บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปั จจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรประเมินและควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้อย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลด้ านปั จจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่เกิดความเสีย่ งดังที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ขึ ้น ความเสีย่ งดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อการดาเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายเงิ นปั นผลของ
บริ ษัทฯ ซึง่ อาจทาให้ ราคาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลง และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
เอกสารในส่วนนี ้จะกล่าวถึงปั จจัยความเสีย่ งบางประการที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ และมูลค่า
หุ้นของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริ ษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่ใน
ขณะนี ้ บริ ษัทฯ เชื่อว่าไม่มีนยั สาคัญ แต่อาจส่งผลให้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เสียหายได้ ปั จจัยความเสีย่ งเหล่านี ้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยทัว่ ไป การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศที่เป็ นตลาด
เกิ ดใหม่ดัง เช่นประเทศไทย มีปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรั พย์ ของบริ ษัทต่าง ๆ ในประเทศที่
เศรษฐกิ จ พัฒ นาแล้ ว นอกจากนี ้ ข้ อ ความในลัก ษณะที่เ ป็ น การคาดการณ์ เ หตุการณ์ ใ นอนาคต (Forward-Looking
Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลการดาเนินงานจริ งของบริ ษัทฯ อาจแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญจากการประมาณการที่ระบุไว้ สืบเนื่องจากปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงปั จจัยความเสี่ยงตามรายละเอียดใน
หัวข้ อนี ้ด้ วย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาข้ อมูลที่ปรากฏต่อไปนี ป้ ระกอบกับข้ อความในลักษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต
ด้ วย
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม
1.1

ความไม่ แน่ นอนและการเปลี่ ยนแปลงการด าเนิ นการ มาตรการจู งใจ และนโยบายของรั ฐบาลใน
ทางลบที่กระทบอุ ตสาหกรรมพลังงานจากขยะ อาจไม่ เป็ นผลดีต่อธุ รกิจและผลการดาเนิ นงานของ
บริษัทฯ

การสนับสนุนและมาตรการจูงใจทางการเงิน จากรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยหากไม่มีการสนับสนุนและมาตรการจูงใจทางการเงินจากภาครัฐที่เพียงพอ อุตสาหกรรมพลังงาน
จากขยะอาจจะประสบปั ญหาด้ านความสามารถในการแข่งขันอย่างรุนแรง และโดยทัว่ ไปแล้ วจะไม่สามารถแข่งขัน ในเชิง
ธุรกิจกับการผลิตไฟฟ้าแบบดังเดิ
้ มได้ เนื่องจากต้ นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากขยะค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้า
แบบดังเดิ
้ ม
ขณะนี ้บริ ษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. จากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื ้อเพลิง RDF จานวน 2 โรง บริ ษัทฯ จึงอยู่ใน
สภาวะที่ต้องพึง่ พิงการดาเนินการ มาตรการจูงใจ และนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการให้ สิทธิพิเศษใน
ด้ านภาษี และการสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าพิเศษที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงขยะด้ วย
ดังเช่น ในการจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั กฟผ. จากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื ้อเพลิง RDF ของบริ ษัทฯ ที่ดาเนินการอยู่นี ้ บริ ษัทฯ มี
สิทธิได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) อัตรา 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เพิ่มจากราคาอัตราค่าไฟฟ้า พื ้นฐานตาม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าโดยในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากส่วน
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เพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) จานวน 633.0 ล้ านบาท และจานวน 1,677.5 ล้ านบาท ตามลาดับ และคิดเป็ นร้ อยละ
24.1 และร้ อยละ 38.4 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
(ซึง่ รวมถึงรายได้ จากส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder)) ในปี 2558
และในปี 2559 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) จะจ่ายให้ แก่โรงไฟฟ้าพลังงานเชื ้อเพลิง RDF ทุกโรง
ของบริ ษัทฯ ที่ดาเนินการอยู่ เป็ นเวลา 7 ปี นบั แต่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเริ่ มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งสอดคล้ อง
กับนโยบายของรัฐบาลในปั จจุบนั โดยส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับโรงไฟฟ้า RDF-20MW และโรงไฟฟ้า
RDF-60MW จะสิ ้นสุดในเดือนมกราคม 2565 และเดือนสิงหาคม 2565 ตามลาดับ
อย่า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ เข้ า ใจว่า รั ฐ บาลอยู่ใ นระหว่า งการก าหนดนโยบายในอนาคตเพื่ อ ส่ง เสริ ม การพัฒ นา
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยมีแผนจะยกเลิกระบบส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) และใช้ ระบบอัตรารับซื ้อ
แบบ Feed-in Tariff แทน แม้ ว่าบริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่ารัฐบาลจะยังคงให้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะ
ต่อไป แต่บ ริ ษัท ฯ ไม่อ าจรั บประกันได้ ว่ารั ฐ บาลจะยังคงให้ การสนับสนุน ส่วนเพิ่ มราคารั บซื อ้ ไฟฟ้า (Adder) หรื อ
การสนับสนุนอื่น ๆ หรื อมาตรการสนับสนุนทางภาษี หลังจากระยะเวลาของการให้ ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder)
สิ ้นสุดลงหรื อหากยังมีการสนับสนุน บริ ษัทฯ อาจจะไม่ได้ รับการสนับสนุนในระดับเท่าเทียมกับที่ได้ รับอยูใ่ นปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ วา่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในอนาคตจะได้ รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจ
จากรัฐบาล (หากมี) นอกจากนี ้ หากมาตรการจูงใจของรัฐบาลที่บริ ษัทฯ ได้ รับ โดยเฉพาะการได้ รับอัตราส่วนเพิ่มราคารับ
ซื ้อไฟฟ้า (Adder) ในปั จจุบนั ลดลงหรื อถูกยกเลิก บริ ษัทฯ ย่อมได้ รับผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและผลการดาเนินงาน
อย่างมีนยั สาคัญ
1.2

อัตราค่ าไฟฟ้ าที่บริษัทฯ ได้ รับอาจไม่ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริงของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า WH-40MW ให้ แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในราคาที่อ้างอิงจากอัตรา
ค่าไฟฟ้าที่เรี ยกเก็บโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื ้อเพลิง RDF ให้ แก่ กฟผ. ใน
อัตราค่าไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็ นผู้กาหนด บวกส่วนเพิ่มราคารั บซื ้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตราคงที่ 3.5 บาทต่อกิ โลวัตต์ -ชั่วโมง
อัตราค่าไฟฟ้านี ้เป็ นอัตราที่รัฐบาลกาหนดโดยไม่ได้ อ้างอิงโดยตรงกับต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงและไม่มีการส่งผ่านภาระต้ นทุนของ
การผลิตไฟฟ้าของบริ ษัทฯ (Cost Pass-Through) ดังนัน้ อัตราค่าไฟฟ้าที่บริ ษัทฯ ได้ รับอาจไม่สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ งทังหมด
้
ในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
การที่รายได้ ของบริ ษัทฯ มาจากอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวข้ างต้ น อาจเป็ นข้ อจากัดของบริ ษัทฯ ในการส่งผ่านภาระ
ต้ นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น (หากมี) ให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานและ
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ ได้
1.3

กฟผ. จะชาระอัตราค่ าพลังงานไฟฟ้ าและส่ วนเพิ่มราคารั บซือ้ ไฟฟ้ า (Adder) เต็มจานวนก็ต่อเมื่อบริ ษัทฯ
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า

ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื ้อเพลิง RDF ระหว่างบริ ษัทฯ กับ กฟผ. บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทเชือ้ เพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ใช้ เชื ้อเพลิงจากขยะเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก แม้ ว่า
ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างบริ ษัทฯ กับ กฟผ. นัน้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ แหล่งเชือ้ เพลิงแหล่งอื่นเป็ นเชือ้ เพลิง
เสริ ม รวมถึงความร้ อนทิ ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน แต่บริ ษัทฯ ไม่อาจใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง
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เสริ มได้ นอกจากนี ้ การใช้ เชื ้อเพลิงประเภทอื่นต้ องมีปริ มาณไม่เกินร้ อยละ 25.0 ของปริ มาณพลังงานความร้ อนทังหมดที
้
่ใช้ ใน
กระบวนการผลิตในรอบปี สญ
ั ญา
ในรอบปี สญ
ั ญาใด ๆ หากบริ ษัทฯ ใช้ ความร้ อนทิ ้งในปริ มาณที่สงู กว่าเกณฑ์ร้อยละ 25.0 เป็ นเชื ้อเพลิงเสริ ม บริ ษัทฯ
จะไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราที่กาหนดสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า แต่จะ
ได้ รับค่าพลังงานไฟฟ้าสาหรับปี สญ
ั ญานัน้ ๆ ตามอัตราที่บงั คับกับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม (Cogeneration) ซึ่ง
โดยมากจะมีอตั ราต่ากว่า และบริ ษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ในปี สญ
ั ญานัน้ ทังนี
้ ้ ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้ รับในอัตราที่สงู กว่า และส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ที่ไม่มีสิทธิได้ รับนัน้ บริ ษัทฯ ต้ องคืนส่วนต่างที่ได้ รับไว้
เกินกว่าอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ควรได้ รับไปแล้ ว รวมทังส่
้ วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ที่ได้ รับในปี สญ
ั ญานันด้
้ วย และ
บริ ษัทฯ จะได้ รับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าตามอัตราของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม โดยจะไม่ได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อ
ไฟฟ้า (Adder) ในปี ถัดไปของสัญญาจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการใช้ เชือ้ เพลิงได้ บริ ษัทฯ จึงจะมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าพลังงานไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ตามเดิมดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
ในกรณีที่มีการใช้ พลังงานถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงเสริ ม บริ ษัทฯ จะต้ องคืนส่วนต่างของค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือนใน
อัตราที่ใช้ บงั คับกับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม (Cogeneration) กับค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราปกติที่ได้ รับไปแล้ ว
รวมทังต้
้ องคืนส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ที่ได้ รับไปแล้ วตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า และตลอดอายุสญ
ั ญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า บริ ษัทฯ จะได้ รับค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือนในอัตราที่ลดลง และไม่มีสทิ ธิได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) อีก
แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะไม่เคยผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ แหล่งเชื ้อเพลิงดังกล่าว และได้ รับค่าพลังงานไฟฟ้าและส่วนเพิ่ม
ราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) เต็มจานวนมาตลอด อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และหากมีการผิดเงื่อนไขดังกล่าวขึ ้น ย่อมก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.4

บริษัทฯ มีผ้ รู ับซือ้ ไฟฟ้ าจานวนน้ อยราย

บริ ษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ เกือบทังหมดให้
้
กบั กฟผ. และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดย กฟผ. ถือเป็ นลูกค้ ารายใหญ่
และสาคัญที่สดุ ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างบริ ษัทฯ กับ กฟผ. จึงมีนยั สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยในปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ กบั กฟผ.คิดเป็ นร้ อยละ 45.0
และ ร้ อยละ 68.3 ของรายได้ จากการขายทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ โรงไฟฟ้า RDF-20MW และโรงไฟฟ้า RDF-60MW ซึ่งผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. มีกาลังการผลิตติดตังรวม
้ 80
เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.3 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ทังนี
้ ้ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง บริ ษัทฯ กับ
กฟผ. ทังหมดเป็
้
นการซื ้อขายแบบ Non-Firm โดย กฟผ. ต้ องรับซื ้อไฟฟ้าทังหมดที
้
่ผลิตได้ ตามปริ มาณพลังไฟฟ้าที่ตกลงกัน
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า และไม่มีการกาหนดปริ มาณขันต
้ ่าของไฟฟ้าที่บริ ษัทฯ จะต้ องจาหน่ายให้ แก่ กฟผ.
ทังนี
้ ้ ระยะเวลาตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้า RDF-20MW และสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้า
RDF-60MW จะสิ ้นสุดในเดือนมกราคม 2563 และเดือนสิงหาคม 2563 ตามลาดับ แต่จะได้ รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติไปอีก
5 ปี นบั จากสิ ้นสุดอายุของสัญญา โดยบริ ษัทฯ ต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันหมดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า
ของทังโรงไฟฟ้
้
า RDF-20MW และโรงไฟฟ้า RDF-60MW ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ในช่วง
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สองปี แรกของระยะเวลาของสัญญาที่ต่อออกไปอีก 5 ปี โดยบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับแหล่งเชือ้ เพลิงด้ วย
อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ทุกโรงที่จาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. ได้ แก่ โรงไฟฟ้า RDF-20MW และโรงไฟฟ้า RDF-60MW
ตังอยู
้ บ่ นที่ดินที่บริ ษัทฯ เช่าจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีนซึง่ มีระยะเวลาการเช่า 30 ปี และสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าในเดือนกรกฎาคม
2587 และเดือนกรกฎาคม 2585 ตามลาดับ ซึง่ บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะเช่าที่ดินจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ต่อไป
หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ ต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. หรื อไม่ได้ ต่อสัญญาเช่าที่ดินจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็ น
ที่ตงโรงไฟฟ้
ั้
า หรื อมีการต่อสัญญาด้ วยเงื่อนไขที่เอื ้อประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ น้ อยกว่าเดิม อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
การที่บริ ษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็ นเหตุให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในทางอ้ อม ทังนี
้ ้ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทยโดยปกติเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง
และมีความผันผวนของราคาสูง และเป็ นอุตสาหกรรมที่มกั ประสบกับภาวะผันผวนตามวงจรของธุรกิจ ปั จจัยเหล่านีอ้ าจส่ง
ผลกระทบในทางลบโดยท าให้ บมจ. ที พี ไอ โพลีน มี ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าลดลง ทัง้ นี ้ รายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่
บมจ. ทีพีไอ โพลีน คิดเป็ นจานวน ร้ อยละ 47.1 ร้ อยละ 17.7 และร้ อยละ 11.9 ของรายได้ จากการขายทังหมดในปี
้
สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคมปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โรงไฟฟ้า
WH-40MW และโรงไฟฟ้า WH-30MW ซึ่งผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน มีกาลังการผลิตติดตังรวม
้ 70 เม
กะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 46.6 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ทังนี
้ ้ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง บริ ษัทฯ กับ
บมจ. ทีพีไอ โพลีน ทังหมดมิ
้
ได้ กาหนดปริ มาณไฟฟ้าขันต
้ ่าที่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะต้ องรับซื ้อ อย่างไรก็ดี สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
สาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW ได้ กาหนดปริ มาณไฟฟ้าขันต
้ ่าที่บริ ษัทฯ และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตกลงซื ้อขายในปริ มาณไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 30.0 ของปริ มาณไฟฟ้าที่บริ ษัทฯ ผลิตได้ ในแต่ละปี หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ ต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ บมจ. ที
พีไอ โพลีน หรื อมีการต่อสัญญาที่มีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ น้ อยลงกว่าเดิม ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
โดยทัว่ ไปแล้ ว การที่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน และ กฟผ. ไม่สามารถชาระเงินหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้าได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ อย่าง
มีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ ในกรณีที่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการให้ กฟผ. หรื อ บมจ. ทีพีไอ โพลีน คงสถานะเป็ นลูกค้ าของ
บริ ษัทฯ ต่อไปได้ บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถหาลูกค้ ารายอื่นที่มีข้อตกลงทางการค้ าที่สมเหตุสมผล หรื อบริ ษัทฯ อาจไม่สามารถ
หาลูกค้ ารายอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ
อย่างมีนยั สาคัญ
1.5

คู่แข่ งของบริ ษัทฯ แข่ งขันในด้ านการจัดหาขยะ และการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. อีกทั ง้
การแข่ งขันอาจเพิ่มขึน้ เมื่อเทคโนโลยีกระบวนการคัดแยกขยะมีการพัฒนามากขึน้ และมีค่ ูแข่ งรายใหม่
เข้ ามาในตลาด

การจัดหาแหล่งขยะนันมี
้ การแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโรงไฟฟ้า RDF-20MW และโรงไฟฟ้าพลังงาน RDF60MW เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าในปี 2558 บริ ษัทฯ ต้ องจัดหาขยะเพิ่มขึ ้น และหากโรงไฟฟ้า RDF-70MW เริ่ มเปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ในอนาคต บริ ษัทฯ คาดว่าปริ มาณขยะที่บริ ษัทฯ ต้ องการจะเพิ่มมากขึ ้นอีก
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หากคูแ่ ข่งของบริ ษัทฯ มีเทคโนโลยีทสี่ ามารถคัดแยกขยะได้ ด้วยวิธีการที่ค้ มุ ค่าต่อต้ นทุนมากกว่าบริ ษัทฯ คู่แข่งของ
บริ ษัทฯ อาจมีข้อตกลงกับหน่วยงานในท้ องถิ่นและบริ ษัทกาจัดขยะอื่นในการได้ รับขยะด้ วยเงื่อนไขที่ดีกว่าเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ
จะเสนอให้ ได้ การแข่งขันดังกล่าวอาจมีความรุ นแรงมากขึ ้นจากการที่มีบริ ษัทที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศเข้ ามาในตลาดเพิ่มขึ ้น
แม้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีกระบวนการคัดแยกขยะด้ วยตัวเอง แต่เทคโนโลยีกระบวนการคัดแยกขยะใน
ประเทศไทยยังอยูใ่ นขันเริ
้ ่ มต้ น เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อหลายประเทศในทวีปยุโรป ตลาดการจัดหาขยะ
อาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วเมื่อมีการใช้ เทคโนโลยีและบริ การใหม่ ๆ ซึง่ อาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
เพิ่มขึน้ เพื่ อพัฒนาเทคโนโลยี และบริ ษัทฯ ไม่สามารถรั บรองได้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถตอบสนองต่อความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี หรื อมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้นใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะได้ ทนั ท่วงทีและมีความคุ้มค่าต่อต้ นทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ แข่งขันกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นในการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น
ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ ว จะทาให้ มีรายได้ ที่แน่นอนจากการจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั กฟผ. เป็ นระยะเวลาคงที่
ตามสัญญา ดังนัน้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะจึงเกิดขึ ้นในช่วงที่ กฟผ. เปิ ดรับข้ อเสนอการขาย
ไฟฟ้าด้ วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันด้ านราคา (Bidding) โดยปกติแล้ ว บริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดย
ผ่านวิธีการคัดเลือกดังกล่าว ซึง่ ส่วนใหญ่บริ ษัทฯ ประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะในประเทศ
โดยมีการแข่งขันในหลายด้ าน รวมถึงด้ านเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการทาให้ โครงการสาเร็ จลุล่วง
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.6

บริษัทฯ อาจไม่ มีขีดความสามารถเพียงพอในการจัดการกับขยะชุมชนทัง้ หมดที่ขนส่ งมาที่บริษัทฯ

บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเก็บขยะ เพื่อจัดหาขยะชุมชนกับหน่วยงานในท้ องถิ่นและบริ ษัทกาจัดขยะ สัญญาดังกล่าว
มิได้ กาหนดปริ มาณขยะสูงสุดที่บริ ษัทฯ จะต้ องรั บมอบ และบริ ษัทฯ ต้ องรั บขยะชุมชนทัง้ หมดที่ขนส่งมายังบริ ษัทฯ โดย
บริ ษัทฯ ได้ ตงสถานประกอบการผลิ
ั้
ตเชือ้ เพลิง RDF เพื่อให้ ขยะชุมชนผ่านกระบวนการผลิตเป็ นเชือ้ เพลิง RDF ภายใน 3
ชัว่ โมงหลังจากขยะชุมชนขนส่งมาถึงสถานที่ของบริ ษัทฯ และจะไม่จดั เก็บขยะชุมชนที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการผลิต ซึ่งสาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตของสถานประกอบการผลิตเชื ้อเพลิง RDF คิดเป็ นร้ อยละ
76.0
ในปั จจุบนั สถานประกอบการผลิตเชือ้ เพลิง RDF ของบริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตติดตังในการรั
้
บขยะชุมชนเข้ าสู่
กระบวนการผลิตเป็ นจานวนถึง 4,000 ตันต่อวัน และสามารถผลิตออกมาเป็ นเชือ้ เพลิง RDF ได้ มากถึง 2,000 ตันต่อวัน
บริ ษัทฯ ใช้ เชื ้อเพลิง RDF จากสถานประกอบการผลิตเชือ้ เพลิง RDF ของบริ ษัทฯ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า
พลังงานเชื ้อเพลิง RDF ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เริ่ มลงทุนเพิ่มกาลังการผลิตของสถานประกอบการผลิตเชื ้อเพลิง RDF ในเดือนมกราคม
2559 ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และบริ ษัทฯ คาดว่าสถานประกอบการผลิตเชื ้อเพลิง RDF จะมีกาลัง
การผลิตเชื ้อเพลิง RDF ได้ มากถึง 3,000 ตันต่อวัน จากขยะชุมชนที่รับมาได้ ถึง 6,000 ตันต่อวัน
ในกรณีที่การดาเนินงานของสถานประกอบการผลิตเชื ้อเพลิง RDF ของบริ ษัทฯ หยุดชะงัก หรื อปริ มาณขยะชุมชนที่
ขนส่งมายังบริ ษัทฯ ในปริ มาณที่เกินกาลังการผลิตของสถานประกอบการผลิตเชือ้ เพลิง RDF บริ ษัทฯ อาจมีค่าใช้ จ่ายใน
5

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
การจัดการหรื อกาจัดขยะชุมชนที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการผลิต ในกรณีดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.7

การผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิง RDF ของบริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาการจัดหาขยะที่มีปริ มาณและค่ าความร้ อนที่
เพียงพออย่ างต่ อเนื่อง

บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาการจัดหาขยะจากหลุมฝั งกลบและขยะชุมชนอย่างต่อเนื่องสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิง
RDF ทัง้ นี ้ การขนส่งขยะชุมชนมายังโรงงานของบริ ษัทฯ อาจประสบกับความไม่แน่นอนหลายประการ เช่ น สภาพถนน
โครงสร้ างพื ้นฐานในการขนส่ง อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ การประท้ วง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรื อการนัดหยุดงาน
โดยบริ ษั ทฯ ไม่สามารถรั บรองได้ ว่า ในอนาคตบริ ษั ทฯ จะไม่ประสบปั ญหาในการจัดการขนส่งที่ ไม่เพี ยงพอ หรื อเกิ ด
ความล่าช้ าในการจัดส่งหรื อรับขยะ นอกจากนี ้ สัญญาที่บริ ษัทฯ เข้ าทาเพื่อจัดหาขยะบางฉบับ โดยเฉพาะการจัดหาขยะ
ชุมชน ไม่ได้ ระบุปริ มาณขยะขันต
้ ่าที่ต้องจัดส่งมายังสถานที่ของบริ ษัทฯ แม้ วา่ สถานทีเ่ ก็บเชื ้อเพลิง RDF ของบริ ษัทฯ สามารถ
เก็บเชื ้อเพลิง RDF ได้ ถึง 100,000 ตัน ซึง่ เพียงพอต่อการดาเนินงานประมาณ 1 เดือน แต่หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาขยะได้
อย่างต่อเนื่องให้ เพียงพอต่อการใช้ เกินกว่า 1 เดือนอาจเป็ นเหตุให้ การผลิตไฟฟ้าของบริ ษัทฯ หยุดชะงักและอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ค่าความร้ อนของเชือ้ เพลิง RDF ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้ เพลิง RDF ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพใน
การการผลิตไฟฟ้าของบริ ษัทฯ โดย RDF ที่มีคา่ ความร้ อนของเชื ้อเพลิงสูงจะทาให้ บริ ษัทฯ ผลิตไฟฟ้าได้ มาก ในกรณีที่บริ ษัทฯ
ซื ้อขยะจากหลุมฝังกลบ บริ ษัทฯ จะซื ้อทังแบบขยะจากหลุ
้
มฝังกลบที่คดั แยกแล้ ว และที่ยงั ไม่ได้ คดั แยก ทังนี
้ ้ ราคาของขยะซึ่ง
คัดแยกมาก่อนกับที่ยงั ไม่ได้ คดั แยกจะแตกต่างกัน โดยให้ ราคาตามค่าความร้ อน บริ ษัทฯ เชื่อว่าผู้จดั หาขยะจากหลุมฝั งกลบ
จะมี แรงจูงใจในการจัดหาขยะที่ มี ค่าความร้ อนสูงมากขึน้ แต่กรณี การจัดหาขยะชุมชน บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมค่า
ความร้ อนในขยะชุมชนที่สง่ มายังบริ ษัทฯ ได้ เนื่องจากโดยปกติหน่วยงานเทศบาลท้ องถิ่นและบริ ษัทกาจัดขยะจะขนส่งขยะ
ชุมชนมายังบริ ษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผา่ นการคัดแยกขยะ
แม้ ว่ากระบวนการในสถานประกอบการผลิตเชื ้อเพลิง RDF ของบริ ษัทฯ จะช่วยควบคุมค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิง
RDF ที่จะใช้ ในการผลิตไฟฟ้าได้ แต่หากมีการจัดหาขยะจากหลุมฝังกลบ หรื อขยะชุมชนที่มีค่าความร้ อนสูงในปริ มาณที่ลดลง
หรื อค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้ ลดลง ปริ มาณไฟฟ้าที่บริ ษัทฯ ผลิตได้ อาจลดลง ทาให้ ประสิทธิภาพของการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื อ้ เพลิง RDF ของบริ ษั ทฯ ลดต่ าลงไปด้ วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิ จ ฐานะทางการเงิ น และ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.8

การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนทิง้ ของบริ ษัทฯ พึ่ งพาการจัดส่ งความร้ อนทิง้ อย่ างต่ อเนื่ องจาก
บมจ. ทีพีไอ โพลีน

บริ ษัทฯ ต้ องพึง่ พาการจัดส่งความร้ อนทิ ้งอย่างต่อเนื่องสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนทิ ้งและ
โรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้ เพลิง RDF ในการนี ้ บริ ษัทฯ จัดหาแหล่งความร้ อนทิ ้งที่ต้องการใช้ มาจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยนา
ความร้ อนทิ ง้ ในรู ปของก๊ าซร้ อนที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ของ บมจ. ที พีไอ โพลีนมาใช้ ในกรณี ที่
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน หยุดชะงัก การผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ลดลงหรื อชะลอตัว
หรื ออุ ป กรณ์ น าความร้ อน ทิ ง้ กลั บ มาใช้ ช ารุ ดเสี ย หาย บริ ษั ทฯ อาจมี ค่ า ความร้ อนทิ ง้ ที่ ไม่ เ พี ย งพอใน
6

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนทิ ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานเชื ้อเพลิง RDF รวมถึงเป็ นเหตุให้ การผลิตไฟฟ้าของ
บริ ษัทฯ อาจหยุดชะงัก และธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ทาให้ ความร้ อนทิ ้งจากกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ลดลง อาจทาให้ กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนทิ ้งของบริ ษัทฯ ลดลงไปด้ วย และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.9

หากบริ ษัทฯ ไม่ สามารถจัดหาแหล่ งถ่ านหินในปริ มาณที่เพียงพอและสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ หรื อ
การจัดส่ งถ่ านหินหยุดชะงัก อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่ านหิน
ของบริษัทฯ

ในปั จจุบัน บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและ
พลังงานเชื อ้ เพลิง RDF ความสาเร็ จในการดาเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวขึน้ อยู่กับหลายปั จจัย รวมถึงความสามารถใน
การจัดหาแหล่งถ่านหินที่มีปริ มาณเพียงพอ ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายและบริ การเพื่อซื ้อ
ถ่านหินจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตามอัตราที่กาหนดภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว หาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ไม่สามารถจัดส่งถ่านหิน
ให้ บริ ษัทฯ ในปริ มาณที่เพียงพอได้ บริ ษัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้ องซื ้อถ่านหินจากผู้จดั ส่งถ่านหินรายอื่นในราคาที่สงู กว่า หรื อ
บริ ษัทฯ อาจซื ้อถ่านหินในปริ มาณหรื อคุณภาพที่ต่ากว่าที่กาหนดในแผนการจัดหาถ่านหินของบริ ษัทฯ กรณี ดงั กล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานเชื ้อเพลิง
RDF ของบริ ษัทฯ และความสามารถในการทากาไรจากการประกอบกิจการดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
1.10

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอาจไม่ สามารถทาให้ บริ ษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีได้ ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม และบริ ษัทฯ อาจไม่ สามารถพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนีไ้ ด้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของบริ ษัทฯ ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สาคัญให้ ทนั เวลา เพื่อให้
โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนให้ ทนั ต่อความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าที่ใช้ เชื ้อเพลิง
RDF และกระบวนการการผลิตเชื ้อเพลิง RDF โดยบริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนาสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 1.8 ล้ านบาท 3.4 ล้ านบาท และ 0.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ การพัฒนา
เทคโนโลยีในกระบวนการจัดการขยะในแต่ละครัง้ มีแนวโน้ มที่จะมีความซับซ้ อนมากขึ ้น ซึ่งอาจทาให้ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องเพิ่ม
เงินลงทุนมากขึ ้น และทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องลงทุนกับการพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมากขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจจาเป็ นต้ อง
จัดสรรทรัพยากรการวิจยั และพัฒนาให้ กบั เทคโนโลยีที่อาจไม่ประสบผลสาเร็ จ หรื อไม่ได้ ให้ ผลลัพธ์ ตามที่คาดหวังได้ ทนั เวลา
ดังนัน้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ การลงทุนของบริ ษัทฯ จะก่อให้ เกิดเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถในแข่งขัน หรื อบริ ษัท
ฯ จะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะรักษาระดับการลงทุนในการวิจยั และพัฒนาที่จาเป็ นต่อการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอนาคตได้
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กรณี ท่ ี บริ ษั ทฯ ไม่ อาจคุ้ มครองเทคโนโลยี เฉพาะด้ านและความรู้ ความช านาญของบริ ษั ทฯ ที่ ไม่ ได้
จดทะเบียนสิทธิบัตร หรือในกรณีท่ ีบริษัทฯ ถูกฟ้ องร้ องกล่ าวหาว่ ากระทาการละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้

บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบที่สาคัญในการแข่งขันคือความรู้ความชานาญทางเทคโนโลยีเฉพาะ
ด้ านของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการที่บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาความรู้และความเข้ าใจอย่างดีในลักษณะของขยะจากหลุมฝั ง
กลบและขยะชุมชนในประเทศไทย ซึ่งมักมีความชืน้ สูงและค่าความร้ อนต่า บริ ษัทฯ จึงได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีเฉพาะด้ านของ
บริ ษัทฯ เองเพื่อนาขยะดังกล่าวผ่านกระบวนการผลิตเป็ นเชื ้อเพลิง RDF ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องอาศัยการคุ้มครองความลับ
ทางการค้ าและการเข้ าทาสัญญาเพื่อคุ้มครองความรู้ ความชานาญและเทคโนโลยีเฉพาะด้ านดังกล่าวของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ
เนื่องจากการจดทะเบียนและขอรั บความคุ้มครองโดยสิทธิ บัตรนัน้ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของข้ อมูลที่
ประสงค์จะขอจดทะเบียนต่อสาธารณะเพื่อขอความคุ้มครอง บริ ษัทฯ จึงมิได้ จดทะเบียนสิทธิบตั ร เพื่อเป็ นการคุ้มครองความรู้
ความชานาญและเทคโนโลยีเฉพาะด้ านของบริ ษัทฯ และรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ
การคุ้มครองความลับทางการค้ าอาจกระทาได้ ยาก และการทีบ่ ริ ษัทฯ ต้ องอาศัยความรู้ความชานาญด้ านเทคโนโลยี
ที่มิได้ จดทะเบียนสิทธิบตั รอาจให้ ความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมแก่บริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ บริ ษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ ว่าข้ อมูล
อันเป็ นความลับจะไม่ถูกเปิ ดเผย หรื อ ไม่อาจรั บประกันได้ ว่าบุคคลอื่ นจะไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี ที่เท่าเทียมกันใน
สาระสาคัญหรื อเทคโนโลยีที่เหนือกว่าได้ ด้วยตนเอง หรื อไม่อาจรับประกันได้ ว่า บุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลอันเป็ น
ความลับของบริ ษัทฯ ในกรณีดงั กล่าว ความรู้ ความชานาญด้ านเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ ที่ถือเป็ นความลับทางการค้ าอาจไม่
เป็ นความลับอีกต่อไป แม้ ว่าพนักงาน บริ ษัทที่ปรึ กษา และที่ปรึ กษาทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตจะต้ องเข้ าทาข้ อตกลงใน
การรักษาความลับที่มีข้อห้ ามในการเปิ ดเผยหรื อใช้ ข้อมูลอันเป็ นความลับ บริ ษัทฯ ก็ไม่อาจรับประกันได้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถ
บังคับตามข้ อตกลงในการรักษาความลับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ หากมีข้อกล่าวหาว่าบริ ษัทฯ ละเมิดสิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
และการเข้ าสู้คดีหรื อการดาเนินการในข้ อเรี ยกร้ องว่าด้ วยการละเมิดดังกล่าว ไม่ว่าจะมีมูลหรื อไม่ก็ตาม ย่อมทาให้ บริ ษัทฯ
ต้ องเสียเวลา เสียค่าใช้ จ่าย ซึง่ ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ และอาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเข้ าทาสัญญาเพื่อให้
ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิที่ไม่เอือ้ ประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ หรื อที่บริ ษัทฯ ไม่อาจยอมรับได้ และผลเสียดังกล่าวนันย่
้ อมก่อให้ เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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การประกอบกิจการของบริ ษัทฯ อาจหยุดชะงักจากปั จจัยที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของบริ ษัทฯ และ
ความเสี่ยงจากการที่สถานประกอบกิจการของบริษัทฯ และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน อยู่ในบริเวณเดียวกัน

การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิง และสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของบริ ษัทฯ อาจ
หยุดชะงักด้ วยเหตุนอกเหนื อการควบคุม ซึ่งรวมถึ งภัยธรรมชาติ อุบัติ เหตุใ นงานอุตสาหกรรม การวางเพลิง (รวมถึ ง
การก่อการร้ าย) ความล้ มเหลวด้ านเทคนิค และข้ อพิพาทแรงงาน ด้ วยเหตุที่โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ มีความซับซ้ อน ธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ย่อมมีความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ อาจทาให้ บริ ษัทฯ หยุดประกอบกิจการหรื อเกิดความรับผิด
ไม่ว่าในทางแพ่งหรื ออาญา นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน มีสถานประกอบกิจการหลักในบริ เวณ
เดียวกันในอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงทาให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มที่อาจต้ องหยุดชะงักแม้ เกิดเหตุภยั พิบตั ิเพียง
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เหตุการณ์ เดียว และการที่ บริ ษัทฯ ต้ องหยุดประกอบกิจการเป็ นเวลานานอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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บริ ษัทฯ ต้ องพึ่ งพา บมจ. ที พีไอ โพลีน และบุ คคลภายนอกในการบ ารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์
โรงไฟฟ้ าในส่ วนที่นอกเหนือจากการดาเนินงานและบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าและอุปกรณ์ โรงไฟฟ้ าตามปกติ
(Non-Routine Maintenance)

ธุรกิ จของบริ ษั ทฯ เกี่ ยวข้ องกับเครื่ องจักรและกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ มีความซับซ้ อนสูง และการบ ารุ งรั กษา
อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิ ภาพส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริ ษัทฯ แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะดาเนินการ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าตามปกติเอง (Operation and Routine Maintenance) แต่ในส่วนของการซ่อมบารุ ง
ใหญ่ (Major Overhaul) ซึ่งโดยปกติจะทาเป็ นประจาทุก 5 ปี บริ ษัทฯ จะให้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งมีผ้ เู ชี่ยวชาญจานวนมาก
หรื อผู้เชี่ ยวชาญซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกดาเนิ นการแทน โดยที่ผ่านมา บริ ษั ทฯ ยังมิเคยมีการซ่อมบารุ งครั ง้ ใหญ่ (Major
Overhaul) อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul) สาหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนทิ ้ง ซึ่งบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งดังกล่าว จานวน 47.3 ล้ านบาท หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจ้ าง
บมจ. ที พี ไอ โพลีน หรื อบุคคลภายนอกได้ หรื อไม่สามารถจ้ างบุคคลดังกล่าวให้ ปฏิ บัติ การด้ วยเงื่ อนไขทางการค้ าที่
สมเหตุสมผล การดาเนินการและการซ่อมบารุ งรักษาโรงงานของบริ ษัทฯ ย่อมได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ หากบมจ. ทีพีไอ โพลีน หรื อผู้รับจ้ างของบริ ษัทฯ ไม่สามารถบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ของ
บริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม และตามระยะเวลา หรื อหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถฝึ กอบรมพนักงานให้ สามารถซ่อมแซมเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ที่สาคัญในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและเร่ งด่วนได้ ย่อมทาให้ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินและแนวโน้ มทาง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ สัญญาที่บริ ษัทฯ ทากับผู้ให้ บริ การบารุ งรักษาอาจมี
ข้ อจากัดความรับผิดของผู้ให้ บริ การ ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับค่าชดเชยความเสียหาย หรื ออาจไม่ได้ รับค่าชดเชยความ
เสียหายเต็มจานวน รวมถึงเกิดความเสียหายทางอ้ อม เช่น การสูญเสียผลกาไร หรื อธุรกิจหยุดชะงักอันเนื่องมาจากผู้ให้ บริ การ
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานบารุ งรักษาตามที่ได้ ทาสัญญาไว้ นอกจากนี ้ การชดเชยความเสียหายด้ วยเงินนันอาจไม่
้
ใช่การชดเชย
ความเสียหายที่เหมาะสมต่อผลกระทบของการที่ทาให้ บริ ษัทฯ กระทาผิดหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ตามสัญญาอื่น ๆ
1.14

หากการผลิตไฟฟ้ า และการประกอบกิจการสถานีบริ การนา้ มันเชือ้ เพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของ
บริษัทฯ หยุดชะงัก อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสาคัญ

การประกอบกิจการของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของโรงไฟฟ้าในการส่งไฟฟ้าให้ กบั ผู้รับซื ้อ และการดาเนิน
กิจการสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม เหตุการณ์ซึ่งอาจทาให้ การประกอบ
กิจการของบริ ษัทฯ หยุดชะงัก รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุตอ่ ไปนี ้


การยกเลิกสัญญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติ (NGV) กับ ปตท. จะท าให้ การดาเนินกิ จการสถานีบริ การ
ก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของบริ ษัทฯ หยุดชะงัก เนื่องจากบริ ษัทฯ จัดหาก๊ าซธรรมชาติ (NGV) โดยเข้ าทา
สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ (NGV) กับ ปตท. เพียงรายเดียว



อุปกรณ์หรื อกระบวนการการผลิตชารุดหรื อหยุดทางาน
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การปิ ดโรงไฟฟ้าไม่ว่าตามแผนที่กาหนดไว้ หรื อไม่ก็ตาม รวมถึงงานบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าตามปกติและ
การซ่อมบารุ งใหญ่ (Major Overhaul) ที่ให้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน หรื อบุคคลภายนอกดาเนินการแทน และ
ความล่าช้ าในการซ่อมบารุงใหญ่ดงั กล่าว



ความบกพร่องของการออกแบบอุปกรณ์



ความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้า ข้ อจากัดเกี่ยวกับกาลังการส่งไฟฟ้าของโครงข่าย หรื อการที่สายส่งไฟฟ้า
หยุดจ่ายไฟโดยมิได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า



ความบกพร่องของโครงสร้ างงานโยธา



ปั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบหลัก ซึง่ รวมถึงขยะ น ้ามันเชื ้อเพลิง ก๊ าซธรรมชาติ (NGV) และน ้าหรื อ
การจัดส่งวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าหยุดชะงัก



บริ ษัทฯ อาจต้ องหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการให้ ใบอนุญาต หรื อ
การที่ บริ ษั ทฯ ไม่ได้ รั บใบอนุญาตและการอนุมัติ ตามกฎระเบี ยบที่ ก าหนด หรื อไม่สามารถคงไว้ ซึ่ ง
ใบอนุญาตและการอนุมตั ิดงั กล่าว



ความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ซึง่ รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมอุปกรณ์



มลพิษหรื อการปนเปื อ้ นของสภาวะสิ่งแวดล้ อมอันส่งผลกระทบต่อการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าและ
กิจการสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) และ



เหตุสดุ วิสยั และเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ข้างต้ นหรื อเกิดเหตุความเสี่ยงในทานองเดียวกัน การประกอบกิจการของบริ ษัทฯ อาจได้ รับ
ผลกระทบในทางลบ
1.15

บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ หากโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ หยุดเดินเครื่ อง (Downtime) เป็ น
เวลานาน

โรงงานไฟฟ้าของบริ ษัทฯ จะเสื่อมสภาพจากการดาเนินงานตามอายุการใช้ งาน และความเสื่อมสภาพดังกล่าวยัง
เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้ อมที่โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ตงอยู
ั ้ ่ บริ ษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าต้ องหยุดเดินเครื่ อง
เพื่อดาเนินการบารุงรักษา โดยปกติการบารุงรักษากังหันไอน ้า และหยุดการเดินเครื่ องหม้ อผลิตไอน ้าทังหมดในแต่
้
ละโรงไฟฟ้า
เพื่อการบารุ งรั กษาซึ่งเป็ นการบารุ งรั กษาครัง้ ใหญ่นนั ้ จะทาเป็ นประจาทุก 5 ปี ตามคาแนะนาของผู้ผลิต และปกติจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 30 ถึง 60 วัน และบริ ษัทฯ ยังกาหนดให้ มีการบารุ งรั กษาตามปกติ และการตรวจสอบประสิทธิ ภาพ
การดาเนินงานปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 15 ถึง 30 วัน นอกจากนี ้ หากจาเป็ นต้ องมีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าหรื อ
อุปกรณ์เป็ นกรณีพิเศษหรื อมีการซ่อมแซมครอบคลุมเป็ นบริ เวณกว้ าง เนื่องจากเหตุภยั พิบตั ิหรื อเหตุอื่นใด โรงไฟฟ้าอาจหยุด
เดินเครื่ องเป็ นระยะเวลานาน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่อาจรับประกันได้ ว่าจะทาการซ่อมแซมและการบารุ งรักษาต่าง ๆ ได้ หรื อ
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อาจดาเนินการได้ ไม่ทนั เวลา และการที่โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ หยุดเดินเครื่ องเป็ นเวลานานย่อมก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.16

บริ ษัทฯ อาจไม่ สามารถพัฒนาโครงการของบริ ษัทฯ ซึ่งกาลังอยู่ในระหว่ างการก่ อสร้ างได้ ตามระยะเวลา
และงบประมาณที่กาหนด และส่ งผลให้ วันเริ่ มต้ นซือ้ ขายไฟฟ้ าต้ องล่ าช้ าออกไปหรื อทาให้ ค่าใช้ จ่ายใน
การพัฒนาโครงการสูงขึน้

บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างการขยายการดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้าจานวนสามโรงที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง โครงการเหล่านี ้มีความเสี่ยงในด้ านสิ่งแวดล้ อม วิศวกรรม การก่อสร้ าง และการทดสอบการใช้ งานของ
ระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ มี ค่าใช้ จ่ายสูงขึน้ การดาเนินการล่าช้ า หรื อ การดาเนินงานมีประสิทธิ ภาพต่ากว่าที่คาดการณ์ ไว้
นอกจากนี ้ โครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างอาจได้ รับผลกระทบจากระยะเวลาที่ใช้ ในการออกหนังสืออนุญาตและใบอนุญาต
จากหน่วยงานของรั ฐ คดี ความหรื อข้ อพิ พาท สภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ อุบัติ เหตุหรื อเหตุการณ์ อันไม่อาจ
คาดการณ์ได้ กาหนดระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบอุปกรณ์ หลัก ความบกพร่ องของแบบหรื อขันตอนการก่
้
อสร้ าง และ
การจัดหาและต้ นทุนของอุปกรณ์และวัตถุดิบเช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กกล้ า และวัสดุอื่น ๆ นอกจากนี ้ ความล่าช้ าของโครงการหรื อ
การยกเลิกโครงการ หรื อการปรับเปลี่ยนขอบเขตของงานอาจเกิดขึ ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเนื่องด้ วยเหตุสดุ วิสยั หรื ออุปสรรคทาง
กฎหมายอื่นใด
ในการนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า RDF-70MW ซึ่งมีกาลังการผลิตติดตังคิ
้ ดเป็ นร้ อยละ 46.7
ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทังหมดของโรงไฟฟ้
้
าที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว และกาหนดงบประมาณสาหรับการดาเนินการ
ก่อสร้ างจานวน 3,300.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.2 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเมื่อ
เปิ ดดาเนินการเชิ งพาณิชย์ บริ ษัทฯ จะจาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้า RDF-100MW (โรงไฟฟ้า WH-30MW และ
โรงไฟฟ้า RDF-70MW) ให้ แก่ กฟผ. ตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาตอบรับซื ้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2557 ซึ่งระบุเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ว่าบริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการจัดหาเงินทุนที่จาเป็ น จัดให้ มี
การเช่าที่ดิน การบริ หารจัดการด้ านเทคโนโลยี และได้ มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าให้ ครบถ้ วน และ
ดาเนินการลงนามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างบริ ษัทฯ กับ กฟผ. ภายใน 2 ปี นบั จากวันที่ กฟผ. แจ้ งผลการพิจารณารับซื ้อ
ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังมิได้ ลงนามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลาดังกล่าว และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้ มีมติขยายระยะเวลาลงนามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างบริ ษัทฯ กับ กฟผ. ออกไปเป็ น
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยบริ ษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ จะสามารถดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแจ้ ง
ผลการพิจารณาตอบรับซื ้อไฟฟ้าจาก กฟผ. และคาดว่าจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้ างต้ น และคาดว่าโรงไฟฟ้า RDF-70MW จะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 แต่บริ ษัทฯ มิอาจ
รับรองได้ วา่ จะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกาหนดระยะเวลาการเข้ าทา
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า RDF-70MW จะไม่ลา่ ช้ า หรื อจะไม่ถกู ยกเลิก
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับ กฟผ.
นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้า RDF-70MW โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW ของบริ ษัทฯ ที่อยู่
ระหว่างก่อสร้ างและต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) หรื อรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
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สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (EHIA) (แล้ วแต่กรณี) บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นตามที่คาดการณ์ ไว้ ได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ การเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวล่าช้ ากว่าที่คาดการณ์ไว้
บริ ษัทฯ พึ่งพาผู้ดาเนินงานออกแบบวิศวกรรมและงานก่อสร้ าง (Engineering, Procurement and Construction)
รายเดียวเป็ นหลักในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างทัง้ 3 โรงของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โรงไฟฟ้า RDF-70MW (ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้า RDF-100MW) โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW ดังนัน้ ในกรณีที่
ผู้ดาเนินงานออกแบบวิศวกรรมและงานก่อสร้ างไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้ างได้ ตามกาหนดระยะเวลาจึงอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ความเสี่ยงเหล่านี ้อาจทาให้ การเริ่ มโครงการใหม่ลา่ ช้ าหรื อทาให้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการดังกล่าว
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรื อทาให้ ถูกยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับ กฟผ. ซึ่งรวมถึงอาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการ
ลงทุนสูงขึ ้นและสูญเสียรายได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระดับความรุ นแรงและระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.17

ภาพพจน์ ในทางลบของโรงไฟฟ้ าอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจของบริษัทฯ

การมีโรงไฟฟ้าในพื ้นที่ชุมชนสร้ างความกังวลเพิ่มขึ ้นให้ กบั สาธารณะชนในพื ้นที่ ชุมชน และสภาพแวดล้ อม โดยมี
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มกั วิพากษ์ วิจารณ์อุตสาหกรรมด้ านพลังงาน แม้ ว่าบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการประกอบ
กิจการด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ วตั ถุดิบ (Feedstock) ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม แต่การให้
ข้ อมูลในทางลบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้ านพลังงาน หรื อการให้ ข้อมูลเฉพาะเจาะจงในทางลบเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ
บริ ษัทฯ โดยองค์กรพัฒนาเอกชน อาจส่งผลในทางลบต่อชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ หรื อส่งผลในทางลบต่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทฯ กับชุมชนแวดล้ อมสถานประกอบกิ จการของบริ ษั ทฯ นอกจากนี ้ ผลกระทบในทางลบต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ อาจเป็ นผลให้ องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนใน
ท้ องถิ่ นต่อต้ านคัดค้ านการประกอบกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อฟ้องร้ องดาเนินคดีกับบริ ษัทฯ ได้ ซึ่งจะทาให้ ชื่อเสียง ธุรกิ จ
ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
1.18

การเข้ าแทรกแซงของรั ฐบาลในการกาหนดราคานา้ มันเชื อ้ เพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) อาจส่ ง
ผลกระทบต่ อธุ รกิจสถานี บริ การนา้ มันเชือ้ เพลิงและธุ รกิจสถานี บริ การก๊ าซธรรมชาติ (NGV) อย่ างมี
นัยสาคัญ

ในอดีต ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) อยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบและ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้ ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยต่ากว่าราคาตลาดโลก แม้ ว่าใน
ปั จจุบนั จะไม่มีกฎระเบียบซึ่งควบคุมราคาขายปลีกน ้ามัน แล้ ว แต่ราคาขายปลีกน ้ามันยังคงอยู่ภายใต้ ภาษี สรรพสามิต
ภาษี เทศบาล กองทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน ในขณะที่ราคาก๊ าซธรรมชาติ (NGV)
ยังคงอยู่ภายใต้ เพดานราคา แต่รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับราคาดังกล่าวให้ ใกล้ กบั ราคาตลาด ตัวอย่างเช่น แผนบริ หาร
จัดการน ้ามันเชื ้อเพลิงฉบับใหม่ซึ่งเริ่ มใช้ ในปี 2558 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ ปรับราคา
ขายปลีกก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ให้ สะท้ อนต้ นทุนการผลิตที่แท้ จริ ง บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่ารัฐบาลจะไม่แทรกแซง
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หรื อเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายในอนาคต ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
1.19

ตราสินค้ า “ทีพีไอพีแอล” หรื อชื่อเสียงของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน อาจถดถอย และส่ งผลในด้ านลบต่ อธุรกิจ
สถานีบริการนา้ มันเชือ้ เพลิงและธุรกิจสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ ดาเนินงานสถานีบริ การน ้ามันเชือ้ เพลิงและสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ (NGV) และจาหน่ายน ้ามัน
เชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อย โดยใช้ ตราสินค้ า “ทีพีไอพีแอล” ดังนัน้ ตราสินค้ า “ทีพีไอพีแอล”
และชื่อเสียงของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จึงมีความสาคัญต่อธุรกิจสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของ
บริ ษัทฯ
ชื่อเสียงขององค์กรมีพื ้นฐานมาจากภาพพจน์ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลในทางลบไม่ว่าจะเกิดขึ ้น
จริ ง หรื อ เกิ ด จากความคิ ด เห็ น อาจบั่น ทอนความเชื่ อ มั่น ต่อ องค์ ก รได้ อ ย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในกรณี ที่ มี
การเผยแพร่ในลักษณะที่ไม่เป็ นคุณ ทังในสื
้ อ่ กระแสหลักและสือ่ สังคมออนไลน์ หรื อมีการสอบสวนของรัฐ หรื อการฟ้องคดี
ดังนัน้ หากมีความเสือ่ มเสียต่อตราสินค้ า “ทีพีไอพีแอล” และชื่อเสียงของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จึงอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อธุรกิจสถานีบริ การน ้ามันและธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของบริ ษัทฯ ได้
1.20

ธุรกิจสถานีบริการนา้ มันและธุรกิจสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของบริษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบ
ในทางลบ หากบริ ษัทฯ ไม่ สามารถตอบสนองต่ อการใช้ ผลิตภัณฑ์ ทดแทนหรื อสูตรของผลิตภัณฑ์ ท่ ี
รัฐบาลกาหนดได้ อย่ างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การใช้ พลังงานทางเลือกเช่น เอทานอล และน ้ามันไบโอดีเซลเป็ นที่นิยมมากขึ ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในกรณีที่
พลังงานทางเลือกมีราคาถูกลงและสามารถเข้ าถึงได้ มากกว่าน ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ลูกค้ าอาจเปลี่ยน
จากน ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ไปใช้ พลังงานทางเลือกทีบ่ ริ ษัทฯ มิได้ จาหน่าย ซึง่ จะเป็ นผลให้ ยอดขายของ
เชือ้ เพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ลดลง นอกจากนี ้ รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริ มหรื อสนับสนุนการใช้ น ้ามันที่มาจาก
พลังงานทางเลือก ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองการใช้ ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรื อสูตรผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลกาหนดใน
อนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
1.21

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ มีอานาจควบคุมบริษัทฯ

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เมื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว
เสร็ จ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะถือหุ้นในบริ ษัทฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70.0 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมด
้
ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะยังคงมีอานาจควบคุมเหนือ บริ ษัทฯ ต่อไป บมจ. ทีพีไอ
โพลีน ประกอบกิจการหลักผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้ าง และเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลนี ความหนาแน่น
ต่า (LDPE) เม็ดพลาสติกประเภทเอทิลนี ไวนิลแอซีเตต (EVA) บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าความสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ กับ บมจ. ทีพีไอ
โพลีน ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางธุรกิจโดย บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ
ทุกโรงตัง้ อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับสายการผลิตปูนซีเมนต์ ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งจะทาให้ โรงไฟฟ้าของ บริ ษัท ฯ
13

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
สามารถใช้ พลังงานความร้ อนทิ ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ด้ วย
ต้ นทุนที่คอ่ นข้ างต่า
ในเดือนเมษายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายและบริ การกับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพื่อซื ้อและขายสินค้ า
รวมถึงแลกเปลีย่ นการให้ บริ การระหว่างบริ ษัทฯ กับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว บมจ. ทีพีไอ โพลีน มี
หน้ าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การด้ านบุคคล กฎหมาย ธุรการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยและ
พัฒนา การจัดซื ้อขยะโดยการจัดซื ้อขยะจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน คิดเป็ นร้ อยละ 27.3 ของปริ มาณขยะตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญารับขยะทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็ นการจัดหาขยะอีกช่องทางหนึ่งให้ แก่บริ ษัทฯ (โดย บมจ. ทีพีไอ
โพลีน มีฝ่ายประสานงานจัดหาขยะ ซึง่ ขยะบางส่วนสามารถนามาใช้ กบั ธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ) ประชาสัมพันธ์ บัญชี (โดย
งานบัญชีที่จดั ทาโดย บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็ นงานสนับสนุนด้ านบัญชีทวั่ ไป อย่ างไรก็ดี บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับ
งานบัญชีที่มีความสาคัญโดยตนเองและแยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การปิ ดบัญชี การจัดทางบการเงิน การจัดหาแหล่ง
เงินกู้ เป็ นต้ น) การเงิน นาเข้ า-ส่งออก วิศวกรรม และการขนส่ง แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ใช้ บริ การจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน
เพื่อลดการจ้ างบุคลากรดังกล่าว ทังนี
้ ้ บุคลากรที่บริ ษัทฯ ใช้ บริ การจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน มิได้ เป็ นบุคลากรในหน่วยงานที่
สาคัญต่อการดาเนินงานปกติ นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายและบริ การ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตกลงจาหน่ายความร้ อนทิ ้ง
ในรูปของก๊ าซร้ อนที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความ
ร้ อนทิ ้ง และบริ ษัทฯ ตกลงจาหน่ายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้ แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เช่น เถ้ าลอย และไอน ้า รวมทังตกลง
้
ให้ บริ การบางประเภทแก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เช่น การให้ บริ การแปรรู ปยางเก่า โดยสัญญาดังกล่าวกาหนดอัตราราคาและ
ค่าธรรมเนียมสาหรับแต่ละประเภทสินค้ าและบริ การ โดยคิดคานวณจากการใช้ บริ การและปริ มาณสินค้ าที่จาหน่ายจริ ง
ทังนี
้ ้ สัญญาซื ้อขายและบริ การมีระยะเวลา 3 ปี ซึง่ จะครบกาหนดในเดือนมีนาคม 2562 โดยให้ ต่ออายุสญ
ั ญาออกไปโดย
อัตโนมัติเป็ นระยะเวลาคราวละ 3 ปี เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงเลิกสัญญา ซึ่งหากมีการเลิกสัญญาซื ้อขายและ
บริ การ ธุรกิจ การดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากการห้ ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บมจ. ทีพีไอ โพลีน ไม่มีหน้ าที่ต้องคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ
ไม่สามารถรับรองได้ ว่า บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ต่อไป หรื อจะคงไว้ เป็ นระยะเวลาเท่าใด
อย่างไรก็ดี ผู้ที่เข้ ามามีอานาจควบคุมใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน จนมีผลให้ มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้ อยละ
25.0 ขึ ้นไปของจานวนเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ผู้นนจะมี
ั้
หน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จากผู้ถือหุ้น
ทังหมดตามกฎเกณฑ์
้
ที่ใช้ บงั คับในประเทศไทย การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ของบมจ. ทีพีไอ โพลีน หรื อการลด
ระดับความสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ กับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ไม่ว่าด้ วยเหตุใดอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
1.22

ผลประโยชน์ ของบมจ. ทีพีไอ โพลีน อาจไม่ สอดคล้ องกับผลประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นอื่นของบริษัทฯ

เมื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้แล้ วเสร็ จ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70.0 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในครัง้ นี ้ ดังนัน้ ในฐานะที่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริ ษัทฯ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
สามารถควบคุมการเสนอชื่อกรรมการของบริ ษัทฯ และการอนุมตั ิข้อเสนอหรื อการเข้ าทาธุรกรรม การตัดสินใจลงทุน
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การจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรรอื่น ๆ ที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ กรรมการ
และผู้บริ หารของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จานวนหนึง่ ยังดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
ผลประโยชน์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน อาจแตกต่างหรื อขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่นของบริ ษัทฯ และ
บมจ. ทีพีไอ โพลีน อาจใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและดาเนินการได้ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่อาจเป็ นการขัดแย้ งและ
ไม่สอดคล้ องกับผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นอื่น และบริ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่า ผลประโยชน์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะ
สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่นของบริ ษัทฯ
1.23

โครงสร้ างและข้ อกาหนดภายใต้ ข้อตกลงทางการเงินของบริษัทฯ อาจก่ อให้ เกิดความเสี่ยงบางประการ

การกู้ยืมเงินทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งบางประการเพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
หรื อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นของสัญญากู้ยมื ได้ และส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องชาระคืนเงินกู้ยืมทันที ไม่วา่ เต็มจานวนหรื อบางส่วน
รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ซึ่งเหตุแห่งการผิดนัดใด ๆ รวมถึงการผิดนัดชาระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ย้ ของเงินกู้อาจ
ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ ก้ สู ามารถบังคับชาระหนี ้เอากับหลักประกันได้ ในกรณีที่สญ
ั ญากู้ยืมใด ๆ ของบริ ษัทฯ มีข้อกาหนดให้ ถือเอา
เหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับอื่นเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญา (Cross-Default) และมีการใช้ สทิ ธิตามข้ อกาหนดดังกล่าว จะทา
ให้ ขยายผลกระทบของการผิดนัดครัง้ นัน้ และก่อให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อบริ ษัทฯ ได้
1.24

บริษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และความเสี่ยงจากการกู้ยมื เงิน

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนีบ้ ริ ษัทฯ มีภาระหนี ้ดอกเบี ้ยแบบลอยตัว แม้ ว่าอัตราดอกเบี ้ยในระยะหลังจะอยู่ใน
ระดับที่ต่า แต่อตั ราดอกเบี ้ยดังกล่าวอาจไม่คงอยูใ่ นระดับที่ต่าเช่นนี ้ไปตลอด หากอัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ อ้างอิงเพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญอาจส่งผลให้ ต้นทุนการกู้ยืมของบริ ษัทฯ ในส่วนของเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี ้ยแบบลอยตัว หรื อในอนาคตบริ ษัทฯ
ต้ องกู้ยืมเงินด้ วยอัตราดอกเบี ้ยคงที่ที่สงู กว่าอัตราในปั จจุบนั ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจต้ องพึง่ พาเงินกู้จานวนมากจากสถาบันการเงินและสถาบันทีใ่ ห้ สนิ เชื่อเพื่อการส่งออกใน
การพัฒนาโรงไฟฟ้าในอนาคต ดังนัน้ ในสภาวะที่อตั ราดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึ ้น ต้ นทุนการกู้ยืม เงินของบริ ษัทฯ อาจเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากโรงไฟฟ้า โรงใหม่ของบริ ษัทฯ ในอนาคต
โดยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนด้ วยการก่อหนี ้ที่มีข้อตกลงที่ยอมรับได้ หรื อได้ ทนั เวลา หรื อ
บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนด้ วยการก่อหนี ้ได้ เลยในอนาคต และแม้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินกู้ได้ ในอนาคต
การดาเนินการดังกล่าวอาจเป็ นผลให้ คา่ ใช้ จ่ายในการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ ้น เพิ่มภาระผูกพันทางการเงิน ทาให้ กระแสเงินสด
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ลดลง และอาจทาให้ บริ ษัทฯ มีข้อตกลงที่เป็ นข้ อจากัดในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
เพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ การจัดหาเงินทุนจากการก่อหนี ้ในอนาคตอาจเป็ นการจากัดความสามารถของบริ ษัทฯ ในการรับ
แรงกดดันจากการแข่งขันและอาจทาให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีโอกาสที่จะประสบปั ญหาในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ง่ายขึ ้น
โดยหากในอนาคต บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนจากการก่อหนี ้ภายใต้ ข้อตกลงที่เป็ นที่ยอมรับ ได้ หรื อทันเวลา หรื อ
บริ ษั ท ฯ ไม่ สามารถจัด หาเงิ น ทุน จากการก่ อ หนี ไ้ ด้ เ ลย อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ธุ ร กิ จ กระแสเงิ น สด ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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การสูญเสียสิทธิประโยชน์ ในการยกเว้ นภาษีและสิทธิประโยชน์ ด้านภาษีบางประการ หรือการใช้ บังคับ
ภาษีประเภทใหม่ จะเพิ่มภาระภาษีและทาให้ กาไรในอนาคตของบริษัทฯ ลดลง

โรงไฟฟ้า สถานประกอบการผลิตเชื ้อเพลิง RDF และสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ของบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน รวมถึงการยกเว้ นภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้
ว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวจะไม่ถกู เพิกถอนหรื อยกเลิก หรื อบริ ษัทฯ จะสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่
กาหนดในการยกเว้ นภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึง่ อาจส่งผลให้ การยกเว้ นภาษี หรื อการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังกล่าวถูกเพิกถอน อีกทังบริ
้ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ ในอนาคต บริ ษัทฯ จะได้ รับหรื อได้ ประโยชน์จากการยกเว้ นภาษี และ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าว หรื อการยกเว้ นภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่คล้ ายคลึงกัน ซึง่ หากไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี
หรื อไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวแล้ ว จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียภาษี สาหรับเงินได้ สว่ นที่เคยได้ รับยกเว้ นภาษี
หรื อได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทาให้ บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายทางภาษี เพิ่มขึ ้นและความสามารถในการทากาไรลดลง ดังนัน้
การสูญเสียสิทธิในการยกเว้ นภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าว หรื อการใช้ บงั คับภาษี ประเภทใหม่อาจมีผลกระทบ
ทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.26

ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบี ยบเกี่ยวกับ การขออนุ ญาตในการ
ดาเนิ นธุ รกิจกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสุ ขภาพและอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม และกฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่น ๆ รวมทัง้ เงื่อนไขภายใต้ ใบอนุ ญาตที่
เกี่ยวข้ องได้ อย่ างครบถ้ วน

สืบเนื่องจากการที่บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV)
บริ ษัทฯ จึงต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ ยวกับ การขออนุญาตที่จาเป็ นต่อการดาเนิน ธุรกิ จ การก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าและการติดตังเครื
้ ่ องจักรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ ยวกับสุขภาพและอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ อีกทังการที
้
่บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ โดยกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวได้ วางกฎเกณฑ์ในด้ านต่าง ๆ รวมถึงการ
ปล่อยมลพิษในอากาศ การระบายนา้ ทิง้ การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย และการใช้ วัตถุอัน ตราย รวมถึ ง
องค์ประกอบ การจัดการ การจาหน่าย และการขนส่งวัตถุอนั ตราย
ในการนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า RDF-70MW โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน-RDF 70MW อย่างไรก็ดี สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กรมโรงงานได้ เข้ ามาตรวจสอบโรงงานของบริ ษัทฯ
ตามปกติ และมีหนังสือแจ้ งมายังบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ว่าการดาเนินการก่อสร้ างอาคารเพื่อติดตังเครื
้ ่ องจักร
สาหรั บประกอบกิ จการโรงงานสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW เป็ นการตัง้
โรงงานโดยไม่ได้ รับอนุญาต ขอให้ บริ ษัทฯ ไปดาเนินการเปรี ยบเทียบปรับ โดยหากบริ ษัทฯ เสียค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบปรับ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่มีการเปรี ยบเทียบปรับแล้ วให้ ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
บทกาหนดโทษสาหรับความผิดฐานตังโรงงานโดยไม่
้
ได้ รับอนุญาตต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ แต่คณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีมีอานาจเปรี ยบเทียบปรับได้ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเสียค่าปรับ
ตามทีเ่ ปรี ยบเทียบปรับแล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 150,000 บาทต่อโครงการ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 300,000
บาท จึงถือว่าคดีเลิกกัน ในระหว่างนี ้ บริ ษัทฯ ต้ องหยุดการก่อสร้ างอาคารเพื่อติดตังเครื
้ ่ องจักรจนกว่าจะได้ รับอนุญาตให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการก่อสร้ างอาคารโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และโรงไฟฟ้าถ่านหิน16
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RDF 70MW จนใกล้ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว และคาดว่าจะสามารถดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับอนุญาตถูกต้ องตามกฎหมายซึ่งรวมถึง
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) หรื อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
(EHIA) (แล้ วแต่กรณี) และการได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าได้
ตามที่คาดการณ์ไว้ กล่าวคือภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับอนุญาตถูกต้ องตาม
กฎหมายสาหรั บโรงไฟฟ้า RDF-70MW ด้ วย เนื่องจากอาจมีประเด็นเดียวกันกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW ซึ่งผลกระทบย่อมเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ บริ ษัทฯ อาจได้ รับหนังสือแจ้ งจากกรม
โรงงานให้ ไปดาเนินการเปรี ยบเทียบปรับ และบทกาหนดโทษสาหรับความผิดฐานตังโรงงานโดยไม่
้
ได้ รับอนุญาต เป็ นไปตามที่
อธิ บายข้ างต้ น โดยระวางโทษปรั บไม่เกิ นสองแสนบาท ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนสาหรั บการ
ดาเนินการก่อสร้ างไปแล้ วสาหรับโครงการโรงไฟฟ้า RDF-70MW โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW
จานวน 2,556.6 ล้ านบาท 2,844.6 ล้ านบาท และ 225.3 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นจานวนรวม 5,626.5 ล้ านบาทหรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 31.0 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการขออนุญาตที่จาเป็ นสาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้า RDF-70MW โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW และโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW ดังกล่าว ย่อมทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียเงิน
ลงทุนที่ลงทุนไปแล้ วได้ ในการนี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ จะดูแลและติดตามให้ มีการดาเนินการตามขันตอนของกฎหมายที
้
่
เกี่ยวข้ อง และฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ จะติดตามการดาเนินงานดังกล่าวตามที่ภาครัฐกาหนดสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงจะรายงานเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ นให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ รับทราบภายในเดือนมีนาคม
2560 เพื่อให้ คณะกรรมการดูแลและติดตามเรื่ องดังกล่าวอย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่มกั เป็ นที่สนใจของสาธารณะ และกฎระเบียบที่ใช้
บังคับกับโรงไฟฟ้า และสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงและก๊ าซธรรมชาติ (NGV) ในอนาคตอาจขึ ้นกับปั จจัยทางการเมืองซึ่ง
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ การออกข้ อกาหนดด้ านสิง่ แวดล้ อมขึ ้นใหม่หรื อการออกข้ อกาหนดด้ านสิ่งแวดล้ อมที่
มีความเข้ มงวดมากขึ ้น หรื อการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในการบังคับใช้ การตีความ หรื อการเพิ่มความเข้ มงวดในการใช้ บงั คับ
ข้ อกาหนดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดยหน่วยงานของรัฐ หรื อพัฒนาการในลักษณะอื่น ๆ ในอนาคต อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องเพิ่ม
เงินลงทุน หรื อมีต้นทุนในการประกอบกิจการหรื อการดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดดังกล่าวเพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวและสามารถคงไว้ ซงึ่ การประกอบกิจการในปั จจุบนั ได้ อีก
ทังยั
้ งกาหนดเงื่อนไขอันเป็ นการจากัดหรื อตีกรอบการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ ได้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี ้อาจทาให้
เงินทุนของบริ ษัทฯ สาหรับใช้ ในวัตถุประสงค์อื่นถูกจากัด ซึง่ อาจเป็ นผลเสียต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของบริ ษัทฯ ได้
นอกจากนี ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทฯ รวมทังการขอ
้
อนุญาตที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจและเงื่อนไขของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรื อปั จจัยอื่น ๆ อาจส่งผล
ให้ ชื่อเสียงของบริ ษัทฯ เสียหาย หรื อทาให้ บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถพัฒนาโครงการให้ เสร็ จสิ ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ การเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวล่าช้ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ หรื อทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องชาระค่าปรับ
หรื อได้ รับโทษไม่วา่ ในทางแพ่งหรื อทางอาญา รวมทังอาจเกิ
้
ดการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อทาให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่เยียวยา
แก้ ไข หรื อทาให้ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อาจถูกเพิกถอน หรื อโรงไฟฟ้าถูกสัง่ ปิ ดเป็ นการ
ชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อทาให้ การดาเนินธุรกิจหยุดชะงักอีกด้ วย
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1.27

บริษัทฯ อาจเกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาททางกฎหมายหรื อข้ อพิพาทอื่นๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการเป็ น
ครัง้ คราว ซึ่งอาจส่ งผลให้ เกิดความรับผิดหรือความเสี่ยงได้

แม้ ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มิได้ เป็ นคู่ความในคดีความ การอนุญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาทที่มี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการหรื อสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ แต่ บริ ษัทฯ อาจเกี่ยวข้ องกับ
ข้ อพิพาททางกฎหมายหรื อข้ อพิพาทอื่น ๆ เกี่ ยวกับการประกอบกิ จการเป็ นครั ง้ คราว ซึ่ง ข้ อพิพาททางกฎหมายหรื อ
ข้ อพิพาทอื่น ๆ ดังกล่าว อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น และทาให้
บริ ษัทฯ ต้ องนาทรัพยากรและเวลาของฝ่ ายบริ หารไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่นอันไม่ใช่การประกอบกิจการ คาพิพากษาอันไม่
เป็ นคุณในวิธีพิจารณาความใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียง ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.28

การดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและอันตรายจากงานอาชีพที่มีอยู่ตาม
ลักษณะของธุรกิจ อาจทาให้ การประกอบกิจการของบริ ษัทฯ หยุดชะงักอย่ างกะทันหัน และ/หรื อ ทา
ให้ บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายจานวนมาก

ด้ ว ยลัก ษณะธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ท าให้ การประกอบกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งเกี่ ย วข้ องหรื อ อาจเกี่ ยวข้ อ งกับ
การดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นอันตรายโดยวิสยั ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่สงู การใช้ เครื่ องจักรกลหนัก และการใช้
วัตถุติดไฟได้ ง่ายหรื อวัตถุระเบิด การประกอบกิจการของบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงและอันตรายหลายประการ รวมถึง การที่
อุปกรณ์ชารุด บกพร่อง หรื อต่ากว่ามาตรฐาน การติดตังหรื
้ อใช้ งานอุปกรณ์ ที่ไม่ถกู ต้ อง ปั ญหาด้ านแรงงาน ภัยธรรมชาติ
อันตรายด้ านสิง่ แวดล้ อม และอุบตั ิเหตุในอุตสาหกรรม โดยภัยอันตรายดังกล่าวอาจทาให้ เกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต
ความเสียหายหรื อการทาลายทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้ อมและมลพิษ ซึง่ เหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวนี ้
อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องหยุดประกอบกิจการ หรื อต้ องรับโทษในทางแพ่งหรื อทางอาญา ซึง่ อาจทาให้ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่าย
เป็ นจานวนมากและส่งผลในทางลบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ในขณะเดียวกัน ขยะที่สง่ มาทีบ่ ริ ษัทฯ อาจมีวตั ถุอนั ตรายและ
วัตถุของเสียอื่นที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งอาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องหยุดประกอบกิจการเป็ นการชั่วคราว เพื่อขนย้ ายวัตถุ
ดังกล่าวก่อนนาขยะเข้ าสูก่ ระบวนการ ทังนี
้ ้ แม้ วา่ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและมาตรฐานด้ านความปลอดภัยที่ใช้
บังคับแล้ วก็ตาม แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจากการดาเนินการเหล่านี ้ และการเกิดปั ญหาด้ านการปฏิบตั ิงานอันมี
นัยสาคัญ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเหตุการณ์ที่ระบุข้างต้ น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.29

ประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่ เพียงพอที่จะคุ้มครองความเสี่ยงหรื อความสูญเสียทัง้ หมดที่อาจเกิดขึน้
หรือบริษัทฯ อาจไม่ สามารถจัดหาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่ าวได้ ในอนาคต

บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีความคุ้มครองจากการประกันภัยในจานวนเงินที่ บริ ษัทฯ เชื่อว่าเหมาะสมกับความเสี่ยงจาก
ความเสียหายและธรรมเนียมปฏิบตั ิในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แม้ ว่า บริ ษัทฯ เชื่อว่าการประกันภัยของบริ ษัทฯ จะครอบคลุม
ความต้ องการของธุรกิจของบริ ษัทฯ แต่บริ ษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ วา่ ระดับความคุ้มครองของประกันภัยที่มีในปั จจุบนั จะ
เพียงพอที่จ ะคุ้มครองความเสี่ยงและความเสียหายที่อ าจเกิ ดขึน้ ทัง้ หมด นอกจากนี ้ ผู้รั บประกันภัยของบริ ษัท ฯ จะ
พิจารณากรมธรรม์ประกันภัยทุกปี ดังนัน้ บริ ษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ ว่าในอนาคตบริ ษัทฯ จะสามารถต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยโดยมีข้อตกลงที่ใกล้ เคียงกันหรื อมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ หรื อบริ ษัทฯ อาจไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
ได้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงที่ไม่อาจคาดการณ์ ได้ หรื อความเสียหายที่เกินความคุ้มครองของ
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กรมธรรม์ ประกันภัยไปมาก หรื อในกรณีที่ความคุ้มครองของประกันภัยลดลงเป็ นจานวนมาก หรื อเบีย้ ประกันสาหรั บ
ประกันภัยเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ
1.30

ความสาเร็ จของบริ ษัทฯ ในระยะยาวขึน้ อยู่กับความสามารถของบริ ษัทฯ ที่จะสร้ างแรงจูงใจและมี
บุคลากรหลักปฏิบัติงานในบริษัทฯ อย่ างเพียงพอ

บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องพึง่ พาผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารที่มีความสาคัญเพื่อดาเนินโครงการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ในกรณีที่บคุ ลากรดังกล่าวลาออก หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนต่อไปได้ บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถสรรหา
บุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาแทนได้ ทนั เวลา หรื อบริ ษัทฯ อาจไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมา
แทนได้ เลย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ ความสามารถของบริ ษัทฯ ใน
การดาเนินงานโรงไฟฟ้า และสถานีบริ การต่าง ๆ และดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จ
อุต สาหกรรมการผลิตไฟฟ้า เป็ น อุต สาหกรรมที่ ต้ องอาศัยแรงงานเป็ น จานวนมาก และมี ก ารแข่ง ขัน สูง ใน
การจัดจ้ างผู้บริ หารและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม อีกทังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมนันมี
้ จานวนค่อนข้ างน้ อย ดังนัน้
ผลการปฏิบตั ิงานในอนาคตของบริ ษัทฯ จึงขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการสรรหา ว่าจ้ าง และรักษาบุคลากรทัง้
ในด้ า นเทคนิ ค ฝ่ ายสนับ สนุน ฝ่ ายขาย และบุค ลากรที่ มี คุณ สมบัติ อื่ น ๆ ทัง้ นี ้ การที่ บ ริ ษั ท ฯ จะรั ก ษาบุค ลากรที่ มี
ความสาคัญต่อบริ ษัทฯ หรื อจูงใจให้ มีบุคลากรที่มีความสาคัญ อยู่กบั บริ ษัทฯ อาจทาให้ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น
จานวนมาก ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจูงใจหรื อไม่อาจรักษาบุคลากรดังกล่าวไว้ กบั บริ ษัทฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของบริ ษัทฯ ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ และมีผลกระทบต่อธุรกิ จ
ของบริ ษัทฯ โดยทัว่ ไป
1.31

ภัยธรรมชาติและปั จ จัยอื่นๆ อาจก่ อให้ เกิดอุ บัติ เหตุ หรื อธุ รกิจหยุดชะงัก ซึ่ง อาจส่ งผลกระทบใน
ทางลบต่ อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสาคัญ

การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความเสีย่ งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ ฝนุ่ อุทกภัย และแผ่นดินไหว แม้ ว่า
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ความระมัดระวังในการออกแบบ ก่อสร้ าง และประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า แต่ บริ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่า
ภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น ความล้ มเหลวของระบบ การชารุดบกพร่องของอุปกรณ์ ความเสีย่ งที่ไม่อาจทราบได้
ในขณะนี ้ หรื อความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์จะไม่ก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุหรื อธุรกิจหยุดชะงัก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
นามาตรการเกี่ ยวกับความปลอดภัยรวมไว้ ในการออกแบบอาคารสถานที่และที่ตงของบริ
ั้
ษัทฯ รวมทัง้ ได้ มีมาตรการ
ป้องกัน อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับ มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับมือกับ อุบตั ิภยั ภายนอก
บริ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ มาตรการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในทุกกรณี
ในกรณีที่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นในอาคารสถานที่ของบริ ษัทฯ ไม่ว่าอุบตั ิเหตุดงั กล่าวจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรื อ
เหตุอื่น ธุรกิจของบริ ษัทฯ อาจหยุดชะงักลง และบริ ษัทฯ อาจต้ องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
มลภาวะทางสิ่งแวดล้ อม หรื อ ความเสียหายอื่นใดที่เกิด ขึ ้น หรื ออาจถูกสอบสวน ดาเนินกระบวนการทางกฎหมาย และ
ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจากอุบตั ิเหตุดงั กล่าว อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากปั จจัยหรื อภัยธรรมชาติใดๆ อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
ร้ ายแรง และบุคคลอื่นๆ อาจพยายามเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ต้ องรับผิดต่อเหตุการณ์เหล่านันด้
้ วยเหตุที่มาตรการป้องกันที่
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บริ ษัทฯ ใช้ อยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
อย่างมีนยั สาคัญ
1.32

สงครามหรือการก่ อการร้ ายอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อบริษัทฯ

การโจมตีหรื อการดาเนินการทางทหารในพื ้นที่หรื อภูมิภาคต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ บริ ษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งรวมถึงการที่ บริ ษัทฯ อาจถูกบังคับให้ ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และเป็ นเหตุให้ การจัดหา
วัตถุดิบ หรื อ การขาย หยุดชะงัก สูญเสีย ทรั พย์ สิน และลูกจ้ า งไม่สามารถปฏิ บัติ งานได้ และ การไม่มี เสถี ยรภาพใน
ตลาดการเงิ นอันเนื่องมาจากสงครามอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริ ษัทฯ ในการระดมทุน หรื ออาจส่งผล
กระทบต่อตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี ้ เช่นเดียวกับบริ ษัทอื่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้ องอาจตกเป็ นเป้าหมายของการก่อการร้ าย ความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิด ขึ ้นกับอุปกรณ์ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น อุปกรณ์ ในการผลิตไฟฟ้า ส่งกระแสไฟฟ้าและจาหน่าย
ไฟฟ้า รวมทังการบาดเจ็
้
บของลูกจ้ าง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนัน้ หากการผลิตหรื อ
จาหน่ายไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ต้ องหยุดชะงักลง อาจส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ลดลงเป็ นจานวนมากและทาให้ ค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึ ้นเพื่อทดแทน ซ่อมแซม หรื อประกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
2.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ

2.1

ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ อาจผันผวนอย่ างมีนัยสาคัญและผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
ในราคาที่เท่ ากับหรือสูงกว่ าราคาที่เสนอขายในครัง้ นี ้

ราคาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ อาจเปลีย่ นแปลงและขึ ้นอยู่กบั ความผันผวนของราคาที่ขึ ้นลงอย่างมาก ตามปั จจัย
ต่าง ๆ ซึง่ รวมถึง


สภาวะโดยทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อสภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ



ภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึ งคลื่นสึน ามิ แผ่น ดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ ง และเหตุก ารณ์ อื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน



ความผันผวนของผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทังที
้ ่เกิดขึ ้นจริ งหรื อที่คาดการณ์ไว้



ความแตกต่างระหว่างผลทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่เกิดขึ ้นจริ งกับสิ่งที่ผ้ ลู งทุน
และนักวิเคราะห์คาดการณ์



การเปลีย่ นแปลงรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรื อคาแนะนา หรื อประมาณการของนักวิเคราะห์



การเข้ าดารงตาแหน่งหรื อการออกจากตาแหน่งของบุคลากรที่สาคัญ



การพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบ
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การเปลีย่ นแปลงทางภาษี อากร



ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยและราคาตลาดของตราสารหนี ้และตราสารทุน



ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและนโยบายควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตราซึง่ บังคับใช้ โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย



คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ และ



สภาวะทางเศรษฐกิจหรื อเหตุการณ์ทางการเมือง

ปั จ จัย ที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น รวมถึ ง ปั จ จัย อื่น ๆ อาจท าให้ ร าคาตลาดและความต้ อ งการซื อ้ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ มี
ความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งอาจจากัดหรื อขัดขวางมิให้ ผ้ ลู งทุนสามารถขายหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ทนั ที และอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุ้นของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ในอดีตที่ผ่านมา ในบางประเทศ เมื่อราคาตลาดของ
หุ้นมีความผันผวน ผู้ถือหุ้นอาจรวมตัวกันเพื่อฟ้องร้ องดาเนินคดีแบบกลุม่ กับบริ ษัทที่ออกหุ้นนัน้ ๆ ดังนัน้ หากมีผ้ ถู ือหุ้น
ดาเนินการฟ้องร้ องดาเนินคดีกับ บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเป็ นจานวนมากในการต่อสู้คดี หรื อหากในที่สดุ
แล้ วการฟ้องร้ องดังกล่าวได้ มีการชี ้ขาดเป็ นไปในทางที่ไม่เป็ นประโยชน์แก่ บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจต้ องชาระค่าเสียหายเป็ น
จานวนมาก นอกจากนี ้ การฟ้องร้ องดาเนินคดีเช่นนี ้อาจเบี่ยงเบนความสนใจและเวลาของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ไปจาก
การดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
2.2

การขายหุ้นของบริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (รวมถึง บมจ. ทีพีไอ โพลีน) ซึ่งถือหุ้นเป็ นจานวน
มากในอนาคตอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อราคาซือ้ ขายหุ้นของบริษัทฯ

ภายหลัง จากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริ ษัท ฯ ในครั ง้ นีแ้ ละการจดทะเบี ย นหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ประมาณการว่าหุ้นของบริ ษัทฯ จานวน 2,500,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 29.8 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมดภายหลั
้
งจากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะสามารถทาการซื ้อขายได้
อย่างเสรี ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใต้ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ ฯ หุ้นของบริ ษัทฯ รวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 55.0 ของทุนชาระแล้ ว
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (รวมหุ้นที่ถือโดยผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนเกินกว่า
ร้ อยละ 5.0 ของทุนชาระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อหุ้นที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น ๆ ในกรณีที่
หุ้นที่ผ้ ูบริ หารและผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทฯ ดังกล่าวถื อครองหุ้นในสัดส่วนเกิ น กว่าร้ อยละ 5.0 ของทุนชาระแล้ วภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมกันมีสดั ส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 55.0 ของทุนชาระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน) ไม่อาจขายได้ เป็ นระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่เริ่ มทาการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี หุ้น
ของบริ ษัทฯ ที่ถูกห้ ามขายข้ างต้ นอาจขายได้ หลังจากที่ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากเริ่ มทาการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 25.0 และหุ้นในส่วนที่เหลือซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75.0 ทีถ่ กู ห้ ามขายข้ างต้ น
จะสามารถเริ่ มขายได้ ภายหลังจากที่ครบกาหนดระยะเวลา 12 เดือนแรกนับจากวันที่เริ่ มทาการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ เมื่อระยะเวลาห้ ามขายสิ ้นสุดลง ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากราคาตลาดของหุ้น
ของบริ ษัทฯ ที่ลดลงอันเป็ นผลมาจากการขายหุ้นที่สิ ้นสุดเวลาถูกห้ ามขายดังกล่าวของบริ ษัทฯ
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การขายหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนมาก หรื อความเข้ าใจว่าอาจมีการขายหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนมากอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในบางครัง้
ต่อราคาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ (หากมี) จากการขายหุ้นในอนาคตหรื อการมีห้ นุ ของบริ ษัทฯ ที่สามารถขายได้ ในอนาคต
การขายหุ้นจานวนมากในตลาดรองภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ หรื อความเข้ าใจจาก
นักลงทุนที่คาดว่าจะมีการขายดังกล่าวเกิดขึ ้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
2.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายและส่ งมอบหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรั พย์ ฯ เนื่องจากภายหลัง
การชาระค่ า หุ้ น ของบริ ษัท ฯ ผู้ ลงทุ น จะยังไม่ ถือ เป็ นผู้ ถือหุ้ น ของบริ ษั ทฯ จนกว่ าบริ ษัท ฯ จะได้
ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้นกับกระทรวงพาณิชย์

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ไม่มีตลาดรองสาหรับรองรับการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
ราคาเสนอขายครัง้ แรกของหุ้นของบริ ษัทฯ (“ราคาเสนอขาย”) จึงเป็ นผลมาจากการตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ ซึ่งราคาเสนอขายอาจมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้และการรับหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วสาหรับหุ้นของบริ ษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้และต้ องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ ก่อนที่จะดาเนินการส่งมอบหุ้นของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ คาดว่าการจดทะเบียนดังกล่าวและการส่งมอบหุ้นที่เสนอขายในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) จะเกิดขึ ้น
ภายใน 7 วันทาการนับแต่บริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงินค่าหุ้นที่เสนอขาย อย่างไรก็ดี ภายใต้ กฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนใน
หุ้นของบริ ษัทฯ ยังไม่เป็ นที่แน่นอนในช่วงระยะเวลาระหว่างที่ผ้ ลู งทุนได้ ชาระค่าหุ้นของบริ ษัทฯ จนถึงเวลาที่มีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ และยื่นบัญ ชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเสร็ จ โดยในช่วง
เวลาดังกล่าว ยังไม่ถือว่าผู้ลงทุนมีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และอาจจะพิจารณาได้ วา่ ผู้ลงทุนมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้ที่ไม่
มีประกัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อนุมตั ิคาขอจดทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในหลักการเมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ดี แม้ บริ ษัทฯ คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมตั ิคาขอจดทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนโดยเร็ วภายหลังจากที่ได้ รับชาระเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาคาขอดังกล่าวเป็ นเวลาไม่เกิน 7
วันหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ยื่นเอกสารคาขอที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ รวมถึงเอกสารที่แสดงการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่
กล่าวข้ างต้ น ดังนัน้ หุ้นของบริ ษัทฯ จะยังไม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ จนกระทัง่ วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริ ษัทฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะยังไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้ อนุมตั ิรับหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ อาจไม่สามารถขายหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ หรื อสามารถขายหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ โดยการทาธุรกรรมซื ้อขายนอก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านัน้
การจดทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับประกันได้ ว่า จะมีการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ อยู่
ตลอด หรื อในกรณีที่มีการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ อยู่ตลอด บริ ษัทฯ ก็ไม่อาจรับประกันได้ ว่าสถานการณ์ดงั กล่าวจะเป็ น
เช่ นนัน้ ต่อ ไป และไม่อาจรั บ ประกัน ได้ ว่า ราคาตลาดของหุ้น ของบริ ษัท ฯ จะไม่ลดลงอย่า งมี นัยสาคัญ ภายหลังจาก
22

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ในครั ง้ นี ้ นอกจากนี ้ ตลาดหุ้น และหุ้น ของบริ ษั ท อื่ น ในประเทศไทยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบกับความผันผวนของราคาและปริ มาณการซื ้อขายอย่างมีนยั สาคัญเป็ นครัง้ คราว
ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องหรื อไม่เป็ นสัดส่วนกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ความผันผวนของตลาดโดยทัว่ ไปอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ
2.4

ผู้ลงทุนอาจถูกจากัดการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ วน (Rights Offering) ใน
อนาคต

แม้ ว่าบริ ษัทมหาชนในประเทศไทยไม่ถกู กาหนดให้ ต้องเสนอสิทธิในการจองซื ้อหุ้นก่อน (Pre-emptive Rights)
ให้ แก่ผ้ หู ้ นุ เดิมเมื่อมีการออกหลักทรัพย์ใหม่ก็ตาม แต่ในบางครัง้ บริ ษัทมหาชนอาจมีการออกหลักทรัพย์ใหม่โดยการเสนอ
ขายหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน (Rights Offerings) ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ เสนอขายหรื อดาเนินการเสนอสิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อสิทธิในลักษณะอื่นใด บริ ษัทฯ มีสิทธิ ใช้ ดลุ ยพินิจกาหนด
วิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อการได้ มาซึง่ สิทธิดงั กล่าว ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offerings) หรื อกรณีที่คล้ ายคลึงกัน บริ ษัทฯ ไม่ถกู บังคับ และอาจเลือกที่จะไม่เสนอสิทธิ
ดังกล่าวแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และบทบัญญัติอื่น
เกี่ยวกับการกากับดูแลในเขตอานาจอื่นอาจทาให้ นกั ลงทุนบางกลุม่ อาจไม่ได้ รับสิทธิจากการเสนอขายหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offerings) ในอนาคตได้ และเหตุดงั กล่าวอาจส่งผลให้ สดั ส่วนการถือครองหุ้นของ
ผู้ถื อ หุ้น ลดลง บริ ษั ท ฯ ไม่มี ห น้ า ที่ และไม่ ค าดว่ า จะต้ อ งจดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในเขตอ านาจอื่ น นอก
ประเทศไทยเพื่ออนุญาตให้ นกั ลงทุนต่างประเทศมีสิทธิ ได้ รับการเสนอขายหุ้นแก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
(Rights Offerings) เมื่อบริ ษัทฯ จะดาเนินการเสนอขายหุ้นในอนาคต
2.5

บริษัทฯ อาจไม่ สามารถจ่ ายเงินปั นผล

ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการประกาศจ่ายเงินปั นผลของหุ้นของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงานทาง
การเงินในอนาคต ซึง่ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั การดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็ จและขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้ านการเงิน ปั จจัย
ในด้ านการแข่งขัน กฎระเบียบ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป ความต้ องการและราคาขายสินค้ าของบริ ษัทฯ และปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะในอุตสาหกรรมหรื อโครงการของบริ ษัทฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจให้ คาแนะนาว่าสมควรลดหรื อไม่จา่ ยเงินปั นผลออกในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ บริ ษัทฯ
จึงไม่อาจรับรองได้ ว่า บริ ษัทฯ จะสามารถสร้ างกาไรได้ ในอนาคตหรื อไม่อาจรับรองได้ ว่าคณะกรรมการบริ ษัทจะอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผล
นอกจากนี ้ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนได้ กาหนดว่า บริ ษัทฯ ไม่อาจจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
แม้ วา่ บริ ษัทฯ จะมีกาไรสุทธิในปี นนั ้ ๆ ก็ตาม อีกทังในกรณี
้
ที่บริ ษัทมีกาไรสุทธิในปี ใด ๆ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ กาหนดว่าในกรณีที่บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี ใด ๆ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5.0
ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองทังหมดจะมี
้
จานวนถึงร้ อยละ 10.0
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถทากาไรได้ เพียงพอ หรื อหากบริ ษัทฯ เห็นสมควรเป็ นประการอื่น
บริ ษัทฯ อาจไม่จ่ายเงินปั นผลในอนาคตได้
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บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2.6

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ก่อนที่จะทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
เกี่ยวกับการนาหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขออนุญาตนา
หลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ แล้ วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ
สาหรั บการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ในครั ง้ นีไ้ ด้ พิ จารณาตรวจสอบเอกสารและเชื่ อ มั่น ว่า บริ ษั ทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้น
แก่นกั ลงทุนรายย่อยที่บริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของ
ทุนชาระแล้ วซึ่งขึ ้นอยู่กบั ผลของการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่า บริ ษัทฯ จะ
ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรื อไม่ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถนา
หุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
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