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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรประเมินและควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารฉบับนี อ้ ย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลด้ านปั จจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงดังที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ขึ ้น ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษั ท ซึ่ง เป็ นผลให้ ราคาซื อ้ ขายของหุ้นสามัญ ของบริ ษั ทลดลงและผู้ลงทุนอาจสูญ เสียเงินลงทุน ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนได้
เว้ นแต่จะได้ มีการระบุไว้ ในส่วนของปั จจัยความเสี่ยงในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ บริษัทไม่ได้ อยู่ในฐานะที่จะประเมินผล
กระทบทางการเงิน หรื อผลกระทบอื่นใดจากปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในส่วนนี ้ นอกจากนี ้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจ
ไม่ได้ ระบุโดยละเอียดซึ่งอาจเกิดขึ ้นและเกิดความไม่แน่นอนอื่นใดที่บริ ษัทไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่
บริ ษัทพิจารณาในขณะนี ว้ ่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ที่อาจเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญในอนาคต โดยความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล หรื อราคาซื ้อขายของหุ้นสามัญของบริษัทได้
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statement)
ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้ “ประมาณ”
เป็ นต้ น หรื อการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทนโยบายของรั ฐและอื่นๆ ซึ่งเป็ นการ
คาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัทในปั จจุบันนัน้ มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อ
เหตุการณ์ในอนาคตและผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนได้ สําหรับ
ข้ อมูลในส่วนนี ้ที่อ้างถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้ มาจากข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อ
คัดย่อจากสิ่งพิมพ์ของรั ฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ โดยที่บริ ษัทมิได้ ทําการตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
โดยการลงทุนทางตรงหรื อเข้ าลงทุนทางอ้ อมผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทต่างๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการกําหนดกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจโดยการพัฒนาหรื อเข้ าลงทุนในโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับและเพิ่มผลประกอบการของบริ ษัท และ
ผลตอบแทนให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ในระยะยาว อย่า งไรก็ ต าม ปั จ จัย ความเสี่ ย งในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ อ าจจะมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง สรุปได้ ดงั นี ้
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3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ า

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายเชือ้ เพลิงหลักรายเดียว
โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึง่ มีกําลังการผลิตประมาณ 1,472
้
่ มดําเนินการ
เมกะวัตต์ หรื อประมาณร้ อยละ 80 ของกําลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อโครงการทังหมดเริ
เชิงพาณิชย์บริ ษัทจึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องพึ่งพิงผู้จดั จําหน่ายก๊ าซธรรมชาติเพื่อนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ
งก๊ าซ
ด้ วยโครงสร้ างการจัดหาก๊ าซธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งมีผ้ จู ดั จําหน่ายเพียงรายเดียว คือ ปตท. ดังนันหากการส่
้
ธรรมชาติจาก ปตท. มีความไม่ต่อเนื่องหรื อมีเหตุให้ ต้องหยุดชะงัก อาจจะทําให้ โรงไฟฟ้าของบริ ษัทที่เปิ ดดําเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ วต้ องหยุดดําเนินการผลิตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนัยสําคัญ และในส่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงที่อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโครงการ บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ
ความพร้ อมในการเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ หากเกิดความล่าช้ าในการจัดหาและเชื่อมต่อระบบส่งก๊ าซธรรมชาติมายัง
ที่ตงของโครงการ
ั้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ทําสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. ซึง่ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ
15 - 25 ปี โดยการส่งก๊ าซผ่านท่อที่ต่อมายังโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเพื่อทําการผลิตไฟฟ้าซึง่ สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติจะมี
การกําหนดปริ มาณขันตํ
้ ่า ค่าความร้ อนของการเผาไหม้ (Gross Calorific Value) และความดันของก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ เป็ น
ข้ อ ผูกพันที่ ปตท. จะต้ องจัดหาก๊ าซธรรมชาติใ ห้ กับบริ ษั ทตามที่ กําหนดตลอดอายุสัญ ญา แม้ ว่าสัญ ญาซื อ้ ขายก๊ า ซ
ธรรมชาติดังกล่าวมีเงื่ อนไขบางประการที่ ให้ สิทธิ แก่ ปตท. ทําการบอกเลิกสัญญาก่อนวันสิน้ สุดสัญญาได้ เช่น ผู้รับ
สัมปทานหรื อผู้ผลิตไม่มีก๊าซเพียงพอที่จะส่งให้ กับ ปตท. หรื อเกิดการเสียหายแก่ระบบท่อย่อยหรื อระบบท่อของ ปตท.
หรื อโรงแยกก๊ าซ หรื อโรงไฟฟ้า หรื อระบบท่อของโรงไฟฟ้านันๆ
้ ทําให้ ไม่สามารถส่งมอบหรื อรับก๊ าซได้ โดยสิ ้นเชิงติดต่อกัน
เกินกว่า 12 เดือน เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ข้ อกําหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขตามปกติของสัญญา
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป นอกจากนี ้ ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยมีเหตุการณ์ ที่โรงไฟฟ้าที่เปิ ดดําเนินการแล้ ว ต้ องหยุดดําเนินการ
ชัว่ คราว โดยมีสาเหตุจากการจัดส่งก๊ าซธรรมชาติที่ไม่ตอ่ เนื่อง หรื อจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของก๊ าซธรรมชาติ
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการพึง่ พิงการใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิต บริ ษัทจึงมีแผนที่
จะเข้ าร่ วมทุนหรื อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานประเภทอื่น เพื่อที่จะทําให้ สดั ส่วนของกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริ ษัทที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในอนาคตลดลง ซึง่ จะทําให้ ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้ขายเชื ้อเพลิงหลักราย
เดียวลดลงตามไปด้ วย
3.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติ
ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าที่บริษัทดําเนินการอยูส่ ว่ นใหญ่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึง่ เป็ นต้ นทุนหลักในการดําเนินงาน
ของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 88 และ 84 ของต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัทในปี 2556 และปี 2557
ตามลําดับ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงราคาก๊ าซธรรมชาติจึงมีผลกระทบต่อการทํากําไรของบริ ษัท ซึง่ การที่บริ ษัทจะสามารถ
ส่งผ่านต้ นทุนของราคาก๊ าซธรรมชาติให้ แก่ลกู ค้ าผู้ซื ้อไฟฟ้าและไอนํ ้าของบริ ษัทได้ เพียงใด ขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงในสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้าและไอนํา้ แต่ละฉบับ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติ เนื่องจาก
บริษัทสามารถผลักภาระต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติให้ กบั ลูกค้ าได้ เพียงบางส่วน ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของการทํากําไร
ของบริษัท และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริ ษัท อย่างไร
ก็ดี ที่ผา่ นมาราคาก๊ าซธรรมชาติไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างมีนยั สําคัญที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อบริษัท
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3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมอิ ากาศ
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ อาจจะส่งผลกระทบต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รายได้ และผลการดําเนินธุรกิจ
ของโรงไฟฟ้าของบริ ษัท ในกรณีที่เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่
้ าที่
ละปี อาจทําให้ ความเข้ มของแสงอาทิตย์ไม่สมํ่าเสมอเท่ากันทุกปี หรื อระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันสันกว่
ประมาณการไว้ ซึง่ ทําให้ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ น้อยกว่าปริมาณที่คาดการณ์ไว้ และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ จากการขาย
ไฟฟ้าของโครงการนอกจากนี ้ ในกรณีที่เป็ นโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า การขาดแคลนนํ ้าเพื่อใช้ ในการผลิตไฟฟ้าที่เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศทําให้ ในบางปี อาจมีปริมาณนํ ้าฝนน้ อยกว่าปกติหรื อฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล และส่งผล
ให้ การผลิตไฟฟ้าไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวสําหรับการเข้ าลงทุนหรื อพัฒนา
้ ่าที่ผลิตได้ ในแต่ละปี (Output Performance
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น เรื่ องการประกันปริ มาณพลังงานไฟฟ้าขันตํ
Guarantee) ให้ กบั โครงการโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และมีประกันอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ที่
สําคัญต่างๆ ตามอายุการใช้ งานที่เหมาะสมสําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการศึกษาข้ อมูล
้ ษัทมีแผนที่จะ
และสถิติต่างๆ เช่น ข้ อมูลปริ มาณนํ ้าไหลผ่านในอดีต ก่อนที่เข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า อีกทังบริ
กระจายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น หรื อกระจายที่ตงของโครงการ
ั้
ซึ่งจะทําให้ ความเสี่ยงจากผลกระทบ
ด้ านสภาพภูมิอากาศลดลงได้
นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้าที่จําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้า หากเกิดภาวะขาดแคลนนํ ้า อาจทําให้
บริ ษัทต้ องลดระดับการผลิตหรื อหยุดดําเนินการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการติดตามเฝ้าระวังภาวะขาดแคลนนํา้
อย่างใกล้ ชิด โดยมีตวั แทนของบริ ษัทอยู่ในคณะกรรมการจัดการนํ ้าของกลุม่ ปตท. และมีนโยบายในการจัดทําการบริ หาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะสามารถตอบสนองแก้ ไขปั ญหาได้
ทันท่วงที
3.1.4 ความเสี่ยงจากราคาจําหน่ ายไฟฟ้ า
การกําหนดราคาจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมของบริ ษัทจะอ้ างอิงจากราคาของ กฟภ. ที่กํากับดูแลโดย
กกพ. โดย กกพ. จะกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยพิจารณาจากต้ นทุนการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าของ กฟภ. และการไฟฟ้าหน่วย
อื่นๆ ทัง้ กฟน. และ กฟผ. และออกประกาศเป็ นอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรื อค่าเอฟที (Ft) แต่เนื่องจากโครงสร้ างต้ นทุน
ของบริ ษั ท มี ลัก ษณะที่ แ ตกต่า งออกไปจากโครงสร้ างต้ น ทุน ของ กฟภ. กล่า วคื อ อัต ราค่า ไฟฟ้า ที่ กฟภ. กํ า หนดขึ น้
จะสะท้ อนถึงความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ผ่านสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรื อค่าเอฟที (Ft) ขายส่งเฉลี่ย ในขณะที่ต้นทุนในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของบริ ษัทจะ
ประกอบด้ วยค่าก๊ าซธรรมชาติเป็ นสําคัญ ดังนัน้ อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งเป็ นราคาที่บริ ษัทใช้ อ้างอิงในการจําหน่าย
ไฟฟ้า จึงอาจไม่สะท้ อนถึงต้ นทุนที่แท้ จริ งในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของบริ ษัท นอกจากนี ้ค่าเอฟที (Ft) ขายส่งเฉลี่ยก็
้ ่องจากปั จจุบนั มีการพิจารณาปรับค่าเอฟที (Ft) ขายส่ง
อาจไม่ได้ ถกู ปรับเปลี่ยนให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ ง ณ เวลานันเนื
เฉลี่ยทุก 4 เดือน แต่ไม่ได้ ปรับเท่ากับอัตราการขึ ้นลงของต้ นทุนเชื ้อเพลิงเสมอไป ดังนันในช่
้ วงเวลาที่ต้นทุนเชื ้อเพลิงเพิ่ม
สูง ขึ น้ อาจไม่มี ก ารปรั บ ค่า เอฟที (Ft) หรื อ ปรั บ เพี ย งบางส่ว นเท่า นัน้ จึง อาจทํ า ให้ ร าคาจํ า หน่ า ยไฟฟ้า ของบริ ษั ท ไม่
สอดคล้ องกับราคาเชื ้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ ซึง่ อาจจะส่งผลให้ บริษัทมีสดั ส่วนอัตรากําไรที่ลดลง ด้ วยเหตุนี ้การกําหนดราคา
จําหน่ายไฟฟ้าโดยอ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทได้
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3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ ารายใหญ่และสําคัญที่สดุ ของบริ ษัท คือ กฟผ. ซึ่งเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุ ผู้ซื ้อไฟฟ้าหลัก ผู้ดแู ลระบบ
ไฟฟ้าหลัก และผู้ขายไฟฟ้าแบบขายส่งหลักของประเทศ รวมทังเป็
้ นผู้รับซื ้อไฟฟ้าที่บริ ษัทผลิตได้ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวที่มีความสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทได้ ทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
รวมประมาณ 3,870 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็ นสัญญา IPP จํานวน 2,100 เมกะวัตต์ สัญญา SPP แบบ Firm ประมาณ 450
เมกะวัตต์ สัญญา SPP แบบ Non-firm ประมาณ 100 เมกะวัตต์ และสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว
ประมาณ 1,220 เมกะวัตต์) หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 86.5 ของกําลังการผลิตติดตังหากโรงไฟฟ้
้
าเริ่ มดําเนินการเชิง
พาณิชย์ทงหมดโดยรายได้
ั้
ที่ได้ รับจาก กฟผ. มีมลู ค่าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 55 และ 46 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
ในปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ ดังนัน้ หาก กฟผ. ไม่ทําการต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า IPP หรื อ SPP แบบ Firm ภายหลัง
จากที่อายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าสิ ้นสุดลง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการขยายการ
ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าทังในและต่
้
างประเทศ ผ่านกลยุทธ์ การเติบโตทางธุรกิจ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้ อ “ส่วนที ่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ ข้อ 2.4.4 กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิ จ”) ดังนัน้ จากการเพิ่มกําลังการ
ผลิตดังกล่าว จะทําให้ บริษัทมีกําลังผลิตมาทดแทนกําลังการผลิตที่ครบอายุสญ
ั ญา
3.1.6 ความเสี่ยงจากการที่ กฟผ. แจ้ งไม่ รับซือ้ ไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าศรี ราชา
จากการที่โรงไฟฟ้าศรี ราชาเป็ นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีกําลัง
การผลิตไฟฟ้ารวม 700 เมกะวัตต์ โดยตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (IPP) ได้ ให้ สทิ ธิแก่ กฟผ. ในการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไฟฟ้าที่จะรับซื ้อจากบริ ษัทได้ โดย กฟผ. จะต้ องแจ้ ง
บริ ษัทล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทาง กฟผ. ได้ มีหนังสือแจ้ งมายังบริ ษัทว่าจะไม่รับซื ้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรี
ราชา ในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดี แม้ ว่า กฟผ. จะมีหนังสือแจ้ งไม่รับซื ้อไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาดังกล่าวแล้ ว แต่ที่ผ่านมา กฟผ. ยังคงมีคําสัง่ ให้ โรงไฟฟ้าศรี ราชาทําการจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบตังแต่
้ เดือนธันวาคม
2557 จนถึงปั จจุบนั ดังนัน้ บริ ษัทยังคงต้ องเตรี ยมความพร้ อมจ่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ เมื่อ
กฟผ. มีคําสัง่ ให้ โรงไฟฟ้าศรี ราชาทําการจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ เพื่อยังคงได้ รับค่าความพร้ อมจ่าย (Availability Payment)
จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าว
ดังนัน้ ถึงแม้ ว่า กฟผ. จะไม่รับซื ้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรี ราชาตามระยะเวลาที่ได้ รับแจ้ ง แต่เงื่อนไขของสัญญาซื ้อ
ขายไฟดังกล่าวกําหนดให้ กฟผ. จะยังคงต้ องจ่ายค่าความพร้ อมจ่าย (Availability Payment) เป็ นรายเดือนให้ กับ
โรงไฟฟ้าศรี ราชา ซึ่งค่าความพร้ อมจ่ายดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าใช้ จ่ายคงที่ในการผลิตและบํารุ งรักษา ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หาร ค่าบํารุ งรักษาหลักค่าใช้ จ่ายทางการเงินต่างๆ และผลตอบแทนของบริ ษัทโดยไม่คํานึงถึงจํานวนหน่วยไฟฟ้าที่
กฟผ. ซื ้อขายตามจริ งจากโรงไฟฟ้าศรี ราชา ในขณะที่หาก กฟผ. ไม่รับซื ้อไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่
ครอบคลุมถึงต้ นทุนการผลิตผันแปรที่บริ ษัทได้ รับจะลดลง แต่ต้นทุนก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ ในการผลิตก็จะลดลงเช่นกัน ดัง
แสดงในตารางด้ านล่าง
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รายการ
ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)
ต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติ

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ล้ านบาท
10,695
10,355

2556
ล้ านบาท
11,593
11,232

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้ านบาท
7,825
7,651

ดังนัน้ การที่ กฟผ. ไม่รับซื ้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรี ราชาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อ
ผลการดําเนินงานของบริษัท
3.1.7 ความเสี่ยงจากรายได้ ของบริ ษัทขึน้ อยู่กับลูกค้ าอุตสาหกรรมจํานวนน้ อยรายซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทใน
กลุ่ม ปตท.
รายได้ ของบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมจํานวนน้ อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม ปตท. โดยรายได้ จาก
การจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้าที่บริ ษัทได้ รับจากลูกค้ าอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 44 และ 53 ของรายได้ รวมของบริ ษัทปี
้ ่ในเขตพื ้นที่หรื อนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน
2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยลูกค้ าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริ ษัทตังอยู
ทําให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบตั ิเหตุ
ภัยธรรมชาติ หรื อความล้ มเหลวหรื อการหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ ลูกค้ า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบธุรกิจด้ านปิ โตรเคมีหรื ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับปิ โตรเคมี ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรม
ที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) ซึ่งลูกค้ าดังกล่าวจะทําการวางแผนการผลิตและซ่อม
บํารุ งรักษาเครื่ องจักรให้ สอดคล้ องกัน ทําให้ บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงโดยอ้ อมจากแผนการผลิตและซ่อมบํารุ งรักษา
เครื่ องจักรของลูกค้ าดังกล่าว
นอกจากนี ้ แม้ ว่าบริ ษัทจะทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าหรื อไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมในระยะยาว หากสัญญาที่ทําไว้
กับลูกค้ าดังกล่าวสิ ้นสุดลง บริ ษัทอาจไม่สามารถรั กษาลูกค้ าเหล่านี ไ้ ด้ ทัง้ หมด หรื อไม่อาจแสวงหาลูกค้ ารายใหม่มา
ทดแทนลูกค้ าเหล่านี ้ในเงื่อนไขทางการค้ าที่เหมาะสมได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและ
ผลประกอบการของบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม ลูก ค้ า อุต สาหกรรมของบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ม ปตท. ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทคาดว่าลูกค้ าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะทําการต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าหรื อไอ
นํ ้ากับบริ ษัทเมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง เนื่องจากหากลูกค้ าเปลี่ยนผู้จําหน่ายไฟฟ้าหรื อไอนํ ้าจะมีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงและ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ใหม่คอ่ นข้ างสูง
3.1.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความมั่นคงของโรงไฟฟ้ า
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามีผลต่อผลประกอบการของบริ ษัทอย่างมี
นัยสําคัญ กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิ ภาพในการผลิตได้ เช่น มีค่าอัตราการใช้ ความร้ อน (Heat
Rate) สูงกว่าที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า อาจส่งผลให้ ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ ้น หรื อการที่โรงไฟฟ้าต้ องหยุดการ
ผลิตอย่างกะทันหันเนื่องจากขาดความมัน่ คง (Reliability) ของระบบ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปั จจัยภายในของบริ ษัทเองหรื อ
จากปั ญหาของระบบสายส่งภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องหยุดซ่อมบํารุ งนอกเหนือจากแผนการ
บํารุงรักษา (Unscheduled Shutdown) ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท อัตราการทํากําไรและมีผลกระทบในทาง
ลบต่อความน่าเชื่อถือ และผลประกอบการของบริษัท
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายและจัดการให้ โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีการบํารุ งรักษาอย่างสมํ่าเสมอตามแผนการ
บํารุ งรักษา เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า รวมทังมี
้ การนําระบบ
บริ หารคุณภาพ เช่น ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 รวมถึงระบบการบํารุงรักษา
ทวีผลที่ทกุ คนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance: TPM) มาใช้ ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น ตลอดจนมีระบบ
บริ หารจัดการด้ านความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมเหตุฉุกเฉิ นให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้ องตามมาตรฐานการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย ความมั่นคงอาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อ ม (Safety,
Security, Health and Environment Standard: SSHE Standard) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้ บริ ษัทสามารถรักษา
ประสิทธิภาพและความมัน่ คงของการผลิตไว้ ได้ ในระดับที่ต้องการ นอกจากนี ้ ยังมีการจัดตัง้ Reliability Improvement
Team เพื่อปรับปรุ งความมัน่ คงของระบบผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง และมีแผนที่จะยกระดับความ
มัน่ คงของระบบเครื อข่ายสายส่งไฟฟ้าที่บริ ษัทเชื่อมต่ออยู่ให้ สงู ขึน้ โดยร่ วมมือกับ กฟผ. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
3.1.9 ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิต ไฟฟ้า อาจมี ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ง แวดล้ อ ม อัน เนื่ อ งมาจาก
ประสิทธิ ภาพของการผลิต และมาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทําให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน หรื อชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียง รวมถึงการที่บริ ษัทอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้ อมมาโดย
ตลอด และได้ ใช้ มาตรการเชิงรุกและการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นทังจากเครื
้
่ องจักร สถานีงาน หรื อจากขันตอนการ
้
ทํางานด้ วยมาตรการต่างๆ ดังนี ้
-

กําหนดให้ มีตวั ชีว้ ดั ประสิทธิ ภาพด้ านคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
โดยมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลต่อฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

-

จัดอบรมการจัดทําแผนงานโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
เป็ น ประการแรก อี ก ทัง้ มี ร ะบบการตรวจสอบอย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ ให้ แ ผนงานดัง กล่ า วตอบสนองต่ อ
ประสิทธิภาพและสภาพแวดล้ อมในการทํางานอย่างแท้ จริง

-

วิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานที่ไม่ปลอดภัย การสํารวจจุดเสี่ยงต่อความมัน่ คงและปลอดภัย การกําหนด
พื ้นที่อนั ตราย รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้ อมในการทํางาน และวิธีการทํางานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อเป็ น ข้ อมูลในการออกแบบและกํ าหนดมาตรการป้องกันหรื อ
แก้ ปัญหาอย่างถูกต้ องและเหมาะสม

-

พัฒ นากระบวนการทํ า งานที่ เ น้ น การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนออกแบบ
กระบวนการผลิตและการคัดเลือกอุปกรณ์โดยคํานึงถึงหลักการ QSHE

-

พัฒนาคู่มือความปลอดภัยในการทํ างาน การส่งเสริ มความรู้ และความเข้ าใจที่ ถูกต้ องในเรื่ อ งคุณ ภาพ
ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมให้ แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ เสีย
กับองค์กร
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จากการปฏิบตั ิงานที่เข้ มแข็งและต่อเนื่อง ทําให้ บริ ษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบตั ิการณ์ ด้าน QSHE ถึงขันสู
้ ญเสียวัน
ทํางานหรื อสูญเสียโอกาสในการผลิต และยังคงรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบสากล ได้ แก่ ISO 9001 – 2008
ISO 14001 – 2004 QHSAS 18001 – 2007 และ TIS 18001 – 2011 ได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงได้ รับรางวัลและการรับรอง
จากหน่ ว ยงานราชการอย่า งต่อ เนื่ อ ง ทัง้ ในด้ า นการดํ า เนิ น การติ ด ตามและตรวจวัด ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มตามหลัก EIA
การจัดการของเสียในโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม การนําของเสียจากระบบการผลิตมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
และการรักษาอุบตั ิเหตุให้ เป็ นศูนย์ เป็ นต้ น
3.1.10 ความเสี่ยงจากการคุ้มครองของการประกันภัยที่ไม่ เพียงพอต่ อความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน และอาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความเสียหาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประกันภัยโรงไฟฟ้าที่ครอบคลุมในเรื่ องการประกันความเสี่ยงทุก
ประเภท (All Risks) ซึ่งให้ ความคุ้มครองความสูญเสียหรื อเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า การประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) ซึง่ คุ้มครองความสูญเสียในทางกําไร และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
(Third Party Liability) ที่รับผิดต่อบุคคลภายนอกจากความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรื อความเสียหาย
ต่อทรัพย์สนิ โดยกรมธรรม์จะมีเงื่อนไขการให้ ความคุ้มครอง และมีข้อกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles)
ตามวงเงินเสียหายที่ผ้ เู อาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเอง โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้ นการคุ้มครองตาม
แบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ ไป ส่งผลทําให้ บริ ษัทอาจไม่ได้ รับความคุ้มครองจากการประกันภัย หรื อความสูญเสียมีมลู ค่า
สูง เกิ น กว่า วงเงิ น เอาประกัน ภัย ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ สถานะทางการเงิ น และผล
ประกอบการของบริษัทได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ จดั ให้ มีมาตรการเฝ้าและติดตามสถานการณ์ ตลอดจนการเน้ นยํ ้ากับผู้ปฏิบตั ิงานถึงความไม่
ประมาท และทําการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด การกําหนดแผนการรักษาความปลอดภัย และการ
ฝึ กซ้ อมเป็ นประจํา ทําให้ แนวโน้ มของความเสี่ยงในเรื่ องนี ้ไม่มีนยั สําคัญนัก
3.2

ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง

ปั จจุบันโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทบางโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ซึ่งบริ ษัทอาจมีความเสี่ยงในการ
ดําเนิ นโครงการไม่เป็ นไปตามแผนการ ทัง้ ที่เกิดจากความล่าช้ าในการก่อสร้ างและติดตัง้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของ
ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้ าง เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ(Cost Overrun) ปั ญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม
ปั ญหาจากความขัดแย้ งกับชุมชน หรื อปั ญหาจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี ้ในการบริ หารงานโครงการก่อสร้ างบางแห่งใน
ต่างประเทศอาจมีเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดต่างๆ ซึง่ จะมีผลกระทบทําให้ บริ ษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ ตามแผนการ และไม่ได้ รับ
้ ้น 5 โครงการ ได้ แก่ (1)
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ ไว้ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างทังสิ
โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึง่ ตังอยู
้ ่ในเขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมนวนคร ภายใต้ การบริ หารของ NNEG (2) โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant)
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื อ้ เพลิง ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี ภายใต้ การบริ หารของ IRPC-CP
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา้ ไซยะบุรี ภายใต้ การบริ หารของ XPCL (4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ า้ นํ า้ ลิก 1 ภายใต้ การ
บริ หารของ NL1PC และ (5) โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 ที่ใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายใต้ การบริหารของ BIC
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการคัดเลือกบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่มีชื่อเสียงและความชํานาญ การทํา
สัญญารับเหมาก่อสร้ างเบ็ดเสร็ จ (Turn Key Contract) อย่างรัดกุม การจัดให้ มีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริ หารงาน
โครงการในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้ าของโครงการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้ นการ
สื่อสารและทําความเข้ าใจกับชุมชนต่างๆ โดยรอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าจะแล้ วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้
เงินลงทุนโครงการที่กําหนด และมีคณ
ุ ภาพตามที่คาดหวัง
3.3

ความเสี่ ย งจากการพั ฒ นา หรื อ ลงทุ น ในโครงการใหม่ หรื อ การตั ด สิน ใจเลื อ กโครงการลงทุ น และ
ผู้ร่วมทุน

้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการคัดเลือก
บริ ษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทังในประเทศและต่
โครงการลงทุนและผู้ร่วมลงทุน รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังและไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุนและผู้ร่วมลงทุน
อย่างรอบคอบ ทังการวิ
้
เคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นนโยบายด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศที่
จะร่วมลงทุน และนําสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ต้ นทุนทางการเงิน ต้ นทุนเครื่ องจักรอุปกรณ์ และต้ นทุนการ
ก่อสร้ าง รวมถึงมาตรการข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้ รับจากการลงทุนนันๆ
้ นอกจากนี ้ ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบกับโครงการดังกล่าว เพื่อเตรี ยมหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงไว้ ลว่ งหน้ า ในกรณีที่บริ ษัทจะมีการเข้ าร่วมทุน
ในโครงการใหม่ๆ บริ ษัทให้ ความระมัดระวังในการพิจารณาการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู้
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมัน่ คงและฐานะทางการเงิน รวมทังผลการดํ
้
าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนใน 24M ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในการวิจยั และพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่
ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อเป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้าสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรมซึง่ ใช้ วตั ถุดิบและเวลาใน
การผลิตลดลง ทําให้ ต้นทุนในการผลิตตํ่ากว่าแบตเตอรี่ ลิเทียม-ไอออนทัว่ ไป และโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ลดลงทําให้ มีความปลอดภัยมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแบตเตอรี่ ดงั กล่าวยังอยู่ระหว่างดําเนินการทดสอบการผลิต
ในปริ มาณมากเพื่อการค้ า (High Volume Manufacturing) ซึง่ มีความเสี่ยงที่การทดสอบอาจไม่ประสบความสําเร็จและ
ทํา ให้ ไ ม่สามารถผลิต แบตเตอรี่ ลิเที ยม-ไอออนเพื่ อการค้ า ได้ หรื อผลการผลิตอาจไม่เป็ น ที่ พ อใจ หรื อ อาจเกิ ด ความ
ผิดพลาดในระหว่างการผลิต ทําให้ ต้องใช้ เงินลงทุนเพิ่มขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริ ษัทในที่สดุ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั 24M ได้ ทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดับห้ องปฏิบตั ิการ (Lab Scale) และ
การทดสอบการผลิตในระดับ Pilot Plant ให้ ผลเป็ นที่น่าพอใจซึ่งทําให้ มีความมัน่ ใจได้ ว่า 24M จะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการผลิตแบตเตอรี่ ลเิ ทียม-ไอออนเพื่อการค้ า (Commercial Scale) ค่อนข้ างมาก
3.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแล และการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

้ การชะลอ
ที่ผ่านมาแนวทางการกํากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ อีกทังมี
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้ อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้ างอุตสาหกรรมไฟฟ้าหรื อโครงสร้ างกิจการไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าใน
ประเทศ ซึง่ มีแนวโน้ มจะเกิดขึ ้นได้ อีกในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี ้ล้ วนสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
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การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริ ษัทได้ นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานธุรกิจไฟฟ้ามีความเข้ มงวดมากขึ ้น การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมาย
เหล่านี ้อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทได้
อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก และพยายามลดความเสี่ ย งดัง กล่ า ว โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น งาน และสิ่ง แวดล้ อ มต่า งๆ อย่า งครบถ้ ว น รวมถึง ให้
ความสําคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการตรวจติดตาม
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมทังด้
้ านอากาศ นํ ้า มลภาวะทางเสียง และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.5

ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ

3.5.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่ สามารถควบคุมสิทธิออกเสียง
ั นาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัทที่พฒ
“ส่วนที ่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ”) และในอนาคตบริ ษัทอาจมีการร่ วมลงทุนกับบริ ษัทอื่นๆ อีก ซึ่ง
บริ ษัทอาจมิได้ ส่งตัวแทนเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในระดับที่มีนัยสําคัญ ดังนัน้ หากมีวาระใดที่ต้องรับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมสิทธิ
้ ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทได้
ออกเสียงในที่ประชุมกรรมการบริษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนันๆ
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทนันๆ
้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า
จะได้ รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการอนุมตั ิวาระดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทนันๆ
้ นอกจากนี ้ บริษัทมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง เช่น การติดตามผลการดําเนินงาน พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแผนงานที่สําคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่มีความ
ถูกต้ องและครบถ้ วน
3.5.2 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มและเงินปั นผลจากบริษัทในกลุ่มไม่ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าบางโครงการที่บริ ษัทเข้ าลงทุนมีลกั ษณะเป็ นการร่วมทุนซึง่ อาจมีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ไม่
มีนยั สําคัญ และบริษัทอาจมิได้ มีบทบาทอย่างเต็มที่ในการดําเนินการในโครงการที่บริ ษัทเข้ าลงทุนให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ที่บริ ษัทคาดไว้ ดงั นันบริ
้ ษัทจึงจัดให้ มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ การกําหนดเป้าหมายด้ าน
ความพร้ อมจ่ายและประสิทธิภาพการผลิตของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การใช้ เชื ้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ การกําหนด
แผนการบํารุ งรักษาและการจัดการสิ่งแวดล้ อมให้ อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมทังกํ
้ าหนดให้ มีการดูแลความ
เสี่ยงด้ านการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าที่ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยให้ ผลการดําเนินงานของโครงการที่
บริษัทเข้ าลงทุนสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้
3.5.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
บริ ษัทประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหลายรู ปแบบ ซึ่งโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทจะต้ องพึ่งพิงบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของโรงไฟฟ้าเฉพาะด้ านนัน้ ๆ ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ มี
คุณภาพ ทักษะและความสามารถ รวมทังจั
้ ดให้ มีการวางระบบ การจัดทําคู่มือและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
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เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาว
โดยบริ ษัทมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และพัฒนาบุคลากร
ให้ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญตลอดจนส่งเสริ มการสร้ างความผูกพันต่อองค์กร การทํางานในลักษณะทีม และจัดให้ มี
ระบบการบริ หารจัดการและกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทังการให้
้
ความสําคัญกับการ
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เป็ นธรรม และอยู่ในมาตรฐานอัตราการจ้ างงานของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพและวางโครงสร้ างองค์กรที่เข้ มแข็ง
โดยกําลังพัฒนา “ระบบบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ” หรื อ Operational Excellence Management System (OEMS) ร่วมกับ
กลุ่ม ปตท. เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนด้ วยมาตรฐานระดับสากล (Global Best Practice in
Power Business) อีกด้ วย
3.5.4 ความเสี่ยงด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
ความคาดหวังจากสาธารณชนที่ต้องการเห็นการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ทําให้ การก่อสร้ าง
และดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจําเป็ นต้ องทําด้ วยความรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนในบริ เวณ
ใกล้ เคียงให้ มากที่สดุ หากการก่อสร้ าง กระบวนการผลิต หรื อการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน ก็ อ าจจะนํ า มาซึ่ ง การต่ อ ต้ า นจากชุม ชนต่ อ การดํ า เนิ น งานโรงไฟฟ้ า ของบริ ษั ท หรื อ ทํ า ให้
ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทกับชุมชนตกตํ่าลง ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือของบริษัท และการยอมรับจากผู้ร่วมทุน ผู้ถือหุ้น และสังคมทุกภาคส่วน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการเลือกใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้ อม อีกทังพยายามสร้
้
าง
การยอมรับจากสาธารณชนโดยมีการสื่อสารการดําเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR) รวมถึงการสร้ าง
เสริมความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้ างความเชื่อถือและการยอมรับของ
ผู้ร่วมทุน ผู้ถือหุ้น และสังคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “ส่วนที ่ 2.3.12 ความรับผิ ดชอบต่อสังคม”)
3.6

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

3.6.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้ เงินลงทุนจํานวนมาก เงินทุนที่ผ้ ปู ระกอบการนํามาใช้ สว่ นใหญ่จะ
เป็ นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาการให้ สินเชื่อที่ยาวและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นประเภทลอยตัว (Floating
Interest Rate) ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นใน
อุตสาหกรรม
จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
้
ตราดอกเบี ้ยของสถาบัน
ประมาณ 12,791 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ดังนันหากอั
การเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญก็จะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงิน และกําไรสุทธิ ของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีเงินกู้บางส่วนที่ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้เป็ นอัตราอ้ างอิง THBFIX ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่มีความผันผวนพอสมควร
และมีเงินกู้บางส่วนที่ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้เป็ นอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากระยะเวลา 6 เดือนของสถาบันการเงินผู้ให้
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กู้ ซึ่งมีความผันผวนไม่มากนัก ทังนี
้ ห้ ากอัตราดอกเบีย้ มีความผันผวนมากขึน้ ในอนาคต บริ ษัทสามารถลดความเสี่ยง
ดังกล่าวได้ โดยการเข้ าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยจากอัตราลอยตัวเป็ นอัตราคงที่ (Interest Rate Swap)
3.6.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
้
ซึง่ ที่ผ่านมาบริ ษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีรายได้ จากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในประเทศในรูปของเงินสกุลบาททังหมด
มี ก ารลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้า ในต่ า งประเทศหลายโครงการ โดยเงิ น ทุน ที่ จะนํ า มาใช้ พัฒ นาโครงการการจัด ซื อ้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนถึงต้ นทุนในการดําเนินงานบางส่วนอยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ
ประกอบกับ บริ ษั ท มี แ ผนธุ ร กิ จ ที่ จะขยายการลงทุน ไปยัง ต่า งประเทศมากขึ น้ ในขณะที่ ยัง ไม่มีร ายได้ ใ นรู ป เงิ น สกุล
ต่างประเทศรองรับ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยติดตามวิเคราะห์ความ
เคลื่อนไหวและปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อใช้ พิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุน
ที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ เครื่ องมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอีกด้ วย นอกจากนี ้ ในอนาคตบริษัทจะมีรายได้ จากโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศในรู ปเงิน
สกุลเงินต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยให้ บริษัทสามารถบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ สว่ นหนึง่
3.6.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี ้
การขยายกิจการของบริ ษัทในอนาคตต้ องใช้ เงินลงทุนจํานวนมาก โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้ยืม
เป็ นหลัก บริ ษัทจึงมีภาระที่ต้องชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินกู้ยืมให้ แก่สถาบันการเงินตามกําหนด และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ทางการเงินตามที่ได้ ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน หากบริ ษัทมีผลประกอบการไม่ดี หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการ
้ านวน
เงินดังกล่าวได้ บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามที่กําหนด หรื ออาจถูกเรี ยกให้ ชําระหนี ้คืนทังจํ
ทันที
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริ ษัทมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ าง
ความมั่นใจว่าบริ ษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะขยายการลงทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีความสามารถชําระ
ดอกเบี ้ยและเงินกู้ยืม รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตามที่กําหนด
3.6.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนตามภาระผูกพันการลงทุน
เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางส่วนของบริ ษัทอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้ าง และบริ ษัทมีภาระผูกพันที่จะต้ องใส่เงินทุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกประมาณ 6,379 ล้ านบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “ส่วนที ่ 2.2.2 ลักษณะ
การประกอบธุรกิ จ ข้อ 2.1.6 เงิ นลงทุนในโรงไฟฟ้าที ่อยู่ระหว่างการก่ อสร้ าง”) นอกจากนี ้ หากเงินลงทุนที่เตรี ยมไว้ ไม่
้ ่ องจักรและอุปกรณ์ของผู้รับเหมาโครงการก่อสร้ าง ปั ญหาเชิง
เพียงพอเนื่องมาจากความล่าช้ าในการก่อสร้ างและติดตังเครื
เทคนิควิศวกรรม หรื อข้ อจํากัดใดๆ อาจส่งผลให้ บริ ษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจัดหาเงินลงทุนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ (Cost
Overrun)เพื่อนํามาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้ แล้ วเสร็จ บริษัทจึงมีภาระที่จะต้ องจัดหาเงินทุนตามภาระผูกพันดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดคงเหลือและวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 8,000 ล้ านบาท
รวมทังบริ
้ ษัทจะได้ รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ทําให้ บริ ษัทมีเงินเพียงพอสําหรับภาระผูกพันดังกล่าว
เพื่อที่จะทําให้ การดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
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3.7 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้ นอันเนื่ องมาจากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้ บริ หารและ
พนักงานในราคาตํ่ากว่ าการเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน
ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั ง้ นี ้ บริ ษัทได้ มีการเสนอขายหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท
จํานวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.62 ของทุนเรี ยกชําระแล้ วภายหลังการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในราคา 18.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน
ดังนัน้ ผู้ลงทุนทัว่ ไปที่จองซื ้อหุ้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นภายหลังหุ้นเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดระยะเวลาห้ ามขายหุ้นที่ได้ จดั สรรให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานดังกล่าวภายในระยะเวลา
24 เดือน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ คราวละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที่ได้ รับการจัดสรรเมื่อครบกําหนด 12 เดือน 18 เดือนและ 24 เดือน นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาด
หลักทรั พย์ ฯ ดัง นัน้ ผู้ลงทุน ทั่วไปที่ จองซื อ้ หุ้น ที่ เสนอขายในครั ง้ นี ย้ ังคงมี ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น หาก
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริษัทขายหุ้นภายหลังระยะเวลาห้ ามขายหุ้นดังกล่าว
นอกจากนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ
เป็ นเกณฑ์ บริ ษั ทจะต้ อ งบัน ทึกค่าใช้ จ่ายในงวดบัญ ชี ที่ มีการจ่ า ยชํ า ระเงิน ค่าหุ้น ที่ข ายให้ แก่กรรมการ ผู้บ ริ หารและ
พนักงานของบริษัท เท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่ขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กับราคาที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ ไป คูณด้ วยจํานวนหุ้นที่ขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ดังนันผู
้ ้ ลงทุนจะมีความ
เสี่ยงจากการที่กําไรต่อหุ้นของบริษัทจะลดลง เมื่อบริษัทมีการบันทึกค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ

บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้ นี ้ ก่อนที่จะได้ ทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดย
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จํากัด บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด และบริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียน
ทางการเงิน ได้ พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่าบริษัทมีคณ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจํานวนไม่ตํ่ากว่า 1,000 ราย บริ ษัทจึงยังมี
้ ้ ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
ความไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนันผู
เกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในตลาดรอง และอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตาม
ราคาที่คาดการณ์ ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษาทางการเงินคาดว่า
ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้ กับประชาชนแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถื อหุ้นตามเกณฑ์ที่
กําหนดดังกล่าวข้ างต้ น
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