995 ลานบาท และการลดลงจากการยกเลิกธุรกรรมการขายสินทรัพยและเชากลับคืนเปนจํานวน 1,014 ลานบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก.

การชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

สมมติวา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 เงินสดประกอบดวยเงินทุนใหมที่รับมาจํานวน 17,300 ลานบาท ไดมี
การนําไปใชชําระคืนหนี้จํานวน 14,200 ลานบาทที่บริษัทฯ ไดรับโอนมาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด และสวนที่เหลือจํานวน 3,100 ลานบาท ไดนําไปใชชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่ง
จะมีผลทําใหดอกเบี้ยจายลดลงเปนจํานวน 98 ลานบาท ซึ่งการลดลงนี้คํานวณจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินที่ลดลงเปนจํานวน 3,100 ลานบาท คูณดวยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากหนี้จํานวนดังกลาว
สําหรับระยะเวลาเกาเดือนแรกของป 2550 ในอัตรารอยละ 4.2 ตอป โดยการเฉลี่ยตามสัดสวนสําหรับระยะเวลาเกา
เดือน
ข.

การจัดหาเงินกูใหมจากธนาคารพาณิชยเพื่อนําไปใชคืนเงินกูเดิมตามตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้ง
เดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds)

การจัดหาเงินกูใหมจากธนาคารพาณิชยเพื่อนําไปใชคืนเงินกูเดิมตามตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้ง
เดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) สงผลทําใหมีดอกเบี้ยจายลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่ตองจายตามตั๋วสัญญาใชเงินแลวจะมีอัตราที่ต่ํากวา และโดยที่อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่บริษัทฯ ตองชําระสําหรับเงินกูยืมระยะเวลา 1 ปจากธนาคารพาณิชย (ยอดหนี้คงคางเฉลี่ยเทากับ
23,000 ลานบาท) และเงินกูยืมระยะเวลา 5 ปจากธนาคารพาณิชย (ยอดหนี้คงคางเฉลี่ยเทากับ 11,000 ลานบาท)
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 (ซึ่งเปนวันที่ไดมีการจัดหาเงินกูใหมเพื่อ
นําไปใชคืนเงินกูเดิมจริง) คือ รอยละ 4.55 และรอยละ 5.15 ตอปตามลําดับ จึงทําใหบริษัทฯ มีตนทุนดอกเบี้ยจาย
สําหรับเงินกูยืมดังกลาวเปนจํานวนเพียง 1,507 ลานบาท เมื่อเทียบกับตนทุนดอกเบี้ยที่แทจริงของตั๋วสัญญาใชเงินที่
มีจํานวน 2,502 ลานบาทสําหรับในชวงระยะเวลาเดียวกัน ทําใหบริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายลดลงจํานวน 995 ลานบาท
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

การยกเลิกธุรกรรมการขายสินทรัพยและเชากลับคืน

สมมติว า ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2550 บริษั ท ฯ ได รับ โอนกิ จการทั้ ง หมดของบริษั ท เอ็ กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัดมาเปนของบริษัทฯ และธุรกรรมการขายสินทรัพยและเชากลับคืนไดระงับสิ้นลง ก็ยอมจะทํา
ใหบริษัทฯ ไมตองมีภาระดอกเบี้ยจายภายใตสัญญาเชาทางการเงินสําหรับชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม
2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ที่มีจํานวนเทากับ 1,014 ลานบาท
3.

คาใชจายภาษีเงินไดไดมีการปรับปรุงเพื่อใหสะทอนการเปลี่ยนแปลงในรายการกําไรกอนภาษีเงินไดซึ่งเปนผลมา
จากการปรับปรุงขางตน โดยอัตราภาษีเงินไดที่ใชคือ รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ

4.

การเปลี่ยนแปลงในกําไรสุทธิสําหรับปที่มีการปรับปรุงงบกําไรขาดทุน เปนการสะทอนถึงการปรับปรุงในยอด
กําไรสะสมเมื่อสิ้นงวด

5.

การปรับปรุงทั้งหมดถือเสมือนวา สงผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด โดยบริษัทฯ
สมมติวา รายการอื่น ๆ ของเงินทุนหมุนเวียนไมมีการเปลี่ยนแปลง ที่จะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปยัง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

6.

หากมิไดมีการเปลี่ยนแปลงตามหมายเหตุขอที่ 4 และ 5 สินทรัพยหมุนเวียนรวมตามงบการเงินรวมเสมือนจะมี
จํานวน 36,482 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวมในงบการเงินรวมเสมือนจะมีจํานวน 24,394 ลานบาทบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด

7.

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับปในงบการเงินรวมเสมือนหารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก สมมติวา การเพิ่มทุนใหมจํานวน 21,000 ลานบาท เกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 จํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จะเทากับ 2,610 ลานหุน

12.2

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ปจจัยที่สําคัญตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบและคาดวาจะยังคงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้
12.2.1 ความสัมพันธกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจที่มีวินัยอยางสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งมุงเนนที่ปจจัยพื้นฐาน
ระยะยาวและการสร างมู ลค า ให แ ก ผูถื อ หุน การเป น บริ ษั ทในเครื อ เอ็ ก ซอน โมบิล คอร ป อเรชั่น ทํา ใหบ ริ ษัท ฯ ได รั บ
ประโยชนหลายประการ อาทิ การเขาถึง (1) ความเชี่ยวชาญในบริการการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ (2) เครือขายการจัด
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑระดับโลก (3) วิทยาการทางดานเทคโนโลยี บริการเกี่ยวกับการดําเนินงานและ
วิศวกรรม และการเขารวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อีกทั้งประโยชนจากการไดรับสิทธิให
ใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ จากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ความ
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ชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
และ/หรือบริษัทในเครือ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัท
ในเครือ และความเสี่ย งของบริษัทฯ ในกรณีที่บ ริษัทฯ สูญเสียการสนับสนุนจากเอ็ก ซอน โมบิล คอรปอเรชั่ น และ/หรื อ
บริษัทในเครือ หรือถาสัญญาที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งไดทําไวกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ
ถูกบอกเลิก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน” และ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยง
ที่เกี่ย วกับ ธุรกิ จของบริ ษัทฯ – 1.1.3 บริ ษัทฯ ตอ งพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่ น และ/หรือบริษัท ในเครือ อยา งมาก
สําหรับบริการสนับสนุนตาง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตําแหนง”
12.2.2 ความผันผวนของราคาของน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ
โดยทั่วไปแลว ราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมี ภัณ ฑอื่น ๆ มีค วามผัน ผวนอย างมีนั ยสํา คัญ และมั กได รับ ผลกระทบจากอุป สงค และอุป ทานในตลาดโลก ราคาของ
น้ํามันดิบซึ่งมีอยูหลายชนิดและหลายเกรดแปรผันไปตามปจจัยตาง ๆ รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและความสามารถที่จะ
จัดหาได สํ าหรับ ผลิ ตภั ณฑ ปโ ตรเลี ยมตา ง ๆ ผลิ ตภั ณฑ อะโรเมติ กส และเคมี ภัณ ฑอื่ น ๆ ก็มีราคาที่ผั นแปรเช นเดีย วกั บ
น้ํามันดิบ โดยขึ้นอยูกับความสมดุลของอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑแตละชนิด
บริษัทฯ ใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากภูมิภาคตะวันออกไกลและตะวันออกกลางเปนหลัก โดยบริษัทฯ ทําการจัดซื้อจาก
หรือผานบริษัทอื่น ๆ ที่อยูในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ราคาของน้ํามันดิบขึ้นอยูกับราคาตลาดของน้ํามันดิบแตละ
ชนิด ราคาเฉลี่ยที่ประกาศในราคาเฉลี่ยอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) สําหรับน้ํามันดิบ
ดูไบในป 2548 มีราคาเทากับ 49.32 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในป 2549 มีราคาเทากับ 61.48 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และ
ในป 2550 มีราคาเทากับ 68.37 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สวนราคาเฉลี่ยที่ประกาศใน MOPS สําหรับน้ํามันดิบทาปส ในป
2548 มีราคาเทากับ 57.90 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในป 2549 มีราคาเทากับ 69.98 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และในป 2550
มีราคาเทากับ 77.85 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
โดยทั่วไป ราคาขายในประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมไดรับอิทธิพลจากสภาพตลาด และจากราคาเทียบเทาราคา
นําเขา (import parity) ซึ่งหมายความวา ราคาหนาโรงกลั่นของผลิตภัณฑสําหรับการขายในตลาดภายในประเทศไทยจะถูก
กําหนดโดยอางอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปรของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ตามที่ประกาศใน MOPS บวกคาใชจายในการขนสง
ผลิตภัณฑนั้น ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสียของมวลน้ํามันอันเกิดจาก
การขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) และคาใชจายในการจัดการ โดยอาจมีการบวกสวนเพิ่มหรือหักสวนลดสําหรับ
ผลิตภัณฑบางอยางเนื่องจากความแตกตางในคุณสมบัติที่กําหนดทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางประเทศ และสภาพ
ตลาดทองถิ่นเฉพาะแหงรวมทั้งชองทางการขาย ตัวอยางเชน ในชวงที่ตลาดภายในประเทศมีอุปทานเกินกวาอุปสงค หรืออุป
ทานในตลาดเอเชียมีอยูในระดับที่สูงมากจนทําใหยอดการสงออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหนาโรงกลั่นภายในประเทศ
ไทยก็อาจจะมีราคาที่คอนขางต่ํา โดยทั่วไปการสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ อางอิงตามราคา MOPS เชนกัน โดย
บวกสวนเพิ่มหรือหักสวนลดตามสภาพตลาด การเจรจาตอรองกับผูซื้อ และคุณภาพของผลิตภัณฑ

สวนที่ 2 หนา 242

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ไดรับอิทธิพลจากราคาของน้ํามันดิบ อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑปโตรเลียม
อาจไมมีการปรับขึ้นราคาในสัดสวนเดียวกับราคาของน้ํามันดิบในเวลาที่น้ํามันดิบขึ้นราคา ตัวอยางเชน ในป 2549 ราคาขาย
ปลี ก น้ํา มั นเบนซิน และน้ํ ามั น ดี เซลของบริ ษั ท ฯ ไดรั บ ผลกระทบจากการแขงขั นภายในประเทศไทย เนื่อ งจากบริ ษั ท ฯ
จําเปนตองตอบสนองตอการลดราคาโดยคูแขง เพื่อปองกันการสูญเสียยอดขายของบริษัทฯ ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะ
ผลักภาระการขึ้นราคาของน้ํามับดิบอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมขึ้นราคา ตนทุนของบริษัทฯ ในการดํารง
ระดับน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมคงคลังจะสูงขึ้นดวย และบริษัทฯ อาจไมสามารถที่จะชดเชยตนทุนที่สูงขึ้นดังกลาว
ได
ตารางดังตอไปนี้แสดงราคาเฉลี่ยของน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว (ออกเทน 95) น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (อางอิง
ตามราคาของน้ํามันกาด) น้ํามันดีเซล (ที่กํามะถันรอยละ 0.5) และน้ํามันเตา 180 เซนติสโตก ที่ประกาศโดย MOPS สําหรับ
ระยะเวลาที่ระบุ

ผลิตภัณฑ:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว (ออกเทน 95) ...................
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (น้ํามันกาด)......................
น้ํามันดีเซล (ที่กํามะถันรอยละ 0.5) ...........................
น้ํามันเตา (180 เซนติสโตก) .....................................

2548

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ดอลลารสหรัฐตอบารเรล)

2550

62.10
67.64
64.04
40.63

73.13
80.57
76.67
48.83

82.87
86.90
85.09
57.97

โดยทั่วไป ราคาของผลิ ตภัณ ฑอะโรเมติก สข องบริษัท ฯ สะทอ นถึงราคาตลาดของพาราไซลีน ในภู มิภาคเอเชี ย
แปซิฟค และไดรับอิทธิพลจากระดับของอุปสงคและอุปทาน ที่ผานมา อุปสงคของผลิตภัณฑเหลานี้มักเปนไปตามการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สวนปจจัยกระตุนอื่น ๆ ที่สําคัญของอุปสงคไดแก มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา และ
การใชพลาสติกและวัสดุสังเคราะหเพื่อทดแทนวัสดุอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
กําไรสุทธิแ ละกระแสเงิน สดของบริ ษัทฯ ไดรับ ผลกระทบอยา งมีนัย สําคั ญจากความสัมพั นธระหวา งราคาของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ และตนทุนของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาของน้ํามันดิบที่มีตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ มัก
ขึ้นอยูกับวา บริษัทฯ จะสามารถปรับราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ เพื่อใหสะทอน
ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาของน้ํามันดิบไดหรือไม หรือจะทําไดเร็วเพียงใด สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอคาการกลั่นและกําไรขั้นตนของพาราไซลีนของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12.3 คําอธิบายและ
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การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3.2 หลักเกณฑสําคัญที่บริษัทฯ ใชวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ –
(ก) คาการกลั่น (Refining Margins)” และ “12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3.2
หลักเกณฑสําคัญที่บริษัทฯ ใชวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ – (ข) กําไรของพาราไซลีน (Paraxylene Margins)”
โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ มีชวงระยะเวลาที่หางกัน (lag time) ประมาณหนึ่งเดือนนับจากเวลาที่ซื้อน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ จนถึงเวลาที่ขายผลิต ภัณฑปโตรเลียม ผลิตภั ณฑอะโรเมติ กสและเคมี ภัณฑอื่น ๆ ซึ่งผลิตจากน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบดังกลาว ทั้งราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมอาจเปลี่ยนแปลงไดในระหวาง
ชวงระยะเวลาที่หางกันนี้ การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในชวงระยะเวลาระหวางการซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และ
การขายผลิ ตภัณฑ ปโตรเลีย ม ผลิ ตภัณ ฑอะโรเมติ กสแ ละเคมีภัณฑ อื่น ๆ ซึ่งผลิตจากน้ํ ามันดิ บและวัตถุ ดิบดังกลาวอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทยังตองดํารงระดับน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมคงคลังซึ่งบริษัทฯ ลงบัญชีตามวิธีการเขากอนออกกอน (first-in,
first-out (“FIFO”))
รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมตอรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 89.4 รอยละ 88.2
และรอยละ 88.2 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ สวนรายไดจากการขายผลิตภัณฑอะโร
เมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ตอรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 7.7 รอยละ 9.3 และรอยละ 9.4 สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ
12.2.3 สัดสวนของผลิตภัณฑ (Product Slate)
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสัดสวนของผลิตภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ที่บริษัทฯ ผลิต และการผสมผสานของน้ํามันดิบที่บริษัทฯ กลั่น ซึ่งสัดสวนของผลิตภัณฑ คือ สวนผสมของ
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และเพื่อเพิ่มรายไดจากการขายในประเทศใหมากที่สุด
ทั้งนี้ สัดสวนผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับอิทธิพลจากชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมีภัณฑอื่น ๆ ที่ลูกคาตองการ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถเลือกที่จะกลั่นน้ํามันดิบเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีราคาสูงเทานั้น
เนื่องจากกระบวนการกลั่นน้ํา มันดิ บจะใหผลิ ตภัณ ฑปโ ตรเลี ยมประเภทตา ง ๆ (ซึ่งบางอยา งมีราคาต่ํ ากว า) ในปริ มาณที่
แตกตางกัน บริษัทฯ จะกําหนดสัดสวนผลิตภัณฑที่ทําใหมีอัตรากําไรขั้นตนโดยรวมสูงสุด ขณะเดียวกันก็จะผลิตผลิตภัณฑ
ในประเภทและปริมาณที่ใกลเคียงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดกับความตองการของลูกคาในชวงระยะเวลานั้น ๆ
โรงกลั่นน้ํามัน ของบริษัทฯ ซึ่ งใชเทคโนโลยีของเอ็กซอน โมบิล คอร ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ รวมทั้ ง
เทคโนโลยี ที่ไดรับอนุญาตอื่น ๆ ไดถูกออกแบบใหสามารถกลั่นน้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่นและวัตถุดิบหลากหลาย
ประเภท เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและลดตนทุนวัตถุดิบ ความเชี่ยวชาญที่สําคัญ
อยางหนึ่งของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ สามารถแยกแยะน้ํามันดิบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑตาง ๆ ไดถึงในระดับโมเลกุล โดย
ทางเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือยังคงพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหตอไปผานทางการวิจัย
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และพัฒนา เพื่อใหสามารถแยกแยะองคประกอบโมเลกุลในน้ํามันดิบและผลิตภัณฑตาง ๆ ได โดยขอมูลนี้จะถูกนําไปใช
ประมวลรวมกับแบบจําลองที่มีความซับซอน และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อทําการวิเคราะหสัดสวนของน้ํามันดิบ สภาวะของหนวย
ผลิตและการกระจายผลิ ตภัณฑซึ่งมีความเหมาะสมสูงสุด อันจะทําใหบ ริษัทฯ สามารถผลิตผลิ ตภัณฑที่มีมูลคาสูงกวาใน
ปริมาณที่มากกวาดวยการกลั่นจากน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่มีราคาถูกกวาได ตามขอมูลที่อางอิงโดย PTIT Focus Special
Annual Report ในป 2549 จํานวนชนิดของน้ํามันดิบที่บริษัทฯ สามารถนํามากลั่นไดมีมากถึง 62 ชนิด ซึ่งมากกวาโรงกลั่น
หลักอื่น ๆ ในประเทศไทยอยางมาก ยอมเปนขอมูลที่แสดงใหถึงความยืดหยุนที่สูงของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ในการ
กลั่นน้ํามันดิบไดหลากหลายชนิด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ –
3.10 อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม – 3.10.4 การจัดหาน้ํามันดิบ การขนสง และการจัดจําหนายในประเทศไทย”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีการปอนวัตถุดิบ (feed injection) ในหนวยแปรสภาพน้ํามัน
หนักใหเป นน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized catalytic cracking unit (“FCCU”)) ซึ่งเอ็ กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือคิดคนขึ้นใหม เพื่อการปรับปรุงน้ํามันชนิดหนักใหเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีมูลคาสูงกวาและ
เปนวัตถุดิบเคมีภัณฑสําหรับโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ดังนั้น ดวยการปรับปรุงใหโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ สามารถกลั่นวัตถุดิบที่หนักกวาและมีความยากตอกระบวนการกลั่นไดมากกวา บริษัทฯ จึงสามารถเพิ่ม
กําไรขั้นตนได
12.2.4 อัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization Rate)
อัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ สะทอนถึงความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมี ภั ณ ฑ อื่ น ๆ ของลู ก ค า โอกาสในการสร า งผลกํ า ไรเพิ่ มขึ้ น จากการผลิ ต เพิ่ ม เติ ม และความพร อ มของหน ว ยผลิ ต
(Operational Availablility) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการหยุดเดินเครื่องเพื่อการซอมบํารุงทั้งตามกําหนดการที่วางไว
และนอกกําหนดการที่วางไว อัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ สงผลตอคาใชจายในการดําเนินงานตอบารเรลและตอตัน
และอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ซึ่งอัตราการใชกําลังการผลิตที่สูงกวาจะชวยลดตนทุนตอหนวยของการผลิต เนื่องจาก
บริษัทฯ สามารถจะกระจายคาใชจายการดําเนินงานคงที่ไปยังตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นําเขาสูกระบวนการผลิต
ซึ่งมีในปริมาณที่มากกวาได
อัตราการใชกําลังการผลิตไดรับผลกระทบจากระยะเวลาจริงที่มีการหยุดเดินเครื่องจักรในโรงกลั่นน้ํามันเพื่อการ
ซอมบํารุงทั้งตามกําหนดการที่วางไวและนอกกําหนดการที่วางไว รวมถึงเวลาที่จําเปนในการทยอยลดการผลิตเพื่อการหยุด
โรงกลั่น และการกลับมาผลิตอยางเต็มกําลังอีกครั้งภายหลังจากการหยุดโรงกลั่น โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการกลั่น
วันละ 177,000 บารเรล โดยอัตราการใชกําลังการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เทากับรอยละ 85.5 ในป 2548 รอยละ
84.0 ในป 2549 และรอยละ 81.5 ในป 2550 อัตราการใชกําลังการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันที่ลดลงในป 2550 มีสาเหตุหลักมา
จากการหยุดหนวย APS-2 ในป 2550 เพื่อทําความสะอาดเตาเผา (decoking) และการบํารุงรักษาอื่น ๆ เปนเวลา 16 วันตาม
แผนงานที่กําหนดไวกอนลวงหนา อั ตราการใชกําลังการผลิตโดยเฉลี่ยของหนวย FCCU และหนวย CCR ของบริษัท ฯ
สําหรับในชวง 3 ปที่ผานมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับรอยละ 94.9 และรอยละ 94.2 ตามลําดับ
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โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ มีกําลังการผลิต 500,000 ตันตอป โดยอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงงานอะโร
เมติกสของบริษัทฯ เทากับรอยละ 70.4 ในป 2548 รอยละ 84.3 ในป 2549 และรอยละ 81.7 ในป 2550 ซึ่งอัตราการใชกําลัง
การผลิตของโรงงานอะโรเมติกสโดยหลักจะถูกกําหนดจากปริมาณตามสัญญาที่บริษัทฯ ผูกพันจะตองสงมอบ และความ
คุมคาของการผลิตและการขายพาราไซลีนซึ่งขึ้นอยูกั บปริมาณของวัตถุดิบที่ไดจ ากโรงกลั่นน้ํ ามันของบริษั ทฯ ราคาของ
วัตถุดิบจากภายนอกและราคาของพาราไซลีน อัตราการใชกําลังการผลิตที่ต่ําในป 2548 มีสาเหตุบางสวนมาจากการที่บริษัทฯ
ไดมีการแปลงหนวย Powerformer ที่ไมไดใชงานใหเปนหนวยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีนที่ใชปฏิกิริยาทรานสอัลคีเลชั่นเมื่อ
ปลายป 2547 โดยในชวงตนป 2548 บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากหนวยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีนนี้ไมเต็มที่เนื่องจากอยูใน
ขั้นตอนการทดสอบหนวยที่ไดติดตั้งใหมดังกลาว สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตที่ลดลงในป 2550 มีสาเหตุหลักมาจาก
การหยุดหนวย APS-2 ในป 2550 เพื่อทําความสะอาดเตาเผา (decoking) และการบํารุงรักษาอื่น ๆ เปนเวลา 16 วัน การ
กําหนดปริมาณการผลิตพาราไซลีนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดสัดสวนของน้ํามันดิบ (crude oil slate) และสัดสวน
การผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด (production slate) ของบริษัทฯ ดวยการใชโปรแกรมการจําลองประสิทธิภาพสูงสุด
(real time optimization modeling software) สําหรับในป 2548, 2549 และ 2550 อัตราการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ สวน
ใหญเปนไปเพื่อตอบสนองตอปริมาณตามสัญญาที่บริษัทฯ มีขอผูกพันจะตองสงมอบใหภายใตสัญญาการจัดหาสามฉบับ ซึ่ง
ใชทั้งวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเองภายในบริษัทฯ และวัตถุดิบที่นําเขา บริษัทฯ มักไมเดินการผลิตโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ที่
อัตราเต็มกํา ลังการผลิต เนื่องจากกํ าไรที่คาดหมายจะไดรั บ (projected margins) จากการผลิตโดยซื้อวัตถุดิบ เพิ่มเติมจาก
ภายนอกในขณะนั้นไมคุมคา
บริษัทฯ หยุดเดินเครื่องหนวยผลิตเปนระยะ ๆ เพื่อทําการบํารุงรักษาตามกําหนดการและการซอมแซมแกไขนอก
กําหนดการที่วางไวหรือการซอมบํารุงฉุกเฉิน บริษัทฯ ไดทําการบํารุงรักษาตามการกําหนดการครั้งใหญครั้งลาสุดในป 2547
ในชวงเวลาระหวางการบํารุงรักษาตามกําหนดการครั้งใหญ บริษัทฯ ยังไดวางแผนทําการบํารุงรักษายอยตามกําหนดเปน
ระยะดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันการหยุดเดินเครื่องจักรนอกกําหนดเวลาที่วางไว ซึ่งในระหวางนั้นบริษัทฯ จะหยุดเดินเครื่องจักร
โรงงานอะโรเมติกสและ/หรือโรงกลั่นน้ํามันบางสวน แมวาการหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อบํารุงรักษาตามกําหนดการครั้งใหญ
เปนการลดอัตราการใชกําลังการผลิต แตก็เปนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และลด
โอกาสที่จะตองหยุดเดินเครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวในอนาคตหรือการลดความเสี่ยงตอการชํารุดบกพรองที่อาจกอ
ความเสียหายที่รายแรง รวมทั้งเปนการยืดอายุของหนวยผลิต การหยุดเดินเครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวมักสงผลให
สูญเสียการผลิตและรายไดจากการขาย และมีคาใชจายการบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
เปนการชั่ วคราว ผลกระทบทางการเงิ นที่อ าจเกิดจากการหยุด เดิน เครื่ องจัก รนอกกําหนดการที่ วางไวที่มีตอธุร กิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สามารถบรรเทาไดดวยการดําเนินงานตอไปในสวนอื่น ๆ ของ
หนวยผลิต (บนสมมุติฐานวาหนวยผลิตของบริษัทฯ มีการหยุดเดินเครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวเพียงบางสวนเทานั้นใน
แตละครั้ง) และดวยการจัดใหมีการเก็บสํารองอะไหลบางสวนไวเพื่อลดเวลาการหยุดเดินเครื่องจักร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการซอมบํารุงตามกําหนดการที่วางไวและนอกกําหนดการที่วางไว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.
การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ – 3.3 หนวยผลิตและกระบวนการผลิต – 3.3.3 การบํารุงรักษาโรงงาน”
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12.2.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สกุลเงินที่ใชในงบการเงินของบริษัทฯ คือสกุลเงินบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเนื่องจากการซื้อขายของบริษัทฯ อยูในสกุลเงินตางประเทศ การนําเขาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑบางอยาง เช น
ผลิตภัณฑหลอลื่นและสารทําละลาย และรายไดจากการขายบางสวนของบริษัทฯ จากการสงออกอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
โดยทั่วไปแลว การออนคาของเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาท จะมีผลกระทบในดานลบตอรายไดที่จัดทขึ้นในสกุล
เงินบาท เนื่องจากมูลคาที่เปนเงินบาทของรายไดของบริษัทฯ ที่อยูในสกุลดอลลารสหรัฐจะลดลง สวนการแข็งคาของเงิน
ดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลในทางตรงกันขาม ในทางกลับกัน การออนคาของเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับ
เงินบาทจะมีผลในทางบวกตอตนทุนของบริษัทฯ ในการนําเขาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑบางอยาง เชน ผลิตภัณฑหลอลื่นและ
สารทําละลาย เนื่องจากมูลคาที่เป นเงินบาทของตนทุนซึ่งเดิมอยูในสกุล ดอลลารสหรัฐจะลดลง สวนการแข็ งคาของเงิ น
ดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลในทางตรงกันขาม
การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑในกลุมพาณิชยกรรมในประเทศ และการขาย
ผลิ ตภั ณฑ ปโ ตรเลี ยมในกลุ มการคา ปลี ก จะอา งอิ งกั บราคาผลิ ตภั ณฑ ปโ ตรเลี ยมในภูมิภาคซึ่ งอยูใ นสกุล ดอลลาร สหรั ฐ
ในขณะที่บริษัทฯ มีการเสนอราคาและออกใบแจงหนี้คาสินคาดังกลาวในสกุลเงินบาท
อยางไรก็ตาม หากเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีการแข็งคา ขึ้นมาก บริษัทฯ อาจไมสามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้ น
ดังกลาวได เนื่องดวยเหตุผลทางดานการแขงขันในตลาดและการที่รัฐบาลอาจเขามาแทรกแซง ซึ่งที่ผานมารัฐบาลไดเคยออก
กฎระเบียบควบคุมราคาน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วและน้ํามันดีเซล โดยในป 2547 รัฐบาลไดควบคุมราคาขายของทั้งน้ํามัน
เบนซินและน้ํามันดีเซล สวนในป 2548 รัฐบาลไดควบคุมราคาขายเฉพาะน้ํามันดีเซลเพียงอยางเดียว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐบาล โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ – 1.1.11 การแทรงแซงของรัฐบาลในการตัดสินใจกําหนดราคา และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ของ
รัฐบาลอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ”
ในการดําเนินงานตามปกติทั่วไปของบริษัทฯ น้ํามันดิบที่บริษัทฯ จัดซื้อจะมีตนทุนอยูในสกุลดอลลารสหรัฐ และ
กอนที่จะไดรับใบแจงหนี้สําหรับการซื้อน้ํามันดิบ บริษัทฯ จะประมาณการตนทุนของการซื้อในสกุลดอลลารสหรัฐ และ
แปลงคาดังกลาวเปนเงินบาท ณ วันที่ของใบตราสงสินคา โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้น และบันทึกจํานวนเงินที่เป น
ผลลัพธไวในบัญชีสินคาคงเหลือและเจาหนี้การคาของบริษัทฯ ภายในวันทําการที่ 4 ในเดือนถัดจากวันที่ของใบตราสงสินคา
บริษัทฯ จะไดรับใบแจงหนี้จากบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นสําหรับน้ํามันดิบที่ซื้อซึ่งอยูในสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ และเมื่อบริษัทฯ ไดรับใบแจงหนี้ซึ่งอยูในสกุลดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ จะบันทึกสวนตางระหวางจํานวนเงินที่เรียก
ชําระในสกุลดอลลารสหรัฐซึ่งแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ของใบแจงหนี้ กับจํานวนเงินในสกุลเงิน
บาทที่บันทึกไวในวันที่ของใบตราสงสินคา เปนกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ
ดังนั้น การแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาทในชวงระหวางวันที่ของใบตราสงสินคาและวันที่กําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บเงิน จะมีผลกระทบในดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะ
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รับรูการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในทางตรงกั นขาม การอ อนคาของเงิ นดอลลารส หรัฐเมื่อเทีย บกับเงินบาท
ในชว งระหวา งวัน ที่ของใบตราสงสิ นคา และวันที่ กําหนดอั ตราแลกเปลี่ย นเพื่ อประโยชนใ นการเรี ยกเก็บเงิน จะมี ผลใน
ทางบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินคงคางทั้งหมดอยูในสกุลเงินบาท ดังนั้น การออนคาลงของเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับ
เงินบาท ยอมจะสงผลกระทบในทางลบตอรายไดที่รายงานในสกุลเงินบาท เพราะมูลคาที่เปนเงินบาทของรายไดที่อยูในสกุล
ดอลลารสหรัฐจะลดลง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระคืนหนี้ที่อยูในสกุลเงินบาท
เมื่อบริษัทฯ ทําการชําระเงินตามใบแจงหนี้ บริษัทฯ จะบันทึกสวนตางระหวางจํานวนเงินบาทที่บริษัทฯ ขายเพื่อซื้อ
เงินดอลลารสหรัฐสําหรับนําไปจายชําระหนี้ กับจํานวนเงินที่เรียกชําระในสกุลดอลลารสหรัฐซึ่งแปลงคาเปนเงินบาทตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ของใบแจงหนี้ เปนกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราในงบกําไรขาดทุนของบริษัท ฯ
ดังนั้น การแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาทในชวงระหวางวันที่ที่ไดทําการชําระจริงและวันที่กําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บเงิน จะมีผลกระทบในดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะ
รับรูการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในทางตรงกั นขาม การอ อนคาของเงิ นดอลลารส หรัฐเมื่อเทีย บกับเงินบาท
ในชวงระหว างวันที่ ที่ไดทํ าการชํ าระจริงและวันที่กํ าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อประโยชน ในการเรียกเก็บเงิ น จะมีผลใน
ทางบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
12.2.6 กฎระเบียบที่กําหนดโดยรัฐบาล
ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและขายสงสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และรัฐบาลอาจจะมี
การประกาศดังกลาวอีกในอนาคต ซึ่งรัฐบาลไดมีการควบคุมราคาขายปลีกและขายสงของน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วใน
ระหวางเดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนตุลาคม 2547 และน้ํามันดีเซลในระหวางเดือนมกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 2548 แมวา
รัฐบาลไดใหการชดเชยแกบริษัทฯ เพื่อหักกลบการขาดทุนจากการกําหนดเพดานราคา แตในอนาคตรัฐบาลอาจไมดําเนินการ
ชดเชยใหอีก และเพื่อใหราคาขายปลีกและขายสงเปนไปตามที่รัฐบาลตองการ รัฐบาลจึงไดปรับราคาหนาโรงกลั่นโดยให
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงชดเชยสวนตางดังกลาว จึงทําใหไมเกิดผลกระทบโดยตรงตอรายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากผลิตภัณฑ
เหลานี้ ทั้งนี้ รัฐบาลไดตกลงที่จะจายเงินชดเชยใหแกโรงกลั่นภายในวันที่ 7 ของเดือนที่สองถัดจากวันสุดทายของเดือนที่มี
การขาย
นอกจากนี้ รั ฐบาลยั งไดค วบคุมราคาขายสงกา ซป โตรเลี ยมเหลว (LPG) ซึ่งส วนใหญแ ลว ใชเ ปน กา ซหุ งต มใน
ครัวเรือน โดยหากราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมนั้นสูงกวาราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นบวก
ภาษีที่เกี่ยวของ สวนที่เกินจะตองถูกสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง แตหากราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมต่ํา
กวาราคากาซป โตรเลียมเหลวหนา โรงกลั่นบวกภาษีที่เ กี่ยวของ รัฐบาลจะมีการชดเชยส วนตา งดังกลาวใหแ กผูผลิ ตกา ซ
ปโตรเลียมเหลวดวยเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อที่จะควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดกําหนดให
ผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวทุกราย รวมทั้งบริษัทฯ ขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแกผูรับซื้อในราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่
รัฐบาลควบคุม ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาลและภาษีมูลคาเพิ่ม โดยรัฐบาลจะประกาศเปนครั้งคราว รายไดจากการ
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ขายกาซปโตรเลียมเหลวคิดเปนรอยละ 2.7 ของรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ ในป 2548 รอยละ 2.4 ในป 2549 และรอย
ละ 2.0ในป 2550
นอกจากการควบคุมราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลยังไดควบคุมการสงออกของผูผลิตกาซปโตรเลียม
เหลวเพื่ อ ไม ใ ห เกิ ด ภาวะขาดแคลนก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวภายในประเทศ โดยรั ฐ บาลได ประกาศปริ มาณสู งสุ ด ของก า ซ
ปโตรเลียมเหลวซึ่งโรงกลั่นน้ํามันแตละแหงที่เปนผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจะสามารถสงออกไดเปนครั้งคราว เนื่องจาก
ราคาขายในประเทศเปนราคาที่ถูกควบคุม และบริษัทฯ อาจสงออกกาซปโตรเลียมเหลวไดในราคาสงออกที่สูงกวา ดังนั้น
การจํากัดปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ –
1.1.11 การแทรงแซงของรัฐบาลในการตัดสินใจกําหนดราคา และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐบาลอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอผลการดํา เนิน งานและฐานะการเงิน ของบริษั ทฯ” และ “3. การประกอบธุ รกิจ แตล ะสายผลิ ตภัณ ฑ – 3.11
กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย”
เมื่อไมนานมานี้ รัฐบาลไดกําหนดมาตรฐานใหมของน้ํามันเชื้อเพลิง โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและ
สารเบนซีนในน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันน้ํามันดีเซลใหต่ําลง ซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด
ขึ้นใหมนี้ภายในวั นที่ 1 มกราคม 2555 โดยปจจุ บัน บริษัท ฯ อยู ในระหวางการศึ กษาทางเลือกที่ จะปฏิ บัติให เปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว และเพื่อใหยังคงสามารถขายน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลใน
ตลาดภายในประเทศไดตอไป บริษัทฯ อาจมีความจําเปนที่จะตองมีการลงทุนอยางมากกอนวันที่ 1 มกราคม 2555 ทั้งนี้ การ
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมนี้อาจทําใหบริษัทฯ จําเปนตองติดตั้งอุปกรณใหมเพิ่มเติมและมีคาใชจายเพื่อการ
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทฯ – 1.1.10 บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินโครงการในอนาคตไดสําเร็จภายในกําหนดเวลาและงบประมาณที่คาดการณ
ไว” หากกฎระเบียบของภาครัฐมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้นในอนาคต ความพยายามของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎระเบียบดังกลาวอาจทําใหบริษัทฯ ตองมีตนทุนและคาใชจายเพิ่มขึ้น และการดําเนินการดังกลาวยังอาจมีผลกระทบในทาง
ลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
12.2.7 การแขงขัน
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและอะโรเมติกสอยูในตลาดที่มีการแขงขันสูงมากทั้งในดานการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในตลาดภายในประเทศไทย และการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) โดย
สว นใหญ แล ว บริษั ทฯ ตอ งแขงขั นกั บผู ประกอบกิ จการโรงกลั่ นป โ ตรเลี ยมในประเทศอีก หกราย ทั้ งในด า นการจัด หา
น้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และในดานฐานลูกคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศ
รวมทั้งบริ ษัทฯ ไดมีการเพิ่มกํ าลังการกลั่นในชวงทศวรรษ 1990 ในขณะที่ไม มีการเพิ่มขึ้นของอุป สงคสําหรั บผลิตภัณ ฑ
ปโตรเลียมอยางสอดคลองกัน จึงสงผลทําใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญ
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หลายชนิด ในปจจุบัน มีอุปทานสวนเกินสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดในตลาดภายในประเทศ อาทิ น้ํามันเบนซินไร
สารตะกั่ ว และก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว ความไม ส มดุ ล กั น ระหว า งอุ ป ทานและอุ ป สงค ข องผลิ ต ภั ณ ฑ บ างอย า งในตลาด
ภายในประเทศที่ยังคงมีอยูตอไปอาจทําใหเกิดแรงกดดันในการกําหนดราคาที่ต่ําลงในตลาดภายในประเทศ และบังคับให
บริษัทฯ ตองขายผลผลิตสวนเกินในตลาดสงออกซึ่งโดยปกติจะมีกําไร (margin) ที่ต่ํากวา
เนื่องจากผลิตภัณฑปโตรเลียมมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ การแขงขันในตลาดภายในประเทศและตลาดระหวาง
ประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมจึงขึ้นอยูกับราคาเปนสําคัญ ซึ่งจะถูกปรับตามคุณสมบัติที่กําหนดของผลิตภัณฑและตนทุน
การขนสง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมสามารถแขงขันดวยความแตกตางของผลิตภัณฑ และไมสามารถผลักภาระจากการขึ้นราคาได
อนึ่ง บริษัทฯ ยังอาจเผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้นจากกําลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น โดย บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น ซึ่ง
เปนคูแขงรายหนึ่งของบริษัทฯ ไดประกาศแผนที่จะเพิ่มกําลังการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันของตนขึ้นอีกวันละ 65,000 บารเรล
ในป 2551
จากการที่ภาคคาปลีกมีการแขงขันที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงตองมีการแขงขันในดานราคาเปนหลัก ในขณะที่การแขงขัน
ในดานอื่น ๆ เชน มาตรฐานการบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ แผนการตลาด และที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามัน จะมีความสําคัญ
รองลงไป และบริษัทฯ ยังไดแขงขันในดานตัวแทนจําหนายดวย บริษัทฯ เชื่อวา เครือขายสถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคา
เอสโซ รานสะดวกซื้อไทเกอรมารท และการเปนพันธมิตรกับรานสะดวกซื้อเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส ณ สถานีบริการน้ํามัน
เอสโซ ไดชวยเพิ่มรายไดจากการขายน้ํามันเชื้อเพลิงและทําใหชื่อทางการคาของบริษัทฯ เปนที่นิยมมากขึ้นในตลาดคาปลีก
บริษัทฯ ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากบริษัทน้ํามันรายใหญที่ทําธุรกิจครบวงจร เชน บมจ. ปตท. ซึ่งมีรัฐบาลเปนผูถือ
หุนรายใหญ และไดพยายามที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดคาปลีกในชวงเวลาหลายปที่ผานมา ตัวอยางเชน บมจ. ปตท. ซึ่งมี
เครือขายคาปลีกที่กวางขวางกวาบริษัทฯ และมีสวนแบงตลาดสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ มักจะเปนผูริเริ่มในการปรับเปลี่ยนราคา
ผลิตภัณฑขายปลีก โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองมีการตอบสนองตอการปรับลดราคาของคูแขง ซึ่งรวมถึง บมจ. ปตท. เพื่อ
ปองกันการสูญเสียยอดขาย ตัวอยางเชน ในป 2549 เนื่องจากการแขงขันภายในประเทศ ราคาขายปลีกของน้ํามันเบนซินและ
น้ํามั นดีเ ซลของบริษั ทฯ จึงไมไ ดมีป รับ เพิ่มขึ้นในทิ ศทางเดี ยวกับ MOPS ทํ าให สง ผลกระทบในทางลบตอ ผลกํ าไรของ
บริษัทฯ แตหากบริษัทฯ ตอบสนองดวยการกําหนดราคาใหต่ํากวาราคาที่กําหนดโดยคูแขง หรือหากคูแขงไมไดมีการปรับ
เพิ่มราคาขายปลีกของน้ํามันเชื้อเพลิงตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบภายในเวลาที่ควรจะเปน หรือกําหนดราคาใน
ระดับที่ต่ํากวาแลว ผลกําไรของบริษัทฯ อาจจะลดลงหรือมีผลขาดทุนได
ในป 2550 บมจ. ปตท. ไดเขาซื้อสถานีบริการน้ํามันโคโนโค ซึ่งกอนหนานี้มีบริษัทฯ เปนผูจัดหาน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันเบนซินใหจนกระทั่งถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ่งเปนเวลาที่ไดมีการบอกเลิกสัญญาที่ทําไวกับบริษัทฯ ตามขอกําหนดใน
สัญญา โดยรายไดจากการขายน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินของบริษัทฯ ใหแกสถานีบริการน้ํามันโคโนโค คิดเปนสัดสวน
นอยกวารอยละ 4.0 ของรายไดจากการขายรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเขาซื้อสถานีบริการน้ํามันโคโนโคของ บมจ.
ปตท. เปนการควบรวมอุตสาหกรรมขึ้นอีกขั้นหนึ่ง และมีผลเปนการเพิ่มสวนแบงตลาดของ บมจ. ปตท. ดวย โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ – 1.1.12 บริษัทฯ ประกอบ

สวนที่ 2 หนา 250

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ธุรกิจกลั่นน้ํามันและการผลิตอะโรเมติกส ซึ่งมีการแขงขันสูง และคูแขงมีชองทางการขายปลีกที่กวางขวางมากกวา หรือมี
แหลงเงินทุนที่พรอมกวา อันอาจทําใหไดเปรียบในการแขงขัน”
12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.3.1 ภาพรวม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจครบวงจรทั้งในดานการกลั่นและการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมทั้งการผลิตและการ
จําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซซึ่ง
มีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบวันละ 177,000 บารเรล โรงงานอะโรเมติกสซึ่งมีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 500,000 ตัน และ
หนวยผลิตสารทําละลายซึ่งมีกําลังการผลิตปละ 50,000 ตัน ทั้งโรงงานอะโรเมติกสและหนวยผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ
ประสานเชื่อมโยงเขากับหนวยกลั่นน้ํามันดิบและการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร
ผลิตภัณฑ ปโตรเลียมของบริษัทฯ ประกอบดวยก าซปโตรเลียมเหลว น้ํา มันเบนซิน น้ํามั นเชื้อเพลิงอากาศยาน/
น้ํ า มั น ก า ด น้ํ า มั น ดี เ ซล น้ํ า มั น เตาและยางมะตอย นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ขายผลิ ต ภั ณ ฑ ห ล อ ลื่ น ด ว ยเช น กั น สํ า หรั บ
ผลิตภัณฑอะโรเมติก สของบริษัทฯ ประกอบดวยพาราไซลีน เปนหลัก ซึ่งใชเปน วัตถุดิบสําหรับการผลิตกรดเทเรฟทาลิ ก
(Purified Terephthalic Acid (“PTA”)) ที่จะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุภัณฑ เรซิน
และผาใยสังเคราะห สวนเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดแกสารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers)
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในป 2548 เทากับ 173,658 ลานบาท ในป 2549 เทากับ 195,305 ลานบาท และในป
2550 เทากับ 199,904 ลานบาท โดยกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2548 เทากับ 6,781 ลานบาท ในป 2549 เทากับ 1,573 ลาน
บาท และในป 2550 เทากับ 7,053 ลานบาท
บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางเงินทุนและโครงสรางกิจการของบริษัทฯ (“การปรับโครงสรางกิจการ”) เพื่อ
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ โดยการปรับโครงสรางกิจการดังกลาวประกอบดวยการเพิ่มทุนใหมจํานวน 21,000 ลานบาท โดย
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และกระทรวงการคลัง รวมถึงการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด มายังบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ทั้งนี้ ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
โอนกิจการทั้งหมด ถือวามีการโอน ณ วันที่ 1 กันยายน 2550 ซึ่งเปนวันที่ใชในการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนกิจการ ทั้งนี้
กอนมีการปรับโครงสรางกิจการ อุปกรณโรงกลั่นน้ํามัน เครื่องจักร และอุปกรณที่เปนสังหาริมทรัพยอื่น ๆ บางสวน นั้นเปน
ของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) ซึ่งไดนํามาใหเชาแกบริษัทฯ และโดยผลของการปรับโครงสรางกิจการบริษัท
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด จึงไดโอนสินทรัพยทั้งหมดซึ่งรวมถึงสินทรัพยในโรงกลั่นน้ํามันและกิจการเคมีของ
ตนใหแ กบ ริษั ทฯ และยังมีผ ลเปน การยกเลิก ธุร กรรมการขายสิน ทรั พย และเชา กลั บคื นที่ มีกั บบริษั ท เอ็ กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด ดวย ในสวนที่เกี่ยวกับการเชาอุปกรณและเครื่องจักรในโรงกลั่นน้ํามันเหลานี้ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางกิจการ”
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12.3.2 หลักเกณฑสําคัญที่บริษัทฯ ใชวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(ก)

คาการกลั่น (Refining Margins)

เชนเดียวกับโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ บริษัทฯ ใชคาการกลั่น (gross refining margin) ในการประเมินความสามารถ
ในการทํากํ าไรของโรงกลั่นน้ํามัน ของบริษัท ฯ อยางไรก็ดี รายไดและตนทุ นในการดํ าเนินงานของโรงกลั่น น้ํามัน หาก
พิจารณาแยกตามแตละรายการ อาจไมสะทอนถึงผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ คาการกลั่น คือ สวนตาง
ระหวาง (1) มูลคาที่มีการขายหรือโอนผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งผลิตขึ้นในหนวยผลิตของบริษัทฯ และ (2) ตนทุนน้ํามันดิบ
และวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งใชในกระบวนการกลั่น และคาขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปยังคลังกระจายน้ํามัน หักดวย (3) คาใชจาย
ดานพลังงาน (energy cost) (ทั้งที่ผลิตไดเองภายในและที่ซื้อมา) ซึ่งใชในการดําเนินงาน อยางไรก็ดี คาการกลั่นมิใชเกณฑ
วัดผลการดําเนินงานทางการเงินซึ่งเปนที่ยอมรับตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
โดยทั่วไป คาการกลั่นของบริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของคาการกลั่นใน
สิงคโปร โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ – 3.10 อุตสาหกรรมการ
กลั่นปโตรเลียม – 3.10.2 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค – (ค) คาการกลั่น” ทั้งนี้ คา
การกลั่นในสิงคโปรโดยสวนใหญแลวจะไดรับผลกระทบจากสภาวะอุปทานและอุปสงคของทั่วโลก ของภูมิภาค และของ
ภายในประเทศ
คาการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบและจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งปจจัยบางอยางเปน
ปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยปจจัยตาง ๆ เหลานั้นรวมถึง
•

ความผั นผวนของราคาน้ํ า มัน ดิ บและราคาผลิ ตภั ณ ฑป โตรเลี ย ม ราคาของน้ํา มั นดิ บและวั ต ถุดิ บอื่ น ๆ ที่
บริษัทฯ ใชมักมีความผันผวนตามราคาตลาดโลกของน้ํามันดิบและวัตถุดิบเหลานั้น ดังนั้น ถึงแมวา ปริมาณ
ของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ซื้อยังคงมีปริมาณคงที่ แตตนทุนการผลิตของบริษัทฯ จะแปรผันไป
อย างมีนั ยสํ าคั ญในแตล ะช วงระยะเวลา นอกจากนี้ ราคาของผลิต ภัณ ฑป โตรเลีย มก็ มัก จะแปรผั นอยา งมี
นัย สํ า คั ญด ว ยเสมอ ดั งนั้ น รายได จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มของบริ ษั ท ฯ จึ ง แตกต า งกั น ไปในแต ล ะช ว ง
ระยะเวลา ถึงแมวาปริมาณการขายของบริษัทฯ จะยังคงที่ ราคาตลาดโลกของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
บริ ษั ท ฯ ใช อ าจมี ก ารเปลี่ย นแปลงในทิ ศ ทางเดี ย วกัน หรื อ แตกต า งไปจากราคาตลาดโลกของผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโ ตรเลีย ม โดยความแตกต างระหวา งตน ทุ นของน้ํ า มัน ดิ บและวั ต ถุดิ บอื่ น ๆ ที่ใ ช ในโรงกลั่น และราคา
ตลาดโลกของผลิตภัณฑปโตรเลียมจะเปนปจจัยเบื้องตนที่มีผลกระทบตอคาการกลั่นของบริษัทฯ

•

การบันทึกบัญชีดวยวิธีเขากอนออกกอน (First-in, first-out) คาการกลั่นของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจาก
วิธี ก ารที่ บ ริษั ท ฯ ใช ใ นการบั น ทึ ก ตน ทุ น สิ น ค าคงเหลื อ จากการที่ บ ริ ษัท ฯ ต อ งดํา รงระดั บ น้ํา มั น ดิ บ และ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมคงคลัง กลาวคือ บริษัทฯ บันทึกตนทุนสินคาคงเหลือสําหรับน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมโดยใชวิธีเขากอนออกกอน ในทุก ๆ ป บริษัทฯ จะมีการประเมินมูลคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ
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ปโตรเลียมตามราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม แลวแตกรณี ในเดือนสุดทายของแตละป
สําหรับในชวงเวลาที่ราคาน้ํามันดิบในเดือนสุดทายของชวงเวลานั้นสูงกวาราคาในเดือนสุดทายของชวงเวลา
กอ นหนา วิ ธี เข า ก อ นออกก อนจะทํ าให มีต นทุ น ของน้ํ า มั น ดิบ ที่ ใ ช ในการกระบวนการกลั่น ที่ ต่ํา ลง และ
โดยทั่วไปจะสงผลใหไดคาการกลั่นที่สูงขึ้น แตบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในทางกลับกันในชวงเวลาที่ราคา
น้ํามันดิบในเดือนสุดทายของชวงเวลานั้นต่ํากวาราคาในเดือนสุดทายของชวงเวลากอนหนา
•

ปริมาณการขาย ปริมาณการขายของบริษัทฯ ไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย ซึ่งรวมถึงอุปสงคในผลิตภัณฑ
และการใชประโยชนจากหนวยการผลิตของบริษัทฯ

•

ปจจัยอื่น ๆ คาการกลั่นของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่น ๆ ดวย ซึ่งรวมถึงลักษณะการออกแบบ
ของโรงกลั่นน้ํามัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะ
ซื้อน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ และวัตถุดิบอื่น ๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม คาขนสง ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะ
ผลิตผลิตภัณฑใหไดตรงตามความตองการของลูกคา และการกําหนดเพดานราคาของกาซปโตรเลียมเหลวโดย
รัฐบาล

สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอคาการกลั่นของบริษัทฯ โปรดพิจารณาเพิ่มเติมใน
หัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ – 1.1.1 กําไร (margins) ในอุตสาหกรรมการกลั่น
น้ํามันและอะโรเมติกสมีความผันผวน”
บริษัทฯ มีคาการกลั่นในป 2548 เทากับ 6.51 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในป 2549 เทากับ 3.38 ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรล และในป 2550 เทากับ 7.29 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
ตารางขางลางนี้แสดงถึงรายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ ที่ไดนํามาใชในการคํานวณคาการกลั่นของบริษัทฯ
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

มูลคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผลิตได (ลานบาท)(1) ........................
ตนทุนวัตถุดิบ (ลานบาท) (2) ..............................................................
คาใชจายดานพลังงาน:
– คาเชื้อเพลิงที่ผลิตไดเองภายใน (ลานบาท) .........................
– คาพลังงานที่ซื้อ (ลานบาท)................................................

2548

2549

2550

167,498
(150,395)

179,954
(170,220)

183,469
(167,053)

(1,968)
(655)

(2,000)
(770)

(2,302)
(837)

คาการกลั่น (ลานบาท).......................................................................
14,480
6,964
13,277
ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่นทั้งสิ้น (พันบารเรลตอวัน)....................
151.3
148.6
144.3
40.29
37.94
34.57
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลารสหรัฐ)(3) ...........................................
คาการกลั่นตอบารเรล (ดอลลารสหรัฐ/บารเรล) .................................
6.51
3.38
7.29
______________
(1) เปนมูลคาที่มีการขายหรือโอนผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งผลิตขึ้นในหนวยผลิตของบริษัทฯ
(2) รวมตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งใชในกระบวนการกลั่น และคาขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปยังคลังกระจาย
น้ํามัน
(3) เงินสกุลดอลลารสหรัฐจะถูกแปลงเปนเงินบาท โดยใชคาเฉลี่ยของอัตราขายเงินสกุลดอลลารสหรัฐรายวัน (daily selling
rate) ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยสําหรับชวงระยะเวลานั้น
คา การกลั่ นของบริ ษั ทฯ ได ป รั บเพิ่ มขึ้น ในป 2550 เมื่ อเที ยบกั บ ป 2549 ซึ่ งเป น ไปในทิศ ทางเดี ยวกั น กับ การ
เคลื่อนไหวของคาการกลั่นในสิงคโปร โดยราคาของน้ํามันดิบที่คิดเปนเงินบาทในชวงปลายป 2550 มีราคาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับในชวงปลายป 2549 จึงสงผลใหไดคาการกลั่นที่สูงขึ้นภายใตวิธีเขากอนออกกอน ในขณะที่คาการกลั่นของบริษัทฯ ในป
2549 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของคาการกลั่นในสิงคโปรดวยเชนกัน โดย
ราคาของน้ํามันดิบที่คิดเปนเงินบาทในชวงปลายป 2549 มีราคาที่ต่ําลงเมื่อเทียบกับในชวงปลายป 2548 จึงสงผลใหไดคาการ
กลั่นที่ต่ําลงภายใตวิธีเขากอนออกกอน
คาการกลั่นของบริษัทฯ ยังเปนเกณฑที่ใชวัดความสามารถของบริษัทฯ ในอันที่จะผลิตผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ซึ่งมี
มูลคาสูงสุดตามความตองการของลูกคา จากน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ และวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งมีตนทุนต่ําที่สุด ตัวอยางความพยายาม
ของบริษัทฯ ที่ใชเพื่อเพิ่มคาการกลั่นรวมถึง:
• สวนผสมของน้ํามันดิบที่เหมาะสมที่สุด ดวยเครือขายการจัดหาน้ํามันดิบทั่วโลก และเทคโนโลยี Molecular
Fingerprinting & Modeling ที่ทันสมัย จึงทําใหบริษัทฯ สามารถเขาใจถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะของสสาร
ที่ผานเขาสูโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น และสามารถจัดหา คัดเลือกและผสมน้ํามันดิบใหมีคุณสมบัติ
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ที่จะชวยเพิ่มค าการกลั่นของบริษัทฯ ไดอ ยางแมนยํายิ่ งขึ้น ตัวอยา งเชน บริษัทฯ ไดเพิ่มกระบวนการกําจั ด
กํามะถันในทุกหนวย Hydrofiner เพื่อใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้นในการกลั่นน้ํามันดิบที่มีปริมาณกํามะถันสูง
• ความสามารถในการกลั่นน้ํามันดิบที่มีราคาต่ํา บริษัทฯ สามารถกลั่นน้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่น ซึ่ง
บริ ษั ท ฯ ซื้ อ มาในราคาที่มีส ว นลดอย างมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ น้ํ า มัน ดิ บ ธรรมดา เนื่ องจากความยากต อ
กระบวนการกลั่นของน้ํามันดิบดังกลาว อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดใชเทคโนโลยี Mercury Trap ซึ่งทําใหบริษัทฯ
สามารถกลั่นน้ํามันดิบที่มีสารปรอทสูง ซึ่งมีราคาถูกกวาน้ํามันดิบที่มีสารปรอทต่ําไดดวย
• โปรแกรม “self-help” ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ ไดพยายามเพิ่มการใชโปรแกรม “self-help”
เพื่อชวยในการบงชี้ถึงสิ่งที่สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได โดยอางอิงจากวิธีปฏิบัติที่ดีซึ่งเปนสากล (global best
practices)โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการกระจายความหลากหลายของวัตถุดิบ โอกาสในการใชกระบวนการ
จัดการน้ํามันดิบที่คิดคนขึ้นใหม โอกาสในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใชประโยชนจากโอกาส
ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการปรับขยายกระบวนการผลิตในหนวยที่สรางผลกําไร
(ข)

กําไรของพาราไซลีน (Paraxylene Margins)

กํา ไรขั้ นต นของพาราไซลี น (gross paraxylene margin) คือ ส ว นต า งระหว าง (1) มู ลค าที่ มีการขายหรื อโอน
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสซึ่งผลิตขึ้นในหนวยผลิตของบริษัทฯ และผลผลิตที่เหลือคืน (return streams) จากโรงงานอะโรเมติกส
และ (2) ตนทุนวัตถุดิบซึ่งใชในการผลิตพาราไซลีน หักดวย (3) คาใชจายดานพลังงาน (ทั้งที่ผลิตไดเองภายในและที่ซื้อมา)
ซึ่งใชในการดําเนินงาน กําไรขั้นตนของพาราไซลีนมิใชเกณฑวัดผลการดําเนินงานทางการเงินซึ่งเปนที่ยอมรับตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนของพาราไซลีนในป 2548 เทากับ 233 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในป 2549 เทากับ 213 ดอลลาร
สหรัฐตอตัน และในป 2550 เทากับ 178 ดอลลารสหรัฐตอตัน การลดลงของกําไรขั้นตนของพาราไซลีนของบริษัทฯ ตั้งแตป
2548 ถึงป 2550 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคารีฟอรเมตซึ่งใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตพาราไซลีน อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบโดยทั่วไปในชวงระยะเวลาเดียวกัน ในขณะที่ราคาขายของพาราไซลีน
กลับไมไดมีการปรับเพิ่มขึ้นอยางเปนสัดสวนกัน ตารางขางลางนี้แสดงถึงรายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ ที่ไดนํามาใช
ในการคํานวณกําไรขั้นตนของพาราไซลีนของบริษัทฯ
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

มูลคาของผลิตภัณฑอะโรเมติกสที่ผลิตได (ลานบาท)(1) ......................
ตนทุนวัตถุดิบ (ลานบาท) (2) ..............................................................
คาใชจายดานพลังงาน:
– คาเชื้อเพลิงที่ผลิตไดเองภายใน (ลานบาท) .........................
– คาพลังงานที่ซื้อ (ลานบาท)................................................

2548

2549

2550

31,019
(26,939)

33,498
(29,138)

31,020
(27,308)

(671)
(86)

(851)
(126)

(1,021)
(174)

3,323
3,383
2,517
กําไรขั้นตนของพาราไซลีน (ลานบาท)(2) ...........................................
ปริมาณการขายรวม (พันตันตอป) ......................................................
353.9
418.1
409.9
40.29
37.94
34.57
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลารสหรัฐ)(3) ...........................................
กําไรขั้นตนตอตันของพาราไซลีน (ดอลลารสหรัฐ/ตัน)......................
233
213
178
______________
(1) เปนมูลคาที่มีการขายหรือโอนผลิตภัณฑอะโรเมติกสซึ่งผลิตขึ้นในหนวยผลิตของบริษัทฯ และผลผลิตที่เหลือคืน (return
streams) จากโรงงานอะโรเมติกส
(2) ตนทุนของรีฟอรเมต หักดวยผลิตภัณฑพลอยไดซึ่งใชในการผลิตพาราไซลีน
(3) เงินสกุลดอลลารสหรัฐจะถูกแปลงเปนเงินบาท โดยใชคาเฉลี่ยของอัตราขายเงินสกุลดอลลารสหรัฐรายวัน (daily selling
rate) ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยสําหรับชวงระยะเวลานั้น
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตพาราไซลีนไดแก รีฟอรเมตและมิกซไซลีน แมปริมาณรีฟอรเมตที่บริษัทฯ ตองการใชโดย
หลักจะไดรับมาจากโรงกลั่นของบริษัทฯ เอง แตบริษัทฯ ก็ยังมีการซื้อจากแหลงผลิตภายนอกดวย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค
ทางดานราคาโอน (Transfer Pricing) บริษัทฯ จึงไดกําหนดมูลคาของรีฟอรเมตที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเองโดยอางอิงตามราคา
ตลาด ซึ่งอางอิงตามราคาน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว และบริษัทฯ ซื้อมิกซไซลีนจากผูผลิตในประเทศและนําเขามิกซไซลีน
จากประเทศเกาหลีและฟลิปปนส ราคาของมิกซไซลีนอางอิงตามราคาตลาดและไดรับอิทธิพลจากระดับของอุปสงคและอุป
ทาน
โดยทั่วไป ราคาของพาราไซลีนสะทอนถึงราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และไดรับอิทธิพล
จากระดับของอุปสงค และอุป ทาน รวมทั้งไดรับอิ ทธิพลโดยออ มจากราคาของน้ํามัน ดิบ ที่ ผานมา อุปสงคของผลิตภัณ ฑ
เหลานี้มักเปนไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจัยกระตุนอื่น ๆ ที่สําคัญของอุปสงคไดแก มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นใน
ประเทศกําลังพัฒนา และการใชพลาสติกและวัสดุสังเคราะหเพื่อทดแทนวัสดุอื่น ๆ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ราคาของพารา
ไซลีนยังไดรับอิทธิพลจากการคาดการณถึงปริมาณกําลังการผลิตในอนาคตดวย โดยปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอกําลังการผลิต
ไดแก การเริ่มดําเนินการผลิตของโรงงานอะโรเมติกสแหงใหม และการปลดระวางโรงงานเกาที่ไมมีประสิทธิภาพหรือไม
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สรางผลกําไร นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดิบ พรอม ๆ กับการมีอุปสงคในพาราไซลีนที่ลดลง
มักจะสงผลใหกําไรของพาราไซลีนลดต่ําลง
ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ โดยหลักจะถูกกําหนดดวยปริมาณการสั่งซื้อตามสัญญาที่บริษัทฯ ผูกพัน
ตองสงมอบ และความคุมคาของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนของวัตถุดิบที่ไดจากโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ จะถูก
นํามาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดสัดสวนน้ํามันดิบ (crude oil slate) และสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละ
ชนิด (production slate) ของบริษัทฯ โดยใช โปรแกรมการจําลองประสิ ทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software)
12.3.3 องคประกอบหลักของรายการในงบกําไรขาดทุน
(ก)

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขาย ประกอบดวยสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน (Downstream Segment) และสวน
ธุรกิจปโตรเคมี (Petrochemical Segment) โดยสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ประกอบดวยรายไดจากการ
ขายผลิต ภัณฑ ปโ ตรเลียมของบริ ษัทฯ ซึ่ งรวมถึงน้ํา มันสํ าเร็ จรู ปชนิ ดเบา (ประกอบด วยก าซป โตรเลี ยมเหลว และน้ํ ามั น
เบนซิน) น้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา (ประกอบดวยน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด และน้ํามันดีเซล) และน้ํามัน
สําเร็จรูปชนิดหนัก (ประกอบดวยน้ํามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑหลอลื่น นอกจากนี้ สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและ
จัดจําหนายน้ํามัน ยังรวมถึงรายไดจากขายน้ํามันดิบที่บริษัทฯ ไดซื้อมาจากบริษัทในเครือ แตตอมาตัดสินใจที่จะไมใชและได
ขายต อ ให แก บ ริษั ทอื่ น ในเครื อก อ นที่ จะนํ าเขา สู กระบวนการกลั่น และยังรวมถึงสิน ค าที่ จัด จํ าหน ายในร านสะดวกซื้ อ
ตลอดจนรายไดสุทธิจากบริการ ซึ่งโดยหลักประกอบดวยคาใชสิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหนาย คาจัดการผลิตภัณฑ
และคาเก็บรักษาสินคาจากลูกคาในธุรกิจการบิน และคาเชาจากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (สําหรับรานเทสโก
โลตัสเอ็กซเพรส)
สวนธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวยรายไดจากการขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงพาราไซลีน สารเบนซีนเขมขน สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอร โดยทั่วไป บริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายใน
เวลาที่สงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา สําหรับผลิตภัณฑทั้งหมดที่ขาย ถือวาการสงมอบไดเกิดขึ้นในเวลาที่ทําการขนผลิตภัณฑ
ขึ้นเรือบรรทุก (วันที่ของใบตราสงสินคา) หรือรถบรรทุกน้ํามัน หรือในเวลาที่สงเขาทอสงน้ํามันที่เชื่อมตอไปยังพื้นที่ขนสง
ทางรถไฟเพื่อการสงมอบทางรถไฟ หรือในเวลาที่สงเขาทอสงน้ํามันเพื่อขนสงไปยังลูกคา บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑผานทาง
ช อ งทางพาณิ ช ยกรรม และสถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ภายใต เ ครื่ อ งหมาย “เอสโซ ” โดยบริ ษั ท ฯ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑในประเทศเปนสวนใหญ และสงออกสวนที่เหลือ
ทั้งนี้ ราคาขายของบริษัทฯ ไดคิดรวมภาษีสรรพสามิตและเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไวดวย ซึ่งบริษัทฯ ได
จัดเก็บเพื่อนําสงใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
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ตารางดั งต อ ไปนี้ แ สดงรายได จ ากการขาย และอั ต รารอ ยละของรายได จ ากการขายรวมของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จ ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ แตละชนิด สําหรับระยะเวลาที่ระบุ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
รายไดจากการ รอยละของ รายไดจากการ รอยละ ของ รายไดจากการ รอยละ ของ
ขาย
รายไดจากการ
ขาย
รายไดจากการ
ขาย
รายไดจากการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
(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) ...................................
รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจการกลั่น
น้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ..................

458

0.3

452

0.2

476

0.2

160,371

92.3

177,115

90.7

181,098

90.6

12,607
679
13,287

7.3
0.4
7.7

17,339
845
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

173,658

100.0

195,305

100.0

199,904

100.0

สวนธุรกิจปโตรเคมี:
พาราไซลีน .....................................................
สารเบนซีนเขมขน ........................................
สารทําละลาย .................................................
สารพลาสติกไซเซอร .....................................
อื่น ๆ(4) ..........................................................
รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจปโตรเคมี ....
รวมรายไดจากการขาย......................................
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______________
(1)
รายไดจากการขายน้ํามันเบนซินไดรวมรายไดจากการขายแนฟทาและรีฟอรเมตไวดวย
(2)
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
(3)
รายไดสุทธิจากบริการ โดยหลักประกอบดวย คาใชสิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหนาย คาจัดการผลิตภัณฑ
และคาเก็บรักษาสินคาจากลูกคาในธุรกิจการบิน และคาเชาจากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (สําหรับ
รานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส)
(4)
รายไดอื่น ๆ โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายบิวทิล (Butyl) และผลิตภัณฑปโตรเคมีอื่น ๆ
(ข)

ตนทุนขาย

ตนทุนขาย โดยหลักประกอบดวย (1) ตนทุนของวัตถุดิบ เชน น้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใชในกระบวนการกลั่น
ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่คิดจากรายไดจากการขายในประเทศ และ (2)
คาใชจายในการผลิต ซึ่งรวมคาเชื้อเพลิงที่ผลิตไดเองภายใน และคาพลังงานที่ซื้อ และคาใชจายอื่น ๆ ในการผลิต ซึ่งคาใชจาย
อื่น ๆ ในการผลิตของบริษัทฯ ไดแก คาเสื่อมราคาของสินทรัพยประเภทเครื่องจักร คาสาธารณูปโภค คาแรงงานโดยตรง
คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบและควบคุม การบํารุงรักษาตามกําหนดเพื่อการแกไขและปองกันความบกพรองและ การ
หยุดเดินเครื่องจักรตามกําหนดการที่วางไวและนอกกําหนดการที่วางไว ตารางดังตอไปนี้แสดงองคประกอบของตนทุนขาย
ของบริษัทฯ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
ตนทุนขาย
(ปรับปรุงใหม)

2549

รอยละของ
ตนทุนขาย

ตนทุนขาย
(ปรับปรุงใหม)

2550

รอยละของ
ตนทุนขาย

ตนทุนขาย รอยละ ของ
ตนทุนขาย

(ลานบาท ยกเวนอัตรารอยละ)
ตนทุนวัตถุดิบ .............................
คาใชจายในการผลิต
– เชื้อเพลิงที่ผลิตไดเองภายใน ..
– คาพลังงานที่ซื้อ .......................
– คาใชจายอื่น ๆ ในการผลิต .....
รวม ..............................................

149,511

95.3

177,752

95.8

176,112

95.3

2,638
741
4,062
156,952

1.7
0.5
2.5
100.0

2,851
896
4,052
185,551

1.5
0.5
2.2
100.0

3,323
1,012
4,409
184,856

1.8
0.5
2.4
100.0
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ตนทุน ของน้ํามัน ดิบและวั ตถุดิบ อื่น ๆ (รวมถึ งภาษีสรรพสามิต และเงินส งเข ากองทุนน้ํ ามัน เชื้อ เพลิง) ถื อเป น
สัดสวนใหญที่มีนัยสําคัญของตนทุนขาย โดยคิดเปนประมาณรอยละ 95.3 รอยละ 95.8 และรอยละ 95.3 ของตนทุนขายของ
บริษัทฯ ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ โดยภาษีและเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บโดยโรงกลั่นน้ํามันแต
ละรายในไทย รวมทั้งบริษัทฯ จะไดนําสงใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
คาใชจายอื่น ๆ ในการผลิตของบริษัทฯ ในป 2550 รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจํานวน 130 ลานบาท ซึ่งเปน
คาใชจายในการทําการศึกษาเพื่อประเมินถึงทางเลือกตาง ๆ ของบริษัทฯ ในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานใหมของ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงภายในป 2555 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12.3.11 คาใชจายเพื่อการลงทุนที่ผานมา
และที่วางแผนไว”
(ค)

กําไรขั้นตน

กําไรขั้นตน เปนรายไดจากการขายหักดวยตนทุนขาย
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงกําไรขั้นตน และอัตรารอยละของกําไรขั้นตนรวม สําหรับแตละธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ ง
ประกอบดวยสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน และสวนธุรกิจปโตรเคมี สําหรับระยะเวลาที่ระบุ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ปรับปรุงใหม)

2548
(ปรับปรุงใหม)

2550

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
กําไรขั้นตน กําไรขั้นตนรวม กําไรขั้นตน กําไรขั้นตนรวม กําไรขั้นตน กําไรขั้นตนรวม
(ลานบาท ยกเวนอัตรารอยละ)
สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามัน
และจัดจําหนายน้าํ มัน .......
สวนธุรกิจปโตรเคมี ..............
รวม
(ง)

14,397
2,309
16,706

86.2
13.8
100.0

7,345
2,409
9,754

75.3
24.7
100.0

13,293
1,754
15,047

คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวยคาใชจายสําหรับบุคลากรที่ไมใชฝายผลิต คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่
ไมเกี่ยวกับการผลิต ตนทุนอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต และคาธรรมเนียมทางกฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ
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รายไดอื่น

รายไดอื่ น ประกอบดว ยรายได เ งิน ป น ผล กํ าไรขาดทุ น จากการขายสิ นทรั พ ย ส ว นลดการค า จากผู จั ด จํา หน า ย
(supplier rebates) สําหรับสถานีบริการน้ํามันที่ดําเนินงานโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด และรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดย
สวนลดการคาจากผูจัดจําหนายดังกลาว เปนการจายเงินใหแกบริษัทฯ โดยผูจัดจําหนาย เพื่อจูงใจใหมีการเพิ่มปริมาณการขาย
สินคาในรานไทเกอรมารทซึ่งตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ ใหสูงขึ้น
(ฉ)

รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน

รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานประกอบดวยการตัดจําหนายกําไรรอตัดบัญชีจากธุรกรรมการขายสินทรัพย
และเชากลับคืน ซึ่งบริษัทฯ ไดเขาทํากับบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัดในป 2543 เพื่อการเชาสินทรัพยบาง
รายการที่ขายใหแกบริษัทดังกลาว โดยมีกําไรจากการขายสินทรัพยดังกลาวเปนจํานวน 7,700 ลานบาท ซึ่งไดรอตัดบัญชีและ
ทะยอยรับรูดวยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 12 ป ตามอายุของการเชา
(ช)

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรวมถึงดอกเบี้ยที่ไดรับจากเงินฝากที่มีกับสถาบันการเงินและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ
กัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกสวนเพิ่มที่ตกลงกัน หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคาชั้นดี (Minimum
Lending Rate (“MLR”)) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่กําหนด
(ซ)

ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายไดแก คาใชจายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้สินระยะยาวและระยะสั้น และดอกเบี้ยในสวนของธุรกรรมการ
ขายสินทรัพยและเชากลับคืน
(ฌ)

ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดประกอบดวย คาใชจายภาษีเงินไดปจจุบัน ปรับปรุงดวยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คํานวณจากผลตางชั่วคราว (temporary differences) ทั้งหมดตามวิธีหนี้สิน (liability method) โดยใชอัตราตามที่กฎหมาย
กําหนดที่รอยละ 30.0 ซึ่งอัตราภาษีเงินไดจายสุทธิ (effective tax rate) ของบริษัทฯ เทากับรอยละ 16.4 และรอยละ 12.3 ในป
2548 และป 2550 ตามลําดับ ในขณะที่ป 2549 บริษัทฯ มีเครดิตภาษี
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สวนแบงกําไรในบริษัทรวม

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมประกอบดวย สวนแบงกําไรจากการมีสวนไดเสียในจํานวนรอยละ 21 ของบริษัทฯ ใน
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.7 การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวม”
(ฎ)

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย เปนสวนของกําไรรวมของบริษัทฯ ซึ่งรวมบริษัทยอยที่ถือเปนสวนของผูถือ
หุนสวนนอยของบริษัทเหลานั้น และไมรวมอยูในกําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ
12.3.4 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2549
•

รายไดจากการขาย

ในป 2550 บริษัทฯ บันทึกรายไดจากการขายเทากับ 199,904 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 195,305 ลานบาทในป 2549 คิด
เปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4
รายไดจากการขายของสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน (downstream segment) ในป 2550 เทากับ
181,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 177,115 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นในราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑปโตรเลียม ในป 2550 ราคาขายที่รับรูโดยเฉลี่ย (average realized selling
prices) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมไดเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปเปนไปตามการปรับขึ้นราคาใน MOPS อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นนี้
ไดรับการหักกลบบางสวนจากการลดลงในปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยบริษัทฯ มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมจํานวนประมาณ 53 ลานบารเรลในป 2550 เมื่อเทียบกับจํานวน 54 ลานบารเรลในป 2549 ซึ่งสะทอนถึงการผลิตที่
ต่ําลงในป 2550 จากการหยุดซอมบํารุงตามกําหนดการของหนวย APS-2 ในป 2550 เปนเวลา 16 วัน
รายไดจากการขายของสวนธุรกิจปโตรเคมีในป 2550 เทากับ 18,806 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 18,190 ลานบาทในป
2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ไดรับโอนกิจการเคมีมาจากบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนกันยายน 2550 และไดมีการนําเอาผลการดําเนินงานมารวมเขาดวยกัน ซึ่งรวมถึง
รายไดจากการขายของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ดวยซึ่งมีผลในทางบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550
โดยราคาขายที่รับรูโดยเฉลี่ย (average realized selling price) ของพาราไซลีนคอนขางคงที่ในระหวางสองงวดนี้ กลาวคือ มี
ราคาเทากับ 1,112 ดอลลารสหรัฐตอตันในป 2550 เปรียบเทียบกับ 1,097 ดอลลารสหรัฐตอตันในป 2549 อยางไรก็ดี ปริมาณ
การขายพาราไซลีนของบริษัทฯ ลดลงเปน 410 พันตันในป 2550 เปรียบเทียบกับ 418 พันตันในป 2549 คิดเปนการลดลง
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ประมาณรอยละ 1.9 อันสะทอนถึงการผลิตพาราไซลีนที่ลดลงเนื่องจากตนทุนที่สูงขึ้นของมิกซไซลีน (ซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก
สําหรับการผลิตพาราไซลีน) ทําใหไมมีความนาสนใจในเชิงเศรษฐศาสตรที่จะผลิตพาราไซลีนเพิ่มขึ้น
•

ตนทุนขาย

ตนทุนขายลดลงจาก 185,551 ลานบาทในป 2549 เปน 184,856 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการลดลงรอยละ 0.4
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการขาย ทั้งนี้ ตนทุนน้ํามันดิบโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 65 ดอลลาร
สหรัฐตอบารเรลในป 2549 เปน 73 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 แตอยางไรก็ดี เนื่องจากการแข็ง
คาขึ้นของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ จึงทําใหตนทุนน้ํามันดิบโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในสกุลเงินบาทคอนขางไม
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายลดลงจากรอยละ 95.0 ในป 2549 เปนรอยละ 92.5 ในป
2550 โดยหลักเปนผลมาจากการปรับขึ้นของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มากกวาการปรับขึ้นของราคาน้ํามันดิบ
•

กําไรขั้นตน

โดยผลของปจจัยขางตน กําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 9,754 ลานบาทในป 2549 เปน 15,048 ลานบาทในป
2550 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 54.3 โดยกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ที่คิดเปนอัตรารอยละของรายไดจากการขายรวมเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 5.0 ในป 2549 เปนรอยละ 7.5 ในป 2550
•

คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 4,161 ลานบาทในป 2549 เปน 4,426 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากสถานีบริการน้ํามันที่ดําเนินงานโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร
จํากัด คาการตลาดและคาโฆษณาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการมีคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการเคมีของบริษัท เอ็กซอนโมบิล
เคมี (ประเทศไทย) จํากัด อยางไรก็ดี สัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายคอนขางคงที่ โดย
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.1 ในป 2549 เปนเพียงรอยละ 2.2 ในป 2550
•

กําไรจากการขาย

โดยผลของปจจัยขางตน กําไรจากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 5,593 ลานบาทในป 2549 เปน 10,622 ลานบาท
ในป 2550 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 89.9 อีกทั้ง สัดสวนของกําไรจากการขายตอรายไดจากการขายยังไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ
2.9 ในป 2549 เปนรอยละ 5.3 ในป 2550 สําหรับกําไรจากการขายสําหรับสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน
เพิ่มขึ้นจาก 3,204 ลานบาทในป 2549 เปน 8,969 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 179.9 ในขณะที่กําไรจากการ
ขายสําหรับสวนธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก 2,389 ลานบาทในป 2549 เปน 1,653 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการลดลงรอยละ
30.8
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รายไดอื่น

รายไดอื่นเพิ่มขึ้นจาก 96 ลานบาทในป 2549 เปน 111 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 โดยหลัก
สะทอนถึงผลจากการเปลี่ยนวิธีการบัญชีสําหรับสวนลดการคาจากผูจัดจําหนาย (supplier rebates) ที่บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร
จํากัด ไดรับจากผูจัดจําหนาย ซึ่งเดิมไดบันทึกบัญชีในรายการตนทุนขาย และการเพิ่มขึ้นของเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัท
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และรายไดที่มากขึ้นจากการขายซากเครื่องจักร
•

รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน

รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานลดลงจาก 646 ลานบาทในป 2549 เปน 431 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการ
ลดลงรอยละ 33.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเลิกธุรกรรมการขายสินทรัพยและเชากลับคืน หลังจากที่บริษัทฯ ไดรับโอน
กิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยผลประโยชนทางเศรษฐกิจถือวามีการโอนเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2550 ดวย สงผลทําใหมีการตัดจําหนายกําไรรอตัดบัญชีที่นอยลงในป 2550
•

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจาก 106 ลานบาทในป 2549 เปน 184 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการเพิ่มขึ้น
รอยละ 73.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสวนแบงกําไรจากรายไดที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ซึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการปรับเพิ่มคาธรรมเนียมการใหบริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานทางทอไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ในตอนตนป 2550 และคาธรรมเนียมการใชบริการระบบทอที่ปรับสูงขึ้นสําหรับการ
ใชบริการที่คลังสระบุรีของบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
•

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจาก 136 ลานบาทในป 2549 เปน 146 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินใหกูยืมแก กิจการที่เกี่ยวของกัน และการเพิ่มขึ้นของเงิน ฝากธนาคารในป 2550 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับในป 2549
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ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายลดลงจาก 5,476 ลานบาทในป 2549 เปน 3,448 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการลดลงรอยละ 37.0 โดย
สัดสวนของดอกเบี้ยจายตอรายไดจากการขายลดลงจากรอยละ 2.8 เปนรอยละ 1.7 ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการมียอดเงินกู
คงคางที่ต่ําลงในป 2550 เพราะบริษัทฯ ไดมีการจายชําระคืนหนี้เดิมดวยเงินเพิ่มทุนใหมที่ไดรับจํานวน 21,000 ลานบาทใน
เดือนกันยายน 2550 และด วยเงินสดที่ได รับจากการดํา เนิน งาน นอกจากนี้ ธุรกรรมการขายสิ นทรั พยและเช ากลั บคืน ที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยโรงกลั่น หลังจากที่บริษัทฯ ไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)
จํากัด โดยผลประโยชนทางเศรษฐกิจถือวามีการโอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ดวย และในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยัง
ไดใชคืนตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดชําระ (Zero coupln bonds) ดวยเงินกูยืมใหมที่ไดรับสินเชื่อ
เงินกูรวม (syndicated loan facilities) ซึ่งทําใหมีอัตราดอกเบี้ยจายที่ลดลง
•

ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดจายเทากับ 992 ลานบาทในป 2550 เปรียบเทียบกับเครดิตภาษีเงินไดจํานวน 473 ลานบาทในป 2549 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากรายไดกอนภาษีที่สูงขึ้นในป 2550 และภาระภาษีที่เกี่ยวกับการปรับปรุงสินทรัพยทางภาษีที่รอตัดบัญชี
จากการยกเลิกธุรกรรมการขายสินทรัพยและเชากลับคืนในป 2550 ซึ่งไดถูกหักกลบบางสวนจากการมีเครดิตภาษีที่สูงขึ้นจาก
การใชประโยชนมากขึ้นในผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดรับรูกอนหนานี้และดอกเบี้ยในตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้ง
เดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) เมื่อเทียบกับป 2549 โดยอัตราภาษีเงินไดสุทธิ (effective tax rate) ในป 2550
เทากับรอยละ 12.3
•

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยยังคงไมเปลี่ยนแปลง คือมีจํานวนเทากับ 1 ลานบาท ทั้งในป 2549 และ 2550
•

กําไรสุทธิ

โดยผลของปจจัยขางตน กําไรสุทธิประจําปเพิ่มขึ้นจาก 1,573 ลานบาทในป 2549 เปน 7,053 ลานบาทในป 2550
คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 348.4 และอัตราสวนกําไรสุทธิไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.8 ในป 2549 เปนรอยละ 3.5 ในป 2550
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12.3.5 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548
•

รายไดจากการขาย

ในป 2549 บริษัทฯ บันทึกรายไดจากการขายเทากับ 195,305 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 173,658 ลานบาทในป 2548
คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5
รายไดจากการขายของสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน (Downstream Segment) ในป 2549 เทากับ
177,115 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 160,371 ลานบาทในป 2548 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 ราคาขายที่รับรูโดยเฉลี่ย (average
realized selling price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมไดปรับขึ้นในป 2549 ซึ่งโดยทั่วไปเปนไปตามการปรับขึ้นราคาใน MOPS
ของผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯ อันสะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงคทั่วโลก อยางไรก็ดี ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน
และน้ํามันดีเซลกลับไมไดมีการปรับขึ้นในสัดสวนเดียวกันเนื่องจากการแขงขันภายในประเทศ ซึ่งการเพิ่มขึ้นในราคาขายที่
รับรูโดยเฉลี่ยนี้ไดรับการหักกลบบางสวนจากการลดลงในปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ที่มีจํานวนเพียง
54 ลานบารเรลในป 2549 เมื่อเทียบกับจํานวน 56 ลานบารเรลในป 2548 โดยมีสาเหตุมาจากการผลิตที่ลดลง เนื่องจากมี
อัตราสวนเพิ่มของการทํากําไร (incremental profitability) จากการผลิตเพิ่มขึ้นโดยผานหนวย APS ที่คอนขางต่ํา
รายไดจากการขายของสวนธุรกิจปโตรเคมี (Petrochemical Segment) ในป 2549 เทากับ 18,190 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 13,287 ลานบาทในป 2548 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 36.9 ราคาขายที่รับรูโดยเฉลี่ยของพาราไซลีนเพิ่มขึ้นรอยละ 22
เปน 1,097 ดอลลารสหรัฐตอตันในป 2549 จาก 890 ดอลลารสหรัฐตอตันในป 2548 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาตลาดของ
พาราไซลีนที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งในทางกลับกันสะทอนถึงการปรับขึ้นของราคาน้ํามันดิบ สําหรับปริมาณการขายพาราไซลีนข
องบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 354 พันตันในป 2548 เปน 418 พันตันในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้ นของปริ มาณการขายใหแก ลูกค าเดิ มที่มีอยูใ นป 2549 เนื่ องจากโรงงานผลิต PTA แหงใหม ของลูกค าราย
ดังกลาวไดเริ่มเปดดําเนินการเมื่อปลายป 2548
•

ตนทุนขาย

ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 156,952 ลานบาทในป 2548 เปน 185,551 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 18.2
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นของราคาน้ํามันดิบ ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนจากการลดลงของปริมาณการขายของ
สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ทั้งนี้ ตนทุนน้ํามันดิบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 52 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป
2548 เปน 65 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 25 แมวาเงินบาทจะแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลารสหรัฐ แตตนทุนน้ํามันดิบโดยเฉลี่ยในสกุลเงินบาทในป 2549 ก็ยังปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สัดสวนของตนทุนขายตอ
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 90.4 ในป 2548 เปนรอยละ 95.0 ในป 2549 โดยหลักเปนผลมาจากการปรับขึ้นของราคา
น้ํามันดิบที่มากกวาการปรับขึ้นของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม
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กําไรขั้นตน

โดยผลของปจจัยขางตน กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ลดลงจาก 16,706 ลานบาทในป 2548 เปน 9,754 ลานบาทในป
2549 คิดเปนการลดลงรอยละ 41.6 กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ที่คิดเปนอัตรารอยละของรายไดจากการขายรวมลดลงจากรอย
ละ 9.6 ในป 2548 เปนรอยละ 5.0 ในป 2549
•

คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 4,145 ลานบาทในป 2548 เปน 4,161 ลานบาทในป 2549 ซึ่งคิดเปนการ
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาขนสงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนจากการลดลงของคาใชจาย
ในการขายและโฆษณา ทั้งนี้ สัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายลดลงจากรอยละ 2.4 ในป
2548 เหลือรอยละ 2.1 ในป 2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย
•

กําไรจากการขาย

โดยผลของปจจัยขางตน กําไรจากการขายของบริษัทฯ ลดลงจาก 12,561 ลานบาทในป 2548 เปน 5,593 ลานบาทใน
ป 2549 คิดเปนการลดลงรอยละ 55.5 และสัดสวนของกําไรจากการขายตอรายไดจากการขายไดลดลงจากรอยละ 7.2 ในป
2548 เปนรอยละ 2.9 ในป 2549 สําหรับกําไรจากการขายสําหรับสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามันลดลงจาก
10,265 ลานบาทในป 2548 เปน 3,204 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการลดลงรอยละ 68.8 ในขณะที่กําไรจากการขายสําหรับ
สวนธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 2,296 ลานบาทในป 2548 เปน 2,389 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1
•

รายไดอื่น

รายไดอื่นลดลงจาก 465 ลานบาทในป 2548 เปน 96 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการลดลงรอยละ 79.4 เนื่องจากการ
รับรูดอกเบี้ยรับครั้งเดียวจากคาบริการชําระลวงหนาใหแกบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ในป 2548 เปนหลัก ดอกเบี้ยรับ
เกิดขึ้นในป 2548 เมื่อมีการแปลงคาบริการชําระลวงหนาเปนทุน (หุนบุริมสิทธิ)
•

รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน

รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 646 ลานบาททั้งในป 2548 และ 2549 โดยรายไดจํานวนนี้
เปนสวนที่ตัดบัญชีของรายการกําไรรอการตัดบัญชีจากธุรกรรมการขายสินทรัพยและเชากลับคืนที่เกี่ยวของกับบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
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สวนแบงกําไรในบริษัทรวม

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจาก 12 ลานบาทในป 2548 เปน 106 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอย
ละ 783.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสวนแบงกําไรจากรายไดที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ซึ่งมีรายไดสูงขึ้น
และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มเปดดําเนินงานของระบบทอสงน้ํามันที่เชื่อมจากมาบตาพุดในจังหวัดระยองมายังอําเภอ
ศรีราชาในจังหวัดชลบุรีในชวงปลายป 2548
•

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจาก 128 ลานบาทในป 2548 เปน 136 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของทั้งเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู
สําหรับลูกคาชั้นดีโดยเฉลี่ย (Average Minimum Lending Rate (“MLR”)) ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเพิ่มขึ้น) และเงินฝาก
ธนาคาร รวมทั้งการมีปริมาณเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นดวย
•

ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายลดลงจาก 5,679 ลานบาทในป 2548 เปน 5,476 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการลดลงรอยละ 3.6 และ
สัดสวนของดอกเบี้ยจายตอรายไดจากการขายก็ไดลดลงเชนเดียวกันโดยลดลงจากรอยละ 3.3 ในป 2548 เปนรอยละ 2.8 ในป
2549 ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจํานวนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน อันเนื่องมาจากการชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวบางสวนในป 2548 และป 2549 ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนดวยการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงิน
กูยืมของ บริษัทฯ ที่มีกับธนาคารพาณิชย
•

ภาษีเงินได

บริษัทฯ มีเครดิตภาษีเงินไดจํานวน 473 ลานบาท ในป 2549 เปรียบเทียบกับคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 1,337 ลาน
บาทในป 2548 ซึ่งโดยหลักเปนผลเนื่องจาก รายไดกอนหักภาษีที่ลดลงในป 2549 ซี่งไดรับการหักกลบบางสวนจากการลดลง
ของการใชประโยชนในผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดรับรูกอนหนานี้และดอกเบี้ยในตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียว
เมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) เมื่อเทียบกับป 2548 นอกจากนี้ คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯ สูงขึ้นในป 2548
เนื่องจากบริษัทฯ มิไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับดอกเบี้ยในตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบ
กําหนด (Zero coupon bonds) ในป 2548 โดยอัตราภาษีเงินไดสุทธิ (effective tax rate) ในป 2548 เทากับรอยละ 16.4
•
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยลดลงจาก 15 ลานบาทในป 2548 เปน 1 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการลดลงรอย
ละ 93.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานในบริษัทยอยสองแหง คือ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอรจํากัด และบริษัท เพซ
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เซตเตอรเอ็นเตอรไพรส จํากัด ทั้งนี้ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด มีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 5 ลานบาทในป 2549 เปรียบเทียบ
กับมีกําไรสุทธิ 17 ลานบาทในป 2548 ซึ่งโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร สวนกําไร
สุทธิของบริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรส จํากัด ไดลดลงจาก 41 ลานบาทในป 2548 เปน 5 ลานบาทในป 2549 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได
•

กําไรสุทธิ

โดยผลของปจจัยขางตน กําไรสุทธิลดลงจาก 6,781 ลานบาทในป 2548 เปน 1,573 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการ
ลดลงรอยละ 76.8 และอัตราสวนกําไรสุทธิไดลดลงจากรอยละ 3.9 ในป 2548 เปนรอยละ 0.8 ในป 2549
12.3.6 คําอธิบายและการวิเคราะหสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 70,814 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 5.2 จากสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่มีจํานวน 74,665 ลานบาท โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย (ก) ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ (ข) สินคาคงเหลือ และ (ค) ลูกหนี้การคา ซึ่งคิดเปนรอยละ 39.5 รอยละ 29.5 และรอยละ 13.8 ของสินทรัพยรวม
ทั้งหมดตามลําดับ
(ก)

สินทรัพยหมุนเวียน

•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1,239 ลานบาท โดยลดลงประมาณ
รอยละ 79.8 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่มีจํานวน 6,143 ลานบาท ในขณะที่กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของ
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 78.0 จากป 2549 เปน 13,081 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
โดยในป 2550 เงินสดใชไปสวนใหญเกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียน (working capital) คาใชจายเพื่อการลงทุน และ
ดอกเบี้ยจายอันเกิดจากการชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งบริษัทฯ
ไดมีการชําระคืนในป 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 1,523 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 เปน 6,143 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 303.3 เนื่องจากเงินสดที่ใชไปใน
ระหวางป 2549 ในสวนของคาใชจายเพื่อการลงทุนและการชําระคืนเงินกูมีจํานวนที่ไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
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สินคาคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ - สุทธิ เปนจํานวน 20,869 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 29.5
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบในสกุลเงินบาทและราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม จากการบันทึกสินคา
คงเหลือตามวิธีเขากอนออกกอน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ – สุทธิ เปนจํานวน 16,118
ลานบาท โดยลดลงรอยละ 9.0 จากจํานวน 17,710 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ราคาน้ํามันดิบในสกุลเงินบาทและราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมจากการบันทึกสินคาคงเหลือตามวิธีเขากอนออกกอน ซึ่งไดถูก
หักกลบบางสวนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลิตภัณฑปโตรเลียม และการมีสัดสวนของผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงในจํานวนที่
มากขึ้น
•

ลูกหนี้การคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา - สุทธิ เปนจํานวน 9,770 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากจํานวน 4,428
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งคิดเปนรอยละ 120.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
ลูกหนี้การคา – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดลดลงจากจํานวน 6,325 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 30.0 เนื่องจากชวงเวลาในการรับชําระเงินคืนเกิดในชวงปลายงวด โดยบริษัทฯ มีลูกหนี้การคาที่คางชําระ ณ สิ้นงวด และ
มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสวนที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได
•

ภาษีขอคืน

ในป 2548, 2549 และ 2550 บริษัทฯ มียอดภาษีขอคืนเปนจํานวน 2,630 ลานบาท จํานวน 3,589 ลานบาท และ
จํานวน 3,012 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ภาษีขอคืนโดยหลักเกี่ยวเนื่องกับภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะไดรับ
คืนภายใน 12 เดือน การขอรับคืนภาษีเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการขายไดในจํานวนที่นอยกวา
จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่บริษัทฯ ตองจายเมื่อมีการซื้อสินคาหรือใชบริการ ซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันดิบ เนื่องจาก
บริษัทฯ ตองจายภาษีมูลคาเพิ่มจากการซื้อสินคาเกือบทั้งหมด ในขณะที่บริษัทฯ ไมมีการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากลูกคา
สําหรับยอดขายจากการสงออกและจากการขายปลีกในสวนที่ไดรับเงินชดเชย
(ข)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 27,940 ลานบาท โดยลดลงจาก
จํานวน 32,431 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเปนรอยละ13.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการกําไรรอตัด
บัญชีจากธุ รกรรมการขายและเชาสินทรั พยกลับคื นในป 2550 ซึ่ งมีจํานวน 3,395 ลานบาท ในขณะที่ ที่ดิน อาคาร และ
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อุปกรณ – สุทธิ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดลดลงจากจํานวน 33,938 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 4.4
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ของบริษัทฯ ไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมาซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่เนนการเพิ่มศักยภาพของสินทรัพยดวยการลงทุนในโครงการซึ่งมีตนทุนคาใชจายที่ต่ํา (Low
cost improvement project) มากกวาที่จะลงทุนในการขยายฐานสินทรัพยอยางรวดเร็ว
12.3.7 คําอธิบายและการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
(ก)

อัตราสวนที่แสดงสภาพคลองของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีอัตราสวนที่แสดงสภาพคลองของบริษัท ซึ่งรวมถึง อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว และอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการทดแทนเงินกูยืม
ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันดวยสินเชื่อเงินกูรวมจากธนาคารพาณิชย (Syndicate Loan Facility) ซึ่งประกอบดวยเงิน
กูยืมสวนหนึ่งที่กําหนดระยะเวลาชําระคืนใน 1 ป จึงทําใหหนี้สินหมุนเวียนมีจํานวนสูงขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12.3.9 หนี้สิน – (ข) สินเชื่อเงินกูรวมจากกลุมธนาคารพาณิชย” ดังนั้น อัตราสวน
สภาพคลองของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 จึงอยูที่ระดับ 1.5 เทา, 1.6 เทา และ1.1 เทา ตามลําดับ
(ข)

อัตราสวนที่แสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถวัดไดจากอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ คือ อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร และ อัตราการหมุนของสินทรัพย
สําหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรของบริ ษัทฯ ปรับดีขึ้นอยางมี
นัย สํา คัญในปสิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2550 โดยมี สาเหตุห ลัก มาจากคา การกลั่น ที่สู งขึ้น และรายจ า ยดอกเบี้ ยที่ ลดลง
เนื่อ งมาจากหนี้สิน ที่ล ดลงจากการปรับโครงสร างกิจการ (โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหั วข อ “2. ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางกิจการ”) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548,
2549 และ 2550 อยูที่รอยละ 9.4, รอยละ 2.1 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 อยูที่รอยละ 25.1, รอยละ 10.5 และรอยละ 30.0 ตามลําดับ
อัตราการหมุนของสิ นทรัพยเพิ่มขึ้นอยา งตอเนื่องในชวง 3 ปที่ผ านมา โดยเพิ่มจาก 2.4 เทาในปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548 เปน 2.6 เทา และ 2.8 เทาในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการ
เติบ โตอยางตอ เนื่อ งของรายไดรวมของบริษัท ฯ (ไดแ ก รายไดจ ากการขาย รายได อื่น ที่มิไ ดเกิ ดจากการดํ าเนินงาน และ
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ดอกเบี้ยรับ) จากจํานวน 174,251 ลานบาท ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปน 195,537 ลานบาท และ 200,161 ลานบาท
ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตามลําดับ
(ค)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

หลังจากการปรับโครงสรางกิจการในป 2550 จึงสงผลใหบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเปนบวกและมีกําไรสะสม
โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.4 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อยางไรก็ดี
อัตราสวนนี้ไมสามารถคํานวณไดสําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 เนื่องจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เปน
ลบ
นอกจากนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ยังมียอดลดลงจาก 62,316 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน
34,710 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจายชําระคืนหนี้เดิมดวยเงินเพิ่มทุนใหม รวมถึงเงิน
สดจากการดํา เนิ นงาน และเงิน กูยื มใหมจ ากสิน เชื่ อเงิน กูร ว ม (Syndicate Loan) รวมทั้งการเลิก สัญญาเชา ทางการเงิ น ที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยโรงกลั่น ภายหลังจากการที่บริษัทฯ ไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางกิจการ”
ทั้งนี้ อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย และอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) ในป 2550 มี
ระดับลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระดอกเบี้ยอันเกิดจากการชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด
(Zero coupon bonds) ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการชําระคืนในป 2550 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยในป 2548, 2549 และ
2550 อยูที่ 2.9 เทา, 3.3 เทา และ 0.4 เทา ตามลําดับ
12.3.8 สภาพคลองและแหลงที่มาของทุน
แหลงเงินทุนหลักของบริษัทฯ คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน การเขาทําธุรกรรมทางการเงิน (financing
transactions) กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมถึงเงินลงทุนจากผูถือหุน ทั้งนี้ การใชเงินทุนของบริษัทฯ โดย
หลัก ไดแก เงินทุนหมุนเวียน การชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยของเงินกูยืม และคาใชจายเพื่อการลงทุน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดรับเงินทุนใหมเพิ่มเติมจํานวนทั้งสิ้น 21,000 ลานบาทจากบริษัทอื่น ๆ ใน
เครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และกระทรวงการคลัง โดยเงินทุนใหมจํานวนนี้ประกอบดวย เงินสดจํานวน 2,625
ลานบาทจากกระทรวงการคลัง ซึ่งบริษัทฯ ไดออกหุนใหมจํานวน 262.5 ลานหุนใหเปนการตอบแทน และเงินสดจํานวน
14,694 ลานบาทจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค ซึ่งบริษัทฯ ไดออกหุนใหมจํานวน 1,469 ลานหุน
ใหเปนการตอบแทน และการเพิ่มทุนที่ไมไดอยูในรูปของเงินสด (non-cash injection) เปนจํานวน 3,682 ลานบาท โดยบริษัท
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดชําระเงินเพิ่มทุนดวยการโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ เพื่อตอบแทนกับการ
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ไดรับหุนใหมที่บริษัทฯ ออกใหจํานวน 368 ลานหุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางกิจการ”
(ก)

กระแสเงินสดสุทธิ

ตารางดังตอไปนี้แสดงสรุปงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุไว

เงินสดสุทธิ (ใชไป)/รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน........................
เงินสดสุทธิ (ใชไป)/รับจาก กิจกรรมลงทุน ...............................
เงินสดสุทธิ (ใชไป) /รับจาก กิจกรรมจัดหาเงิน .........................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ............
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป.................................
•

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
ลานบาท
8,977
6,493
(11,424)
(2,161)
35
(196)
(6,981)
(1,922)
6,733
(165)
4,606
(4,887)
1,520
6,126
1,239

เงินสดสุทธิ (ใชไป)/รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิ (ใชไป)/รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน รวมถึงเงินสดที่ไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน ดอกเบี้ยจาย คาใชจาย
ภาษีเงินได เงินสดที่ไดรับจากกิจกรรมดําเนินงานประกอบดวย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนปรับปรุงดวยการ
เปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน และเงินสดรับหรือจายสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
ในป 2550 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํ านวนเทากับ 11,424 ลานบาท ประกอบดวยดอกเบี้ยจา ย
จํา นวน 18,891 ลา นบาท และภาษี เ งิน ได จา ยจํา นวน 25 ลา นบาท ซึ่งได รับ การหัก กลบบางส วนด วยเงิ นสดรับ จากการ
ดําเนินงานจํานวน 7,492 ลานบาท ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจายที่สูงขึ้น ในป 2550 เมื่อเทียบกับป 2549 โดยหลักเปนดอกเบี้ยที่เกิดจาก
การชําระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero Coupon Bonds) ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการชําระ
คืนในป 2550 สําหรับเงินสดรับจากการดําเนินงานประกอบดวยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนปรับปรุงดวยการ
เปลี่ยนแปลงในเงิ นทุนหมุนเวียนจํานวน 13,081 ลานบาท และเงิ นสดจายสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวีย น
จํานวน 5,589 ลานบาท ซึ่งเงินสดจายสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนโดยหลักประกอบดวยการเพิ่มขึ้นใน
สินคาคงคลังจํานวน 4,298 ลานบาท และลูกหนี้การคาจํานวน 2,354 ลานบาท ซึ่งไดรับการหักลบบางสวนดวยการเพิ่มขึ้นใน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 716 ลานบาท และการลดลงในภาษีขอคืนจํานวน 577 ลานบาท
ในป 2549 เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 6,493 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดรับจากการ
ดําเนินงานจํานวน 9,404 ลานบาท ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนดวยดอกเบี้ยจายจํานวน 2,863 ลานบาท และภาษีเงินไดจาย
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จํานวน 48 ลานบาท ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจายมีจํานวนลดลงในป 2549 เมื่อเทียบกับป 2548 เนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระคืนหนี้
บางสวนใหแกเงินกูยืมระยะยาว สําหรับเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานประกอบดวยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กอนปรับปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 7,349 ลานบาท และเงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงใน
เงินทุนหมุนเวียนจํานวน 2,055 ลานบาท ซึ่งเงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนโดยหลักประกอบดวย
การลดลงในลูกหนี้การคาจํานวน 1,946 ลานบาท และสินคาคงคลังจํานวน 1,591 ลานบาท ซึ่งไดรับการหักลบบางสวนดวย
การเพิ่มขึ้นในเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 1,174 ลานบาท และภาษีขอคืนจํานวน 959 ลานบาท
ในป 2548 เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 8,977 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดสุทธิรับจาก
การดําเนินงานจํานวน 13,983 ลานบาท ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนดวยดอกเบี้ยจายจํานวน 4,790 ลานบาท และภาษีเงินได
จายจํานวน 216 ลานบาท โดยเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานประกอบดวยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอน
ปรับปรุงดว ยการเปลี่ย นแปลงในเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 15,052 ลานบาท และเงิน สดจายสุทธิ จากการเปลี่ยนแปลงใน
เงินทุนหมุนเวียนจํานวน 1,069 ลานบาท ซึ่งเงินสดจายสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนโดยหลักประกอบดวย
การเพิ่มขึ้นในสินคาคงคลังจํานวน 5,952 ลานบาท และลูกหนี้การคาจํานวน 1,635 ลานบาท ซึ่งไดรับการหักลบบางสวนดวย
การเพิ่มขึ้นในเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 3,122 ลานบาท และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 1,386 ลานบาท และ
การลดลงในภาษีขอคืนจํานวน 1,179 ลานบาท
•

เงินสดสุทธิ (ใชไป)/รับ จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปหรือรับจากกิจกรรมลงทุนประกอบดวย คาใชจายเพื่อการลงทุน การขายอุปกรณและเงินใหกูยืม
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในป 2550 เงินสดสุ ทธิ ใชไ ปในกิจ กรรมลงทุ นเทากั บ 196 ล านบาท ประกอบดว ยเงิ นสดสุ ทธิจ ายเพื่อ ซื้อ ที่ดิ น
อาคาร และอุปกรณจํานวน 699 ลานบาท และเงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 69 ลานบาทเปนหลัก ซึ่งไดรับ
การหักกลบบางสวนดวยเงินสดสุทธิรับจากการรับคืนเงิ นใหกูยื มระยะสั้ นซึ่งบริ ษัทฯ ได ใหแกกิ จการที่เ กี่ยวขอ งกันเป น
จํานวน 383 ลานบาท และเงินสดรับสุทธิจากการรับโอนกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เป น
จํานวน 158 ลานบาท
ในป 2549 เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 35 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดสุทธิรับจากการรับคืนเงินให
กูยืมระยะสั้นซึ่งบริษัทฯ ไดใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจํานวน 486 ลานบาท และเงินสดสุทธิรับจากการขายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณจํานวน 87 ลานบาทเปนหลัก ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนดวยเงินสดสุทธิใชไปในการซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 537 ลานบาท
ในป 2548 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 2,161 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นซึ่งบริษัทฯ ได
ใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนเพิ่มเติมสุทธิ 1,056 ลานบาท การซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย
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จํากัด จํานวน 884 ลานบาท และการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 340 ลานบาทเปนหลัก ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวน
ดวยเงินสดสุทธิรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 126 ลานบาท ทั้งนี้ การซื้อหุนบุริมสิทธิในบริษัท ทอส ง
ปโตรเลียมไทย จํากัด จํานวน 884 ลานบาทเปนผลมาจากการที่ประเทศไทยไดลอยคาเงินบาทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ซึ่ง
สงผลทําใหบริษัท ทอส งปโตรเลียมไทย จํา กัด มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสวนของเงินกูยืมในสกุลเงิ น
ดอลลารสหรัฐ และจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม
•

เงินสดสุทธิ (ใชไป) /รับจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิ (ใชไป) / รับจากกิจกรรมจัดหาเงินประกอบดวย เงินสดรับและจายสุทธิจากเงินกูยืมระยะยาวและเงิน
กูยืมระยะสั้น และจํานวนเงินสดสุทธิรับจากหุนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว และการชําระคืนหนี้สินจากภาระ
ผูกพันตามธุรกรรมการขายสินทรัพยและเชากลับคืน
ในป 2550 เงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 6,733 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดสุทธิรับจากหุนเพิ่ม
ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 17,318 ลานบาท เงินสดสุทธิไดรับจากเงินกูยืม จํานวน 26,550 ลานบาทเปน
หลัก ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนดวยเงินสดสุทธิใชไปในการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน
36,665 ลานบาท
ในป 2549 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 1,922 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดสุทธิใชไปในการชําระ
คืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 1,279 ลานบาท และการชําระหนี้สินจากภาระผูกพันตามธุรกรรมการ
ขายสินทรัพยและเชากลับคืนจํานวน 861 ลานบาทเปนหลัก ซึ่งไดรับการหักกลบบางสวนดวยเงินสดสุทธิจากเงินสุทธิ ที่
ไดรับจากการกูยืมจํานวน 128 ลานบาท
ในป 2548 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 6,981 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดสุทธิใชไปในการชําระ
คืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 5,337 ลานบาทและการชําระหนี้สินตามธุรกรรมการขายสินทรัพยและ
เชากลับคืนจํานวน 861 ลานบาทเปนหลัก
(ข)

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 1,523 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 เทากับ 6,143 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 1,239 ลานบาท
(ค)

การปรับโครงสรางกิจการ
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บริษัทฯ ไดทําการปรับโครงสรางกิจการและโครงสรางเงินทุนสําหรับการเสนอขายหุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไดรับ
เงินทุนใหมเปนจํานวนรวม 21,000 ลานบาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2
การปรับโครงสรางกิจการ”
12.3.9 หนี้สิน
ตารางตอไปนี้แสดงถึงจํานวนหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวตามงบการเงินรวมซึ่งคางชําระอยู ณ วันที่ที่ไดระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548

2549

2550

(ลานบาท)
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืม (ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ...................................
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (เฉพาะสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป).........................................................................
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ..................................
สวนที่มีกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน .................................
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (สวนที่มีกําหนดชําระเกินกวา
หนึ่งป) ...................................................................................
เงินกูยืม–(ที่มีกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป)...................................
รวมหนี้สิน ......................................................................................
(ก)

7,473

7,577

23,710

2,307
-

2,378
128

-

36,702

37,953

-

15,212
61,694

14,280
62,316

11,000
34,710

ตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds)

ระหวางป 2542 ถึงป 2544 บริษัทฯ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon
bonds) ซึ่งครบกําหนดในระหวางป 2552 ถึงป 2555 ใหแกบริษัท เอ็กซอนแคปปตอล บี.วี. (Exxon Capital B.V.) ซึ่งเปน
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงิน
ดั งกล า วที่ เ หลื อ อยู ทั้ งหมดเป น จํ า นวน 29,888 ล า นบาท (ซึ่ งมี มู ล ค า ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นตั๋ ว เงิ น เท า กั บ 39,076 ล า นบาท) ซึ่ ง
ประกอบดวยดอกเบี้ยคางจายจํานวน 11,701 ลานบาทในเดือนธันวาคม 2550 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ จึงไม
มีตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเหลืออยูแตอยางใด
(ข)

สินเชื่อเงินกูรวมจากกลุมธนาคารพาณิชย (Syndicated Bank Loan)
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เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2550 บริ ษั ท ฯ ได เ ข า ทํ า สั ญ ญาสิ น เชื่ อ กั บ ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดหาและตัวแทนสินเชื่อ เพื่อการกูยืมเงินจํานวน 30,000 ลานบาทในลักษณะการ
ใหเงินกูรวม (Syndicated Bank Loan) โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดทําการเบิกเงินกู
ภายใตสินเชื่อทั้งสองสวนจนครบเต็มจํานวนแลว เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เดิม (refinance) และไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินที่จาย
ดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ที่คงคางอยู โดยสินเชื่อวงเงิน ก (Facility A) ประกอบดวยเงินกูยืมที่
มีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป จํานวน 19,000 ลานบาท โดยจะครบกําหนดชําระคืนเต็มจํานวนในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และ
สินเชื่อวงเงิน ข (Facility B) ประกอบดวยเงินกูยืมที่มีกําหนดระยะเวลาหาป จํานวน 11,000 ลานบาท ซึ่งมีกําหนดชําระคืน
เปนรายงวดจํานวนแปด งวด ๆ ละเทา ๆ กัน โดยแบงชํา ระคื นทุก ๆ หกเดือนเริ่มชํ าระคื นตั้งแตวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2552
สําหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อวงเงิน ก จะคิดในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสกุลเงินบาทระยะเวลาหนึ่งเดือน บวกสวนตางรอยละ
0.15 หรืออัตราดอกเบี้ยอางอิงในประเทศ (domestic swap offer rate (“อัตราดอกเบี้ย THBFIX”)) และอัตราดอกเบี้ยของ
สินเชื่อวงเงิน ข จะคิดในอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกสวนตางรอยละ 0.75 โดยดอกเบี้ยของทั้งสองวงเงินจะชําระเปนราย
เดือน อยางไรก็ดีเงินกูยืมดังกลาวนี้เปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกัน บริษัทฯ ตั้งใจที่จะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมกับเงินที่อาจเบิกถอนไดตามสัญญาสินเชื่ออื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีไปชําระคืนหนี้ภายใตสินเชื่อสวน ก
เมื่อครบกําหนดชําระ
ภายใตสินเชื่อเงินกูรวม บริษัทฯ ไดตกลงปฏิบัติตามคํารับรองทางการเงินดังตอไปนี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาทุก ๆ หก
เดือน
(1)

การดํารงอัตราสวนของหนี้ที่ตองมีภาระดอกเบี้ยรวม (total interest bearing debt) (ซึ่งรวมถึงภาระผูกพัน
ตามการเชาใด ๆ) ตอสวนของผูถือหุน (equity) ไมใหสูงกวา 2.5 เทา นับตั้งแตป 2551 และ

(2)

การดํ ารงอัตราสว นความสามารถในการชําระหนี้ (debt service coverage ratio) ที่อย างน อย 1.2 เท า
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้จะคํานวณในรูปของ EBITDA (ซึ่งตามคํานิยามที่กําหนดไวในคํา
รับรองทางการเงินใหหมายความถึง กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (EBIT) และบวกคืนดวยค า
เสื่อมราคา คาตัดจําหนาย และคาใชจายอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปเงินสด โดยไมรวมรายไดอื่นๆ ที่ไมไดอยูใน
รูปเงินสด) ตอจํานวนรวมของเงินตน (ไมรวมเงินกูยืมภายใตสินเชื่อสวน ก ซึ่งถึงกําหนดชําระในป 2551)
และดอกเบี้ยที่ตองชําระภายใตสัญญากูนี้และภายใตสินเชื่อเงินกูมีกําหนดเวลาอื่นใดกับบุคคลอื่น (ไมรวม
เงินกูยืมระหวางบริษัท)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตกลงและรับรองที่จะไมดําเนินการตาง ๆ อาทิ
(1)

การกอหนี้ที่ตองเสียดอกเบี้ยระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาเกินหนึ่งป เปนจํานวนสูงกวา 2,000 ลานบาท อันอาจ
กอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันการ
ชําระเงินภายใตหนี้เงินกูที่มี
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(2)

การลงทุนใด ๆ หรือการมีสวนไดเสียในกิจการใดหรือเขาซื้อกิจการใด ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันการชําระเงินภายใตเงินกูยืม

(3)

การก อหรือ ยอมใหมีห ลักประกัน ใดอยู เหนือ สินทรัพยที่ มีนัยสํ าคัญ ของบริษัทฯ เว นแตห ลักประกัน ที่
ไดรับอนุญาตบางประเภท

(4)

การขาย ใหเชา โอน หรือจําหนายจายโอนโดยวิธีการอื่นซึ่งสินทรัพยใด เวนแตเปนไปในทางปกติของการ
ดําเนินธุรกิจ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันการชําระเงินภายใตหนี้เงินกูที่มี

(5)

การเขาทําการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ (demerger) การรวมกิจการหรือการรื้อโครงสรางกิจการ
(corporate deconstruction) เวนแตการทําธุรกรรมบางอยางกับบริษัทในเครือ

(6)

การประกาศหรือจายเงินปนผลใด ๆ หรือจายเงินใด ๆ ใหแกผูถือหุน เมื่อไดมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้นและ
ยังคงดําเนินอยู โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกูสวนใหญกอน
การจายเงินใด ๆ ใหแกผูถือหุน หรือบริษัทรวมภายใตการใหเงินกูยืมระหวางบริษัท (intercompany loan)
ใด ๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกูสวนใหญกอน เมื่อไดมีเหตุผิดสัญญาที่
เกี่ยวกับการผิดชําระของเงินกูที่เกิดขึ้นและยังคงดําเนินอยู หรือ มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอความสามารถ
ของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติและยึดถือตามขอผูกพันภายใตสัญญากูหรือสัญญาที่เกี่ยวของ

(7)

นอกจากนี้ สั ญญากู ไ ด กํ า หนดเหตุ ผิ ด สั ญ ญาไว ซึ่ งรวมถึ ง กรณี ต า ง ๆ อาทิ เหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ ใ ดที่
ธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทําการตามคําสั่งของผูใหกูสวนใหญ พิจารณา (โดยกระทําอยางสมเหตุสมผล) วากอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบที่มีนัยสําคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงในทางลบที่มีนัยสําคัญตอ (ก) ฐานะ (ทางการเงินหรืออื่น ๆ) สินทรัพย การ
ดําเนินงานหรือธุ รกิจของบริษัทฯ (ข) ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะปฏิบั ติและยึด ถือตามข อผูกพันภายใตสัญญากูหรื อ
สัญญาที่เกี่ยวของ หรือ (ค) ความสมบูรณ ความชอบดวยกฎหมายหรือการใชบังคับได หรือสิทธิหรือทางแกของผูใหกูรายใด
ตัวแทนสินเชื่อหรือผูจัดหาสินเชื่อภายใตสัญญากูหรือสัญญาที่เกี่ยวของ
(ค)

สินเชื่ออื่น ๆ

บริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ ยั งมี สิ น เชื่ อ ธนาคารอี ก 15 สั ญ ญาซึ่ งได ทํ า ไว กั บ ทั้ ง ธนาคารพาณิ ช ย
ตางประเทศและธนาคารพาณิชยไทย โดยมียอดสินเชื่อรวมกันทั้งสิ้น 14,410 ลานบาท และ 35 ลานดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 สําหรับใชเปนวงเงินสินเชื่อชนิดที่ผูใหกูมีสิทธิจะใหผูกูเบิกถอนหรือไมก็ได (uncommitted credit facilities)
ประเภทตาง ๆ อาทิ เงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วแลกเงินและ/หรือการออกสัญญาค้ําประกัน โดยอัตราดอกเบี้ย
ภายใตสินเชื่อเหลานี้จะเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ประกาศอยูในขณะหรือชวงที่มีการเบิกถอนมาใช ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มียอดหนี้ภายใตสินเชื่อเหลานี้คงคางอยูกับธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ธนาคารดอยชแบงค และธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนรวมกันเทากับ 4,710 ลานบาท
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่ออีกสามรายการอยูกับบริษัทในเครือ ซึ่งลงวันที่หรือไดรับการแกไขลาสุดเมื่อ
วัน ที่ 3 ธั น วาคม 2550 ไดแ ก (1) สิ น เชื่ อ เงิ นกู ห มุ น เวี ย นจากบริ ษัท เอ็ กซอนโมบิ ล เว็ นเจอร ฟน ดิ้ ง จํา กั ด (ExxonMobil
Ventures Funding Limited) จํานวน 17,000 ลานบาท, (2) สินเชื่อเงินกูหมุนเวียนจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล
ไฟแนนซ จํากัด (ExxonMobil International Finance Company) จํานวน 20,000 ลานบาท และ (3) สินเชื่อเงินกูหมุนเวียนจาก
บริษัท เอ็กซอนโอเวอรซีสคอรปอเรชั่น (Exxon Overseas Corporation) จํานวน 17,000 ลานบาท ภายใตสัญญากูสามฉบับนี้
เงินกูแตละจํานวน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อาจอยูในสกุลเงินบาท หรือจํานวนที่เทียบเทาในสกุลดอลลารสหรัฐ โดยมี
อัตราดอกเบี้ยกําหนดไวที่อัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกสวนตาง (spread) ที่กําหนดโดยอางอิงอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินเชื่อนี้
สามารถใช ได จนถึ งวั นที่ 31 ธัน วาคม 2553 และภายหลังจากนั้น จะไดรั บการต ออายุโ ดยอัตโนมั ติเป นระยะเวลาสามป
ติดตอกัน อยางไรก็ดี คูสัญญาฝายใดอาจบอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 10 วัน หรือ
ผูใหกูอาจเรียกใหชําระคืนทั้งหมดหรือบางสวนของจํานวนเงินที่คางชําระเมื่อใดก็ไดโดยสงสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนา 10 วัน หรือบริษัทฯ อาจเลือกที่จะชําระคืนจํานวนเงินที่คางชําระกอนกําหนดก็ได ภายใตขอตกลงสินเชื่อ
เหลานี้จะถือวา มีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น หากบริษัทฯ สิ้นสุดที่จะเปน หรือหากมีการออกกฎหมายใด ๆ ที่เมื่อมีการใชบังคับแลว
จะสงผลทําให บริษัทฯ สิ้นสุ ดการเปนบริ ษัทที่มีเอ็กซอน โมบิล คอร ปอเรชั่น และ/หรือบริษัท ในเครือ เป นผูถือหุนไมว า
โดยตรงหรือโดยออมรวมกันอยางนอยที่สุดรอยละ 50 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมียอดหนี้คงคางภายใต
สินเชื่อเหลานี้
12.3.10 ทรัพยากรทางการเงินอื่น ๆ
แหลงที่มาของสภาพคลองหลักของบริษัทฯ คือ หนี้เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย เงินลงทุนในรูปของเงินกูยืมหรือ
เงินทุนจากผูถือหุนรายใหญ และเงินสดจากการดําเนินงาน บริษัทฯ คาดวาแหลงที่มาของสภาพคลองหลักของบริษัทฯ จะ
ยังคงเปน หนี้เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย เงินสดจากการดําเนินงาน และเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทฯ
อาจกอหนี้สินเพิ่มเติมเพื่อใชเปนเงินทุนบางสวนสําหรับโครงการขยายกิจการในอนาคตที่บริษัทฯ อาจมีขึ้น บริษัทฯ เชื่อวา
บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับความตองการใชในปจจุบัน อนึ่ง บริษัทฯ อาจทําการระดมเงินทุนเพิ่มเติมดวยการ
เสนอขายหลักทรัพยประเภทหนี้หรือประเภททุน หรื อการขายหรือ จําหนา ยหุนของบริษัท ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกั บความตองการ
เงินทุนของบริษัทฯ ขอจํากัดตามสัญญาที่มีผลบังคับผูกพันบริษัทฯ สภาพตลาดและปจจัยอื่น ๆ
12.3.11 คาใชจายเพื่อการลงทุนที่ผานมาและที่วางแผนไว
ตารางตอไปนี้แสดงถึงคาใชจายเพื่อการลงทุนที่มีนัยสําคัญสําหรับชวงระยะเวลาที่ผานมาตามที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน

2549
410

สวนที่ 2 หนา 279

(ลานบาท)
503

2550
670

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548

2549

2550

(ลานบาท)
สวนธุรกิจปโตรเคมี
รวม

11
421

34
537

98
768

ในป 2548 บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อการลงทุนเปนจํานวน 421 ลานบาท ซึ่งคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลา
กอนหนา เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งจะเสร็จสิ้นการบํารุงรักษาครั้งใหญเมื่อป 2547 โดยในป 2547 บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อการ
ลงทุนเปนจํานวน 898 ลานบาท ซึ่งไดรวมคาใชจายเกี่ยวกับการบํารุงรักษาครั้งใหญของโรงกลั่นไวดวยแลว ทั้งนี้ คาใชจาย
เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ในป 2548 สวนใหญแลวเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดูแลและบํารุงรักษาทั่วไปในโรงกลั่นน้ํามัน
และโรงงานอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ
ในป 2549 และป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อ การลงทุนเปนจํานวน 537 ลานบาท และจํานวน 768 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการขนาดเล็กที่เปนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กําลังการผลิต และการใช
พลังงาน รวมตลอดจนเปนคาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษาทั่วไปในโรงกลั่นน้ํามัน โรงงานอะโรเมติกส และสถานีบริการ
น้ํามัน นอกจากนี้ ค าใชจ ายเพื่อ การลงทุนในป 2550 ยั งไดรวมคาใชจายเพื่อการปรับปรุงและยกระดับระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่โรงกลั่นน้ํามันดวย
บริษัท ฯ ไม มีคา ใชจา ยเพื่ อการลงทุน ที่สํา คัญสํา หรับ โครงการที่ วางแผนไวในป 2551 และ 2552 โดยจะมี เพีย ง
คาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับการดูแลและบํารุงรักษาทั่วไป การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงหนวยผลิตและสถานีบริการน้ํามัน
ใหดีขึ้ น บริษั ทฯ ประสงคที่ จะจั ดหาเงิน ทุนสํ าหรับ คาใชจา ยเพื่ อการลงทุ นเหลานี้ จากเงิน ทุนหมุ นเวี ยนและสิ นเชื่ อจาก
ธนาคารพาณิชย
เมื่ อไมน านมานี้ รั ฐบาลไดป ระกาศกํา หนดมาตรฐานใหม ของน้ํา มัน เชื้ อ เพลิง โดยกํ าหนดให มีก ารลดปริมาณ
กํามะถัน และสารเบนซีน ในน้ํามั นเบนซิ น และลดปริมาณกํามะถั นในน้ํา มันดีเซลใหต่ําลง ซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กําหนดใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางการศึกษาทางเลือกที่จะ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว แตบริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ จะมีคาใชจาย
เพื่อการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่มาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555 หรือมิฉะนั้น
บริษัทฯ จะไมสามารถขายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวได จากการประมาณ
การในเบื้ องต น บริ ษัทฯ คาดวา จะมี คาใชจา ยเพื่อ การลงทุ นในการนี้ ประมาณ 15,000 ลา นบาท แตอย างไรก็ดี คาใชจา ย
สุดทายของโครงการดังกลาวขึ้นอยูกับความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการซึ่งยังไมมีขอสรุปสุดทาย
และสภาพตลาดในระหวางที่มีการดํา เนินโครงการ บริษัทฯ คาดวา จะเริ่มมีคาใชจายดังกลาวในป 2553 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ – 1.1.10 บริษัทฯ อาจไม
สามารถดําเนินโครงการในอนาคตไดสําเร็จภายในกําหนดเวลาและงบประมาณที่คาดการณไว”
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12.3.12 ภาระผูกพันตามสัญญาและขอผูกพัน
ตารางตอไปนี้แสดงถึงขอมูลสรุปภาระผูกพันที่เปนเงินสดตามสัญญาและขอผูกพันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550
เวลาที่ครบกําหนดชําระตามชวงเวลา
รวม

ป 2552

ป 2553-2555
(ลานบาท)

ตั้งแต ป 2556
เปนตนไป

เงินกูยืมระยะสั้น .....................................................
เงินกูยืมระยะยาว.....................................................

23,710
11,000

23,710
-

11,000

-

ภาระผูกพันตามการเชาซื้อเพื่อการดําเนินงาน (ซึ่งไม
สามารถยกเลิกได) ..................................................
รวม ............................................................................

161
34,871

22
23,732

80
11,080

59
59

ขอผูกพันที่จะซื้อสินคาและลงทุนทั่วไปมิไดมีสาระสําคัญ และไมไดแสดงขอมูลดังกลาวในตารางขางตน
12.3.13 รายการนอกงบดุล
โดยที่ภาระผูกพันบางอยางของบริษัทฯ ไมจําเปนตองบันทึกไวเปนหนี้สินในงบการเงินรวม เชน การค้ําประกันกับ
ธนาคาร อยางไรก็ตาม ภาระผูกพันเหลา นี้อาจกอใหเกิดความตองการเงินสดในอนาคต ทั้ งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับการค้ําประกันกับธนาคาร และการค้ําประกันอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการจํานวน 65 ลานบาท
นอกเหนือจากรายการดังกลาวขางตน บริษัทฯ ไมมีรายการนอกงบดุลอื่นใดอีก
12.3.14 ภาษีอากร
(ก)

ขอมูลทั่วไป

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสําหรับบริษทั ไทยโดยทั่วไปคือรอยละ 30 อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีสิทธิชําระภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตราลดที่รอยละ 25 ในสวนของรายไดพึงประเมินโดยทั่วไปเปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน โดยมี
ผลตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี 2552 หากหุนของบริษัทฯ ไดรับเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ณ หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ ภายหลังจากหุนของบริษัทฯ ไดรับเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ
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อาจเลือกที่จะขอใชสิทธิในการขอยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดจายเพื่อการลงทุนบางประเภทที่เปนไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนดไว เปนจํานวนรอยละ 25 ของเงินไดที่ไดจายไปนั้น แตเงินไดที่ไดจายเพื่อการ
ลงทุนดังกลาวจะตองเกิดขึ้นกอนป 2553
(ข)

การใชผลประโยชนทางภาษีจากการที่มีผลขาดทุนสะสม (Tax Loss Carry-Forwards)

ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีของประเทศไทย ผลประโยชนทางภาษีจากการที่ มีผลขาดทุนสะสมจากการดําเนิ น
ธุรกิจปกติสามารถยกยอดนําไปใชไดเปนระยะเวลาหาปหลังจากปที่มีผลประโยชนทางภาษีจากที่มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่
31 ธั นวาคม 2550 บริษั ท ฯ มีย อดผลประโยชน ท างภาษี จ ากการที่มีผ ลขาดทุ นสะสมเปน จํ านวน 9,240 ล านบาท โดย
ผลประโยชนทางภาษีจากการที่มีผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะหมดอายุในป 2555
12.3.15 ภาวะเงินเฟอ
ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย อั ตราภาวะเงินเฟอ โดยรวมประจําปข องประเทศไทยซึ่งวัดคาจากดัชนีราคา
ผูบริโภค โดยในป 2548 เทากับรอยละ 4.5 ในป 2549 เทากับรอยละ 4.7 และในป 2550 เทากับรอยละ 2.3 ดังนั้น ภาวะเงิน
เฟอในประเทศไทยจึงไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในระยะเวลาหลายปที่ผานมา
12.3.16 การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงทางดานตลาด
ความเสี่ยงทางดานตลาดของบริษัทฯ ที่สําคัญ ไดแก ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม และ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราดอกเบี้ย
(ก)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาสินคาโภคภัณฑ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความผันผวนของราคาของน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเม
ติกส และเคมีภั ณฑ อื่น ๆ ความผัน ผวนเหลา นี้มีผลกระทบโดยตรงต อรายไดจ ากการขายและตนทุ นของผลิต ภัณ ฑที่ ขาย
อยางไรก็ดี ความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบไมจําเปนตองมีความสัมพันธโดยตรงกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในระยะยาว
เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบที่มีตอกําไรสุทธิของบริษัทฯ จะถูกกําหนดจากความรวดเร็วที่
บริษัทฯ จะสามารถปรับราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ํามันดิบมากกวา ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบ และผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมีภัณฑอื่น ๆ ก็อาจมีผลกระทบตอกําไรขั้นตนของบริษัทฯ และอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินการกลั่นและ
กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ นอกจากนี้ การขึ้นราคาของน้ํ ามันดิ บอาจเพิ่มความตองการเงิน ทุนระยะสั้นของบริษัท ฯ ดว ย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองมีการดํารงระดับน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมคงคลัง โดยมูลคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ
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ปโตรเลียมคงคลังดังกลาวจะอยูภายใตความผันผวนของราคาตลาด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12.2 ปจจัยที่
มี ผ ลกระทบต อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ – 12.2.2 ความผั น ผวนของราคาของน้ํ า มั น ดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมีสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑลวงหนา
(commodities forward contracts) ที่คงคางแตอยางใด
(ข)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางดานการทํารายการและการแปลงคาเงินที่เกี่ยวของ
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศตอธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ – 12.2.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ” และ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ – 1.1.15 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบ
กับสกุลเงินตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสกุลเงินดอลลารสหรัฐ”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมในสกุลเงินตางประเทศ และไมมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (foreign currency forward contract) หรือสัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ (foreign currency swap contract) ที่คง
คางแตอยางใด
(ค)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 11,000 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจํานวน 23,710 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยภาระผูกพันที่เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสกุลเงินบาท ทั้งนี้ การปรับขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลใหบริษัทฯ ตองมีดอกเบี้ยจายสําหรับภาระหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพิ่มขึ้น และจะมีผลเปน
การเพิ่มตนทุนของหนี้ที่จะกอขึ้นใหม รวมทั้งหนี้เงินกูระยะสั้นที่ครบกําหนดและไดกูยืมใหมตออีก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยทุก ๆ รอยละ 0.1 (หรือ 10 หนวยพื้นฐาน (basis point)) จะสงผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
คิดเปนจํานวนประมาณ 1.8 ลานบาทในป 2550 สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจ ารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจ จัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ ธุรกิจของ
บริษัทฯ – 1.1.19 บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมไดเปนคูสัญญาของสัญญากําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย (interest rate cap
agreement) หรือสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap agreement) ใด ๆ
12.3.17 ขอกําหนดการสํารองน้ํามันดิบตามกฎหมายขั้นต่ํา
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บริษัทฯ ไดยืมน้ํามันดิบจากโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ ในประเทศไทยเปนครั้งคราว เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดการ
สํารองปริมาณน้ํามันดิบขั้นต่ําตามกฎหมาย และบริษัทฯ ยังไดใหโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ ในประเทศไทยยืมน้ํามันดิบดวย
เพื่อใหโรงกลั่นเหลานั้นสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดการสํารองปริมาณน้ํามันดิบขั้นต่ําตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ทําการยืม
หรือใหยืมน้ํ ามัน ดิบผา นการซื้อหรือขายน้ํา มันดิ บโดยมีขอ ผูกพัน ตองขายคื นหรือ ซื้อคื นน้ํามั นดิบ ในปริ มาณที่เทา กันใน
อนาคต แลวแตกรณี ในราคาเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อหรือขายน้ํามันดิบนั้น ซึ่งภายใตธุรกรรมเหลานี้ จะไมมีการเคลื่อนยายตัว
น้ํามันดิบจริง ๆ แตจะมีการปรับปริมาณสํารองเทาที่จําเปนเพื่อใหสะทอนถึงปริมาณน้ํามันดิบที่เปนของบริษัทฯ นอกจากนี้
การขายและซื้ อเหล านี้จะไมจัดเป นธุรกรรมที่ก อใหเกิ ดรายไดจากการขาย อัน เปนปกติธรรมดาของการยื มหรือใหยืมใน
ลักษณะนี้ โดยธุรกรรมเหลานี้จะไดมีการบันทึกและทําเปนยอดสุทธิภายใตรายการตนทุนขาย และหากธุรกรรมเหลานี้ไม
สามารถหักกลบไดทั้งหมดภายในงวดบัญชีเดียวกัน บริษัทฯ จะทําการบันทึกการเพิ่มขึ้นในบัญชีลูกหนี้การคาหรือเจาหนี้
การคาใหสอดคลองกันกับธุรกรรมเหลานั้นในงบดุล
12.4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

การรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดสะทอนอยางสมเหตุสมผลถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจที่เปดเผย
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการกลั่นน้ํามัน และการตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑ
อื่น ๆ ทั้งนี้ การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณ
การและกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัว
เลขที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางจากประมาณการดังกลาว ขอมูลสรุปตอไปนี้เปนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่
สําคัญ และการใชดุลพินิจของบริษัทฯ ในการนํานโยบายบัญชีเหลานั้นมาใช
12.4.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมา
สินทรัพยที่ไดมาระหวางปซึ่งเปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจไดรับรูที่มูลคายุติธรรมเมื่อมีการไดมา มูลคายุติธรรม
นี้ไ ดมีการประเมิน โดยผูเ ชื่ย วชาญภายในหรือ บุค คลภายนอกที่ มีค วามเชี่ ยวชาญและประสบการณ เกี่ ยวกับ การประเมิ น
ดังกลาว
12.4.2 มูลคายุติธรรมของหุนที่ออกซึ่งเปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
การรวมธุ ร กิจ โดยใช วิ ธีก ารซื้ อ ทางบัญชีจํ า เป น จะต องมีก ารวั ด มูล ค ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พย ที่ไ ด มา ซึ่งในการ
พิจารณาและวัดมูลคายุติธรรมของหุนที่ออก บริษัทฯ ไดใชวิธีการวัดมูลคาหลายวิธี รวมถึงวิธี Comparable trading multiples
และ Precedent transaction multiples ปจจัยที่ไดนํามาพิจารณาในเวลาที่มีการวัดมูลคาเกี่ยวกับการโอนกิจการของบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึง:
•
•

สภาพที่จะมีไดดําเนินตอไปของการปรับโครงสรางกิจการ
สภาวะแวดลอมในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาค ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย
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สภาวะของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดปโตรเลียม ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย และ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ที่ผานมา เมื่อเทียบกับในระดับโลกและผูประกอบการที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศไทย โดยมุงเนนเทียบกับ บมจ. ไทยออยล และ บมจ. โรงกลั่นน้ํามัน
ระยองเปนหลัก

12.4.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ ไมไดมีการบันทึกหนี้สินใด ๆ เกี่ยวกับคาปรับจํานวน 436 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดเปนดังที่ไดอธิบายไว
แลวในหัวขอ “7. ขอพิพาททางกฎหมาย” บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ มีขอตอสูที่ดีและไดอุทธรณคําพิพากษาตอศาลอุทธรณใน
ป 2548 ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณาคดีนี้รวมกับที่ปรึกษาภายนอกแลว และเชื่อวา ดวยพื้นฐานของขอเท็จจริงใน
คดีนี้ บริษัทฯ ไมมีความจําเปนที่จะตองกันสํารอง
12.4. 4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
คํานวณโดยวิธีดังตอไปนี้

ราคาทุนของสินคาคงเหลือ

• น้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม

วิธีบันทึก
วิธีเขากอนออกกอน (First-in, first-out หรือ FIFO)

• ผลิตภัณฑเคมี

วิธีเขากอนออกกอน (First-in, first-out หรือ FIFO)

• วัสดุสิ้นเปลือง

วิธีถัวเฉลี่ยตอหนวย (Average unit cost method)

• สินคาชนิดอื่น

วิธีถัวเฉลี่ยตอหนวย (Average unit cost method)

การตัดสินใจเกี่ยวกับสูตรตนทุนที่ใชเพื่อประมาณการมูลคาของสินคาคงเหลือสามารถมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามัน เนื่องจากความผันผวนอยางสูงของราคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําหรับ ณ วันที่ในงบดุลแตละครั้ง บริษัทฯ จะประเมินมูลคาสินคาคงเหลือจากมูลคาโดยเฉลี่ยในเดือนสุดทายของ
งวดนั้น ๆ โดยหากงวดใดที่ราคาของน้ํามันดิบในเดือนสุดทายของงวดนั้นสูงกวาราคาน้ํามันดิบในเดือนสุดทายของงวดกอน
หนา วิธีการเขากอนออกกอนจะทําใหตนทุนของน้ํามันดิบที่ใชในกระบวนการกลั่นต่ําลง และโดยทั่วไปจะสงผลใหไดคาการ
กลั่นที่สูงขึ้น แตบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในทางกลับกันหากงวดใดที่ราคาของน้ํามันดิบในเดือนสุดทายของงวดนั้นต่ํา
กวาราคาน้ํามันดิบในเดือนสุดทายของงวดกอนหนา
ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคานั้น เชน คา
ภาษีอากรนําเขา และคาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปประกอบดวยคา
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วัตถุดิบ คาขนสง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิตที่จัดสรรอยางเหมาะสม มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่
คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยคาใชจายในการขายผันแปรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ของน้ํามันดิบ วัตถุดิบอื่นและผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยใชราคาตลาดที่ไดมาจากราคา MOPS ณ วันที่ของงบดุลที่เกี่ยวของ หัก
ดวยคาใชจายโดยประมาณที่จําเปนในการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยมีการบันทึกบัญชีคาเผื่อลดมูลคาสําหรับสินคาเกา
ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ เทาที่จําเปน
12.4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณรับรูดวยราคาทุนเริ่มแรกหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึง
รายจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะไดประโยชนกลับคืนมาและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ การ
ซอมแซมและบํารุงรักษาอื่นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ ระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการ
นั้น
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด โดยคํานวณตลอดอายุการให
ประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด
อาคาร
โรงงานและอุปกรณ

20 ป
3 ถึง 20 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนทันที
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับ
กับราคาตามบัญชี และจะรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร และรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน
ตนทุนการกูยืมสุทธิที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งการกอสรางของโครงการไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุน
การกอสรางของโครงการและคิดคาเสื่อมราคาตามระยะเวลาการใชประโยชนของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
12.4.6 การดอยคาของสินทรัพยซึ่งไมใชสินทรัพยทางการเงิน
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สินทรัพยที่มีอายุการใชงานไมจํากัด เชน ที่ดิน บริษัทฯ จะไมคํานวณคาเสื่อมราคา แตจะพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพ ยทุกป สินทรั พยที่ตอ งคํานวณคาเสื่อมราคาหรือ คาตัดจํ าหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมี เหตุการณหรื อ
สถานการณบงชี้วา ราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือ จํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิ
ของสินทรัพยเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่
สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา
ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทบทวนความเปนไปไดที่จะกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เคยบันทึก
ไว
บริษัทฯ ไมมีผลขาดทุนจากการดอยคาในป 2548, 2549 และ 2550
12.4.7 ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดคํานวณจากหลักเกณฑของกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชหรือตามเนื้อหาของกฎหมาย ณ วันที่ในงบ
ดุล ในการจัดทําแบบแสดงรายการภาษีเงินได ฝายบริหารจะประเมินสถานะของการขอคืนภาษีโดยประเมินจากสถานการณที่
ปรับใชขอบังคับทางภาษีที่เกิดจากการตีความและบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่ตองจายชําระ
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีบันทึกเต็มจํานวนโดยใชวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพย
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีกําหนดโดย
ใชอัตราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ วันที่ในงบดุล และเปนอัตราที่คาดวาจะใชประโยชนเมื่อมีการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชี หรือหนี้สินเงินไดรอตัดบัญชีมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูในจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน การประเมินดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการพิจารณา
ขอมูลการคาดการณทางการเงิน โดยผูบริ หาร ในป 2550 ผูบริห ารของบริษัทฯ ประเมิน วามีความเปนไปไดที่บริ ษัทฯ จะ
สามารถสรา งรายไดพึงประเมินเพีย งพอที่จะชดเชยผลขาดทุ นทางภาษี ในชวงป 2548 และป 2549 ซึ่งอยูบ นพื้นฐานของ
รายไดพึงประเมินในอนาคตที่ผูบริหารของบริษัทฯ คาดการณ บริษัทฯ มิไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งเกี่ยวของ
กับผลขาดทุนทางภาษี
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีระหวางผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม เวนแตจะสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการแสดงผลตางชั่วคราวได และมีความเปนไปได
คอนขางแนที่ผลแตกตางชั่วคราวจะไมไดกลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
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