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1.

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูล
ในเอกสารฉบับนี้โดยรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการลงทุน
ซื้อหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
และมูลคาหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ อาจมี
ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ไม อ าจทราบได ใ นขณะนี้ ห รื อ เป น ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาในขณะนี้ ว า ไม เ ป น
สาระสําคัญซึ่งอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง หรือ แหลงเงินทุนของบริษัทฯ ขอความในลักษณะที่เปนการ
คาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา”
“คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการใน
อนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็น
ของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาล
หรื อ เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือ คัดยอ จากสิ่งพิ มพของรั ฐบาลหรือ จาก
แหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด
1.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ

1.1.1

บริษัทฯ เปนคูความในคดีซึ่งหากศาลพิพากษาไมเปนคุณแกบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

Eastman Chemical Company (“Eastman”) ไดยื่นฟอง AlphaPet, IRP Rotterdam, IRP Workington,
IRH Rotterdam และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ตอศาลแขวงเดลาแวร (Delaware District Court) ในสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชิงพาณิชยของโรงงานผลิต PET ของ AlphaPet (กําลังการผลิต
ของโรงงานผลิต PET ของ AlphaPet คิดเปนรอยละ 28.8 ของกําลังการผลิตติดตั้งของโรงงานผลิต PET ของบริษัทฯ)
ภายใตสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี (Technology License Agreement) ระหวาง IRP Rotterdam, IRP
Workington, IRH Rotterdam (รวมเรียกวา “จําเลยในทวีปยุโรป”) และ Eastman อันเกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทฯ เขา
ซื้อโรงงานผลิต PET และโรงงานผลิต PTA ของ Eastman ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปในเดือนมีนาคม
2551 จําเลยในทวีปยุโรป ไดรับอนุญาตใหใชความลับทางเทคโนโลยีของ Eastman ในการผลิตผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
บางประเภท ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจการที่ไดซื้อมา ทั้งนี้ ในคําฟองดังกลาว Eastman ไดกลาวหาวา


AlphaPet ไดละเมิดสิทธิบัตรบางรายการของ Eastman



จําเลยในทวีปยุโรปไดละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี และ



จําเลยไดลักลอบใชขอมูลความลับและความลับทางการคาของ Eastman ภายใตกฎหมายของมลรัฐ
เดลาแวร
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(โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ 7 - ขอพิพาททางกฎหมาย)
บริษัทฯ ประสงคที่จะตอสูกับขอกลาวหาดังกลาวอยางจริงจัง อยางไรก็ดี ขอพิพาททางกฎหมายในลักษณะนี้
อาจใชระยะเวลานานจนกวาคดีความจะยุติ และบริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดวาคดีความนี้จะจบลงเมื่อใด นอกจากนี้
บริษัทฯ ไมอาจรับประกันไดวาศาลแขวงเดลาแวรจะจําหนายคดีหรือตัดสินคดีในทางที่เปนคุณแกบริษัทฯ ศาลแขวง
เดลาแวร อ าจมี คํ า สั่ง คุม ครองไม วา ชั่ว คราวหรือ ถาวรกอ นมีคํา พิพ ากษา (ซึ่ง อาจสงผลให การดํ า เนิ นการผลิ ต ของ
โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet ตองหยุดลง) ศาลแขวงเดลาแวรอาจพิพากษาเปนคุณแก Eastman และ/หรือ ให
บริษัทฯ ชดใชคาเสียหายเปนจํานวนมากใหแก Eastman และ/หรือ กําหนดคาใชสิทธิขึ้นมา บริษัทฯ อาจมีคาใชจาย
เกิดขึ้นเปนอยางมากอันเนื่องมาจากการดําเนินการในคดีนี้ นอกจากนี้ หากศาลพิพากษาไมเปนคุณแกบริษัทฯ บริษัทฯ
อาจตองใชเทคโนโลยีอยางอื่น ซึ่งอาจนําไปสูการลาชาหรือการหยุดดําเนินการผลิตชั่วคราว ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความ
ยากลําบากในการปฏิบัติตามขอตกลงทางสัญญาบางอยาง และอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทฯ
บางราย และอาจนําไปสูการรองเรียน และขอพิพาทกับลูกคาเหลานั้น บริษัทฯ ไมทราบถึงจํานวนคาเสียหาย คาใชสิทธิ
และ/หรือคาใชจายอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากขอพิพาททางคดีนี้ และในคําฟองก็ไมไดกําหนดจํานวน
คาเสียหายที่ Eastman เรียกรอง การกําหนดใหบริษัทฯ ตองชดใชคาเสียหายที่เปนตัวเงิน จายคาใชสิทธิ หรือคาใชจาย
อื่น ๆ หรือการหยุดชะงักของการดําเนินการผลิตที่โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.2

คําพิพากษาที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ ในคดีที่ Eastman กลาวหาวาบริษัทฯ ละเมิดสัญญาอนุญาตให
ใชเทคโนโลยี อาจสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปยุโรป

คําฟองของ Eastman ซึ่งไดกลาวหาวาจําเลยในทวีปยุโรปละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี ตามที่ได
กลาวไปแลวขางตนนั้น หากศาลเห็นวาจําเลยในทวีปยุโรปไดละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ
Eastman อาจจะยกเลิกสัญญา รวมทั้งการอนุญาตใหใชสิทธิตาง ๆ ที่ไดใหไวภายใตสัญญาดังกลาว ในกรณีเชนนั้น
จําเลยในทวีปยุโรปอาจตองเขาเจรจาในขอสัญญาเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธิกับ Eastman ใหม หรือใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่สามารถนํามาใชแทนเทคโนโลยีเดิมเพื่อใหโรงงานของบริษัทฯ ดําเนินการผลิตตอไปได ซึ่งอาจนําไปสูการ
หยุดดําเนินการผลิตชั่วคราวจนกวาจะมีการเจรจาขอสัญญาใหม หรือจนกวาจะมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาแทน
ของเดิม บริษัทฯ เชื่อวาเทคโนโลยีทางเลือกอื่นนั้นหาไดในตลาดและมีราคาที่คอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไม
สามารถรับรองไดวาจะใชระยะเวลานานเพียงใดในการใชเทคโนโลยีใหมในโรงงานเหลานี้ นอกจากนี้ หากกระบวนการ
ผลิต ณ โรงงานแหงใดแหงหนึ่งของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากการที่ศาลมีคําพิพากษาที่ไมเปน
คุณกับบริษัทฯ หรือจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี อาจกอใหเกิดความยากลําบากแกบริษัทฯ
ในการปฏิบัติตามขอตกลงทางสัญญา ซึ่งอาจนําไปสูการรองเรียน และขอพิพาทกับลูกคา
โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam และ IRP Workington มีกําลังการผลิตรวมกันคิดเปนรอยละ 23.7 ของ
กําลังการผลิตติดตั้งของโรงงานผลิต PET ของบริษัทฯ และ โรงงานผลิต PTA ของ IRH Rotterdam มีกําลังการผลิตคิด
เปนรอยละ 22.0 ของกําลังการผลิตติดตั้งของโรงงานผลิต PTA ของบริษัทฯ ซึ่งหากเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังกลาวขางตน อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันสูงมาก และการดําเนินการใด ๆ ของคูแขงอาจสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการทํากําไรและสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ

ธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยูเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงดานราคาและดานอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ สวนใหญเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity Products) ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะสรางความแตกตางในตัว
ผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และปรับราคาผลิตภัณฑตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นได สวนปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การแขงขันรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ คุณลักษณะหรือสมรรถนะของสินคา การจัดสงสินคาที่ตอเนื่องและนาเชื่อถือ
ใหแกลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยสวนใหญ บริษัทฯ จะแขงขันกับบรรษัทขามชาติขนาด
ใหญหลายแหงในแตละกลุมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดแขงขันกับผูผลิตในระดับภูมิภาค และ/หรือผูผลิตที่มีความ
เชี่ยวชาญในตลาดเสนใยโพลีเอสเตอร (Polyester Fiber) อีกเปนจํานวนมาก โดยผูผลิตบางรายดังกลาวอาจมีความโดด
เดนในตลาดและ/หรือแหลงเงินทุน และทรัพยากรอื่น ๆ มากกวาของบริษัทฯ นอกจากนี้ แรงกดดันในการทํากําไรอาจมา
จากปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงคที่มีจํากัด และการมีสินคาเกินความตองการในตลาด (ตัวอยางเชน
ความตองการเม็ดพลาสติก PET ในประเทศจีน อาจต่ํากวาประมาณการการเพิ่มขึ้นของกําลังการผลิต) การลดราคาของ
คูแขง การมีผูประกอบการรายใหมในอุตสาหกรรม การควบรวมในกลุมอุตสาหกรรม (Industry Consolidation)
ความสามารถของคูแขงในการใชประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) และการเพิ่มอุปทานของ
ผลิตภัณฑ รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ของคูแขงซึ่งบริษัทฯ มิไดมีอยู ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับ
คูแขงไดอยางประสบความสําเร็จ อาจทําใหสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.4

วงจรอุตสาหกรรม PTA เม็ดพลาสติก PET และเสนใยโพลีเอสเตอร อาจสงผลใหเกิดกําลังการผลิต
สวนเกิน

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สะทอนใหเห็นถึงวงจรอุตสาหกรรม PTA เม็ดพลาสติก PET และเสนใยโพลี
เอสเตอรในอดีต ซึ่งมีกําลังการผลิตสวนเกินในบางชวงเวลา และสงผลกระทบตอการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ โดย
วงจรดังกลาวบางสวนเกิดจากการลงทุนในชวงที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม (ซึ่งเปนชวงที่มีกําไรสูง และมีแหลงเงินทุน
มากมาย) ทําใหสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการมีกํา ลังการผลิตใหมซึ่งผลิต
ผลิตภัณฑในจํานวนมาก ผลที่ตามมาคือทําใหในบางชวงเวลาของอุตสาหกรรมจะมีกําลังการผลิตสวนเกิน ตัวอยางเชน
เมื่อมีการสรางและดําเนินการโรงงานแหงใหม บริษัทฯ จึงไมอาจรับประกันไดวาเหตุการณดังกลาวไมเกิดขึ้นอีก ดังนั้น
หากการเติบโตทางเศรษฐกิจมิไดเพิ่มขึ้นอยางเพียงพอในอันที่จะกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของอุปสงค หรือหากไมมีการปด
โรงงานเพื่อลดผลกระทบดังกลาว กําลังการผลิตใหม ๆ สามารถทําใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกินทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลดลงของกําไร ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอการทํากําไรของบริษัทฯ และอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ผลกระทบในทางลบดังกลาวขางตนอาจรุนแรงขึ้นหากผูผลิตในภูมิภาคอื่น ๆ ประสบปญหากําลังการผลิต
สวนเกินในตลาดภายในประเทศหรือในภูมิภาคของตน และไดสงออกผลิตภัณฑของตนเพิ่มขึ้นไปยังตลาดที่บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจอยูดวยราคาสินคาที่ไมคํานึงถึงผลกําไร การดําเนินการดังกลาวจะยิ่งทําใหกําไรในผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ในตลาดดังกลาวลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

การที่บริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาผลิตภัณฑตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไดอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

หากตนทุนของวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแตบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑใหสะทอนการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ดังกลาวได จะสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถของบริษัทฯ ในการเพิ่มราคาขายผลิตภัณฑอัน
เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนั้น จะขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและตนทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคูแขง นอกจากนี้ใน
บางครั้ง บริษัทฯ อาจไมสามารถปรับราคาขายใหเพิ่มขึ้นตามตนทุนวัตถุดิบไดทั้งหมด เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีขอตกลง
กับลูกคามากอนหนานี้แลว หรืออยูในชวงที่มีความตองการผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอย หรือการมีอุปทานในผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ มากเกินไป ซึ่งปจจัยตาง ๆ ดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.6

การดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการมีอยูของวัตถุดิบและตนทุนวัตถุดิบ

การดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการมีอยูของวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบเปนหลัก อันไดแก PTA และ MEG
สําหรับธุรกิจ PET และเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร และ PX สําหรับธุรกิจ PTA โดย PX PTA และ MEG เปนผลผลิต
ที่ไดมาจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ และโดยทั่วไปจะผลิตโดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีขนาดใหญ ดังนั้น ตนทุน
การผลิต PTA PET และโพลีเอสเตอรจะขึ้นอยูกับราคาของน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปทั้ง
ในประเทศและระหวางประเทศ ดังนั้น ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับราคาตลาดของ
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ซึ่งจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในระดับระหวางประเทศ
ภูมิภ าคและในประเทศ รวมถึง ป จจัยอื่น ๆ ซึ่ ง อยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัท ฯ เมื่อไมกี่ปที่ผา นมา ราคาของ
น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติมีความผันผวนอยางมาก ตัวอยางเชน ราคาของน้ํามันดิบระหวางประเทศไดเพิ่มขึ้นอยาง
มากในครึ่งปแรกของป 2551 แตไดกลับลดลงอยางมากในชวงครึ่งหลังของป 2551 โดยหลังจากที่ราคาของน้ํามันดิบได
พุงขึ้นสูงสุดเปนประวัติการณ ก็ไดลดต่ําลงอยางรวดเร็วจนเปนราคาต่ําสุดราคาใหมในรอบ 3 ปในเดือนธันวาคม 2551
บริษัทฯ คาดวาความผันผวนและความไมแนนอนของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมีจะยังคงดําเนินอยูตอไป
ตลาดและราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมอาจขึ้นกับอุปสงคโดยรวมของผลิตภัณฑดังกลาว (ซึ่งอาจมีความ
ผั น ผวนอั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพและวงจรของเศรษฐกิ จ ฤดู ก าลและสภาวะอากาศ) ปริ ม าณของ
ผลิตภัณฑในประเทศและภูมิภาค ราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่นําเขา ราคาและปริมาณเชื้อเพลิงทดแทนที่มี และ
ขอบเขตและลักษณะของกฎเกณฑและภาษีของภาครัฐ สภาวะอุปทานทั่วโลกและระดับราคาของน้ํามันดิบอาจไดรับ
ผลกระทบอยางมากจากกลุมตาง ๆ ระดับระหวางประเทศ ซึ่งควบคุมปริมาณการผลิตน้ํามันดิบสวนใหญของโลก และ
จากพัฒนาการทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ปจจัยอื่น ๆ เชน กฎเกณฑของ
รัฐบาลทั้งในและตางประเทศ สภาวะอากาศ และการแขงขันจากแหลงพลังงานอื่นก็มีผลกระทบตอราคาน้ํามันดิบและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมดวยเชนกัน ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปสามารถกอใหเกิด
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนบางชวงเวลา และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ สงครามหรือการมุงทําลาย หรือ
การกอการรายที่รุนแรง หรือปจจัยทางการเมืองอื่น ๆ ในประเทศหรือภูมิภาคตาง ๆ ที่บริษัทฯ ดําเนินงานหรือประกอบ
ธุรกิจ หรือที่ผูจําหนายวัตถุดิบและพลังงานรายหลักตั้งอยู หรือการหยุดชะงักหรือการเสื่อมสภาพของโครงสรางพื้นฐาน
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

ในการขนสงที่ใชขนสงวัตถุดิบและพลังงานอาจสงผลกระทบตอปริมาณที่มีและตนทุนของสิ่งดังกลาว ตัวอยางเชน
โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet พึ่งพาผูจําหนาย PTA เพียงรายเดียว อันไดแก BP ซึ่งหากบริษัทดังกลาวไมสามารถ
สงมอบ PTA ตามที่บริษัทฯ ตองการได บริษัทฯ ตองซื้อ PTA ในจํานวนที่ตองการจากตลาดจร (Spot Market) หรือ
จัดหาจากแหลงอื่น ซึ่งอาจจะไมมีผลิตภัณฑในจํานวนที่บริษัทฯ ตองการเพื่อใชในการผลิตที่โรงงานผลิต PET ของ
AlphaPet ไดในทันที
1.1.7

การเพิ่มขึ้นของตนทุนของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถกําหนดราคาโภคภัณฑไดโดยตรง ดังนั้น ความสามารถในการแขงขันและในการ
ทํากําไรในระยะยาวของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ในการลดตนทุนและรักษาระดับการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ต่ําเปนหลัก หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาโครงสรางตนทุน และดําเนินการใหโรงงานมีการ
ผลิตอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหตนทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตนทุนที่ไมสามารถควบคุมไดบางอยางอาจเพิ่มขึ้นจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ลดลง ตัวอยางของตนทุนที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก ตนทุนดานพลังงาน
ตนทุนดานประกันภัย ตนทุนดานภาษี และตนทุนดานบําเหน็จ โดยตนทุนดานพลังงานจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาปโตรเคมี ซึ่งหากราคาเพิ่มขึ้นจะสงผลใหตนทุนดานกาซธรรมชาติ ไฟฟา ถานหิน และน้ํามันของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นดวย และอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยทําใหตนทุนการผลิตของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้น
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดประสบกับการเพิ่มขึ้นเปนอยางมากของตนทุนดานพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ได
พยายามเพิ่มราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนดานพลังงาน แตก็ไมสามารถปรับราคา
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหเพิ่มขึ้นไดในทันที ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการผลักภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกคา
ในทายที่สุดจะขึ้นอยูกับสภาวะของตลาด
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑในธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ ยังเปนธุรกิจที่ใชแรงงานเปนหลัก
ดังนั้น ความกดดันดานสภาวะเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ หรือปจจัย
อื่น ๆ ที่จะสงผลใหตนทุนดานแรงงานเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.8

การขาดแคลนหรือการหยุดชะงักของการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคาอันเนื่องมาจากการลดลงของ
กําลังการผลิต หรือการหยุดซอมบํารุงที่ไมเปนไปตามแผนอาจทําใหการขายลดลง

การผลิต ณ โรงงานผลิตของบริษัทฯ หรือการสงมอบสินคาใหแกลูกคาของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทาง
ลบจากการขั ดขอ งทางเทคนิค การประทว ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คํา วินิจฉั ยดา นกฎหมาย และป จจัยอื่ น ๆ โดย
เหตุการณที่มิไดคาดหมายไว เชน ปญหาในการผลิต การหยุดซอมบํารุงที่ไมเปนไปตามแผน หรือการสูญหายของ
ผลิตภัณฑที่จะสงมอบอาจทําใหยอดขายลดลง ตัวอยางเชน ในป 2551 บริษัทฯ ประสบกับการหยุดซอมบํารุงที่ไม
เปนไปตามแผนหลายครั้ง ทําใหตองปดโรงงานผลิต PTA ของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม โดยที่มิไดวางแผนไวเปน
จํานวนรวม 45 วัน โดยระยะเวลาในการหยุดซอมบํารุงที่ไมเปนไปตามแผนนานที่สุดคือตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2551
ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 จากเหตุการณดังกลาวทําใหบริษัทฯ สูญเสียการผลิต PTA รวมจํานวนประมาณ 95,000 ตัน
ในชวงไตรมาสที่สามของป 2551
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หากกําลังการผลิตของโรงงานที่สําคัญของบริษัทฯ หนึ่งแหงหรือมากกวาลดลง หรือการผลิตผลิตภัณฑที่
สําคัญตองหยุดลงเปนระยะเวลานาน และบริษัทฯ ไมสามารถยายการผลิตไปยังโรงงานแหงอื่นเพื่อใหผลิตผลิตภัณฑใน
จํานวนที่เพียงพอ หรือ เบิกสินคาคงคลังได หรือหากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาในอัตราการใช
กําลังการผลิตโดยทั่วไปของโรงงาน อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักในการสงมอบวัตถุดิบ บริษัทฯ อาจไมสามารถสงมอบ
ผลิตภัณฑไดตามที่ตกลง และอาจถูกเรียกรองคาเสียหาย และทําใหชื่อเสียงของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.9

บริษัทฯ เพิ่งเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยที่โรงงานแหงใหม ประกอบกับการที่บริษัทฯ เพิ่งเขาซื้อ
กิจการตาง ๆ ทําใหงบการเงินรวมในอดีตและขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหม (Pro Forma) ของ
บริษัทฯ ไมสามารถใชเปรียบเทียบ และอาจไมสามารถบงชี้ถึงผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ
ในอนาคตได

ในชวงเวลาตั้งแตไตรมาสที่สี่ของป 2549 จนถึงสิ้นป 2552 บริษัทฯ ไดเริ่มตนดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยที่
โรงงานผลิตแหงใหมของบริษัทฯ และไดเขาซื้อกิจการตาง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงการเขาซื้อธุรกิจ PTA ซึ่งเปนธุรกิจใหม
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดรวมงบการเงินในอดีตดังตอไปนี้ในเอกสารฉบับนี้ (ก) งบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชี สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ป 2550 และ ป 2551 (ข) งบการเงินรวมระหวางกาล
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2552 และ (ค) ขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหม (Pro
Forma) สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บนสมมติฐานวาบริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของ บจ. อินโดรามา
ปโตรเคม และ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส ในวันที่ 1 มกราคม 2551
อยางไรก็ดี ขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหม สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มิไดรวมขอมูล
ของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เสมือนวาการเขาซื้อ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551
แตบริษัทฯ นําขอมูลทางการเงินของบริษัทดังกลาวตั้งแตวันที่มีการเขาซื้อกิจการของบริษัทฯ จริง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
มารวมไว เนื่องจากโรงงานผลิตของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) มิไดเปดดําเนินการในชวงเวลาที่เขาซื้อกิจการ นอกจากนี้
งบการเงินของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส และ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ก็มิไดรวมอยูใน
เอกสารฉบับนี้
เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยที่โรงงานแหงใหม รวมทั้งเพิ่งเขาซื้อทรัพยสินของ Eastman
Chemical Company บจ. อินโดรามา ปโตรเคม บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส และ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ในเวลาที่
ต า งกั น ของช ว งเวลาของงบการเงิ น ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ดั ง นั้ น งบการเงิ น ในอดี ต ดั ง กล า วจึ ง ไม ส ามารถใช
เปรียบเทียบได และไมอาจบงชี้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ ขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหม ซึ่งจัดเตรียมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
ไดแสดงไวเพื่อประโยชนในการใหขอมูลเทานั้น และมิใชเปนขอมูลที่บงชี้ถึงฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานที่ได
เกิดขึ้นจริงหากการเขาซื้อกิจการหรือทรัพยสินดังกลาวไดเสร็จสมบูรณในวันที่ 1 มกราคม 2551 หรือมิไดแสดงใหเห็นถึง
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุมบริษัทฯ
ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีขอมูลทางการเงินที่จํากัดในการประเมินกลุมบริษัทฯ และในการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินธุรกิจ PTA ในเดือนมีนาคม 2551 ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีขอมูลในอดีตเกี่ยวกับ
ธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ อยางจํากัดในการอางอิงและประเมิน และโอกาสทางธุรกิจจะตองพิจารณาจากความเสี่ยง
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คาใชจาย และความยากลําบากที่มักเกิดขึ้นจากการเขาซื้อธุรกิจประเภทใหม กอนการเขาซื้อธุรกิจ PTA ในเดือนมีนาคม
2551 บริษัทฯ มีความชํานาญที่จํากัดในการผลิต จําหนาย และทําการตลาด PTA แตบริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจ PTA ของ
บริษัทฯ จะทําใหตนทุนโดยรวมของบริษัทฯ ลดลงอันเนื่องจากการรวมตัวในแนวตั้งกับโรงงานผลิต PET และโพลี
เอสเตอร รวมทั้งจะชวยเพิ่มรายไดโดยการขาย PTA ที่เหลือจากการใชภายในกลุมใหแกลูกคาภายนอก แตบริษัทฯ ก็ไม
อาจรับประกันไดวาธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ จะทํากําไรใหแกบริษัทฯ ในอนาคต
1.1.10 ตนทุนและความยากในการรวมธุรกิจและเทคโนโลยีที่จะเขาซื้อในอนาคตอาจเปนอุปสรรคตอการ
เติบโตในอนาคต และอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ
กลยุทธสวนหนึ่งในการที่บริษัทฯ จะเติบโตในอนาคตคือ การเขาซื้อบริษัทที่ประกอบธุรกิจ PET โพลีเอสเตอร
หรือ PTA เพื่อรักษาสถานภาพการแขงขันของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู และเพื่อเพิ่มบทบาทใน
ธุรกิ จหลักของบริษัท ฯ กลยุท ธ นี้อ าจก อใหเกิดความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสํา คัญ ตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง


ความรับผิดหรือความเสี่ยงที่ไมอาจทราบไดหรือไมอาจคาดหมายไดจากการดําเนินงานของบริษัท
ที่บริษัทฯ อาจเขาซื้อ



ความจําเปนในการกอหนี้ ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ มีเงินที่จะใชในการดําเนินงานและเพื่อการอื่นนอยลง
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีหนี้ที่ตองชําระเพิ่มขึ้น



ความเปนไปไดในการที่บริษัทฯ จะไมสามารถบรรลุถึงการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) การ
สงเสริมซึ่งกันและกัน (Synergy) หรือประโยชนอื่น ๆ



การมีตนทุนและการใชเวลาในการบริหารและความพยายามในการเขาซื้อและรวมกิจการมากกวาที่
คาดหมายไว



ความเปนไปไดในการที่จะมีการหยุดชะงักของธุรกิจของบริษัทฯ ที่กําลังดําเนินอยู และความยากใน
การรักษาสภาพแวดลอมในการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศและขั้นตอนตาง ๆ



การที่บริษัทฯ ไมสามารถผนวกการใหบริการผลิตภัณฑ และบุคคลากรจากกิจการที่เขาซื้อเขามาเปน
สว นหนึ่ ง ของการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ ได สํา เร็จ หรือ ไม สามารถรั บ รู การประหยัด ตน ทุน หรื อ
ผลประโยชนอื่น ๆ จากการเขาซื้อกิจการที่คาดวาจะมีได



การที่ไมสามารถรักษาความสัมพันธกับพนักงาน ลูกคา และผูจัดหาสินคา



การที่มีลูกคาทับซอนกัน หรือการสูญเสียลูกคาที่มีอยูของกิจการหรือของบริษัทฯ กอนที่บริษัทฯ ได
เขาซื้อกิจการนั้น และ



การที่บริษัทฯ ไมไดผลตอบแทนจากการลงทุน

บริษัทฯ อาจไมมีโอกาสในการเขาซื้อกิจการที่นาสนใจ หรือเขาซื้อกิจการภายใตเงื่อนไขที่นาสนใจ หรือไดรับ
แหลงเงินทุนที่จําเปนตองใชเพื่อการเขาซื้อกิจการ นอกจากนี้ กฎระเบียบในการเขาซื้อ หรือควบกิจการของกลุมสหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย หรือประเทศอื่น ๆ อาจทําใหบริษัทฯ มีขอจํากัดในการเขาซื้อหรือควบกิจการในอนาคต
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บริษัทฯ ไมสามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเขาซื้อกิจการหรือเขาลงทุนในอนาคต และหาก
ความเสี่ยงตาง ๆ ดังที่กลาวขางตนเกิดมีความสําคัญขึ้น ก็อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การเติบโตของบริษัทฯ ที่ผานมา จนถึงปจจุบัน เกิดจากการเขาซื้อกิจการเปนหลัก และการขยาย
การดําเนินงานในอนาคต ไดทําหรือจะทําใหเกิดแรงกดดันอยางมากตอผูบริหาร ระบบ และทรัพยากรของบริษัทฯ
นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ตองจัดใหมีการฝกอบรมการจัดการ และผนึกกําลังคนแลว บริษัทฯ ยังคงตองพัฒนาและ
ปรับปรุงการควบคุมทางการเงิน และการบริหาร บริษัทฯ จึงไมอาจรับรองไดวา บริษัทฯ จะสามารถบริหารการเติบโต
และรวมการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการดังกลาวได อาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.11 การลงทุนโดยการใชเงินทุนจํานวนมากซึ่งรวมถึงการลงทุนในโรงงานใหมในอนาคตเปนสิ่งจําเปนที่
จะทําใหแผนการเติบโตของบริษัทฯ ประสบผลสําเร็จ ซึ่งการลงทุนดังกลาวมีความเสี่ยงของโครงการ
และความเสี่ยงอื่น ๆ
แผนการเติบโตของบริษัทฯ ไดมีการและอาจตองมีการใชเงินทุนตอไปเปนจํานวนมากเพื่อใชในการขยาย
การปรั บ ปรุ ง การแปลงหรื อ การยกระดั บ โรงงานในป จ จุ บั น การพั ฒ นาโรงงานใหม ห รื อ การเข า ซื้ อ หรื อ เข า ลงทุ น
ขนาดใหญ ในโครงการที่ตองมีรายจายสวนทุนเปนจํานวนมากจะมีความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งรวมถึง


การที่ไมสามารถทําใหโครงการสําเร็จภายในระยะเวลา และ/หรืองบประมาณที่กําหนด และ



การที่โครงการไมสามารถดําเนินการไดตามรายละเอียดการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวภายหลังจากที่
โครงการสําเร็จ

นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบเปนจํานวนมากโดยที่ไมไดคาดหมายมากอนในแผนของโครงการและ
การที่ไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดในปริมาณและ/หรือราคาที่กําหนดไวในแผนของโครงการ อาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอความสําเร็จของโครงการ เนื่องจากการลงทุนดังกลาวจะตองใชเงินทุนเปนจํานวนมากและมีชวงระยะเวลา
ระหวางการวางแผนจนถึงความสําเร็จของโครงการหางกันมาก หากโครงการไมประสบความสําเร็จอาจกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.12 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการควบรวมกิจการของบริษัทลูกคา
อุตสาหกรรมที่ลูกคาของบริษัทฯ ดําเนินการอยูไดเคยมีการควบรวมกิจการกันในอดีต และอาจมีการควบรวม
กิจ การกั น อี กในอนาคต โดยการควบรวมกิจ การดั ง กล า วอาจสง ผลกระทบตอ ความสั ม พั น ธ ที่ บ ริ ษั ท ฯ มีต อ ลูก ค า
นอกจากนี้ การที่ ลู ก ค า มี ค วามสามารถมากขึ้ น ในการกดดั น ราคาต อ ผู ข ายสิ น ค า ซึ่ ง รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมของลูกคาไดควบรวมกิจการกันและธุรกิจของลูกคามีขนาดใหญขึ้น ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.13 การสูญเสียลูกคารายสําคัญอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีฐานลูกคาที่กวางและหลากหลาย และมีความสัมพันธเชิงพาณิชยกับลูกคาตั้งแตระยะปานกลางถึง
ยาว อยางไรก็ดี การจําหนายสินคาสวนใหญของบริษัทฯ จะอยูในรูปของสัญญาซึ่งมีระยะเวลาเพียงหนึ่งป หรือเปนการ
จําหนายในตลาดจร
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บริษัทฯ มียอดจําหนายสินคาใหแกลูกคารายหนึ่งของธุรกิจเม็ดพลาสติก PET ของบริษัทฯ ในป 2549 ป 2550
ป 2551 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คิดเปนเงินจํานวน 2,940 ลานบาท 4,466 ลานบาท 5,259
ลานบาท และ 4,346 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.7 รอยละ 13.8 รอยละ 9.9 และรอยละ 7.4 ของรายไดจากการขาย
รวมของบริษัทฯ ตามลําดับ นอกจากนี้ ลูกคารายใหญในธุรกิจ PET 10 อันดับแรกในป 2549 ป 2550 ป 2551 และงวด
เกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คิดเปนรอยละ 71.5 รอยละ 48.9 รอยละ 46.7 และรอยละ 40.3 ของรายได
รวมจากการจําหนาย PET (หรือรอยละ 45.1 รอยละ 38.6 รอยละ 35.9 และรอยละ 22.4 ของรายไดรวมจากการขาย)
ตามลําดับ
บริษัทฯ อาจไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหแกลูกคาเหลานี้ไดในอนาคต และหากบริษัทฯ
สูญเสียลูกคารายใหญเหลานี้ หรือลูกคารายใหญดังกลาวประสบกับปญหาดานเงินทุนอยางมีนัยสําคัญ และบริษัทฯ ไม
สามารถหาลู ก ค า อื่ น ทดแทนหรื อ ไม ส ามารถได ลู กค า รายดั ง กลา วกลับ คื น มา อาจส ง ผลกระทบในทางลบอย า งมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.14 โรงงานผลิตของบริษัท ฯ มีความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอการ
ดําเนินงาน
ธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการที่โรงงานตาง ๆ ของบริษัทฯ สามารถดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่อง โดย
โรงงานผลิตดังกลาวอาจจะมีอันตรายเกี่ยวกับการผลิต การดูแล การเก็บ และการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑทางเคมี
ซึ่งรวมถึงการรั่วและการแตกของทอสง การระเบิด ไฟไหม สภาพอากาศที่รุนแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความ
บกพรองของเครื่องจักร การหยุดเดินเครื่องจักรนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามแผน ปญหาของลูกจาง การหยุดชะงักของ
การขนสง ความซับซอนในการเยียวยา การกระจายของสารเคมี การปลอยสารที่เปนอันตรายหรือเปนพิษ หรือกาซ การ
รั่วของถังเก็บ และความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ โดยอันตรายดังกลาวอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทําให
ทรัพยสินหรืออุปกรณเสียหายหรือชํารุดอยางรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หรืออาจถูกปรับ หรือมี
ความรับผิดอื่นใด และอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ไดรับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(“การนิคมฯ”) ซึ่งแจงวาจากการตรวจสอบโรงงานผลิต PTA ของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม นั้น บจ. อินโดรามา
ปโตรเคม ไดดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยใชวิธีการกําจัดโดยการเผาทําลายที่เครื่อง Thermal Oxidizer โดยไมไดรับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังพบวามีรองรอยการรั่วของสารเคมีตามบริเวณขอตอตาง ๆ ของ
เครื่อง Thermal Oxidizer และคาออกไซดของไนโตรเจนที่ระบายออกจากปลองของเครื่อง Thermal Oxidizer และคา
คารบอนมอนอกไซดที่ Vent Scrubber มีคาเกินเกณฑที่กําหนดไว และมีกลิ่นสารเคมีจากโรงงาน ดังนั้น การนิคมฯ จึงมี
คําสั่งให บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ระงับการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยใชเครื่อง Thermal Oxidizer ทันที และใหดําเนินการ
ปรับปรุงระบบขจัดมลพิษทางอากาศของเสียของโรงงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 ทั้งนี้
บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ไดดําเนินการหลายอยางในการแกไขประเด็นตาง ๆ ตามที่กําหนดในหนังสือของการนิคมฯ
(โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ ขอยอยสิ่งแวดลอม) บริษัทฯ ไม
สามารถรับรองไดวากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกใบอนุญาตใหแก บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ใหดําเนินการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลดวยเครื่อง Thermal Oxidizer นอกจากนี้ ถาบจ. อินโดรามา ปโตรเคม ไมสามารถดําเนินการปรับปรุงที่จําเปนให
แลวเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 บจ. อินโดรามา ปโตรเคม อาจละเมิดคําสั่งของการนิคมฯ ซึ่งอาจสงผล
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กระทบในทางลบตอใบอนุญาตของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ที่มีอยูทั้งหมด และสงผลให บจ. อินโดรามา ปโตรเคม
ตองหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ทั้งนี้ สินทรัพยรวมของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม คิดเปนรอยละ 21.9 ของสินทรัพย
รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 รายไดของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม คิดเปนรอยละ 18.0 ของ
รายไดรวมของบริษัทฯ ในงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และกําไรสุทธิของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม
คิดเปนรอยละ 41.6 ของกําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ในงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
นอกจากนี้ โรงงานผลิตบางแหงของบริษัทฯ เชน โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet โรงงานผลิต PET ของ IRP
Rotterdam โรงงาน PTA ของ IRH Rotterdam โรงงานโพลีเอสเตอรของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส ที่
มาบตาพุด และโรงงาน PTA ของ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส ซึ่งตั้งอยูในสถานที่ที่ใกลกับโรงงานของบริษัทอื่นซึ่งมี
ความเสี่ยงดานการดําเนินงานเชนเดียวกัน โดยในบางกรณีที่โรงงานดังกลาวเปนผูจัดหาสินคาและ/หรือบริการที่มี
ความสําคัญแกบริษัทฯ การหยุดชะงักในการสงมอบสินคาหรือการใหบริการอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
1.1.15 ภาระหนี้สินซึ่งมีอยูจํานวนมากอาจจํากัดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจํากัด
การเขาถึงแหลงเงินทุนที่บริษัทฯ ตองใชเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นเปนจํานวน 13,567.4 ลานบาท และมีหนี้สินระยะยาวหัก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 25,590.7 ลานบาท โดยหนี้สินของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเปนหนี้สินที่มี
หลักประกัน ซึ่งรวมถึงการจํานองที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และ/หรืออุปกรณของบริษัทยอยบางแหงของบริษัทฯ
รวมถึงการจํานําหุนของบริษัทยอยบางแหงของบริษัทฯ ในการที่บริษัทฯ มีหนี้สินจํานวนมากและมีดอกเบี้ยจายดังกลาว
ทําใหบริษัทฯ ตองมีกระแสเงินสดเปนจํานวนมากในการชําระหนี้สินที่มีในปจจุบัน และที่คาดวาจะมีในอนาคต ดังนั้น
กระแสเงินสดที่เหลือจากการชําระหนี้อาจไมเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจหรือในการขยายการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ
ได
สัญญากูยืมเงินของบริษัทฯ มีขอกําหนดตาง ๆ หลากหลาย ซึ่งรวมถึงขอกําหนดที่ใหบริษัทฯ ตองดํารงไวซึ่ง
อัตราสวนทางการเงินตาง ๆ การจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการจําหนายทรัพยสินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ ในการจําหนายทรัพยสินของบริษัทฯ ในการกอภาระผูกพันในทรัพยสินใด ๆ ในการใหเงินกูหรือเขาค้ําประกันหรือ
เขาชดใชความเสียหาย ในการลงทุน ในการควบกิจการหรือแยกกิจการ หากมิไดรับความเห็นชอบจากผูใหกูกอ น
นอกจากนี้ ขอกําหนดของสัญญากูยืมเงินอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินกูที่จําเปน หรือมีเงื่อนไข
ที่ดีกวาที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน รายจายสวนทุนในการเขาซื้อกิจการอื่น การชําระหนี้ หรือการอื่นใด
ในอนาคต หรือจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ และใชความไดเปรียบในโอกาสทาง
ธุรกิจในอนาคต หรือทําใหบริษัทฯ อยูในสถานะที่เสียเปรียบในการแขงขันตอคูแขงบางรายที่มีภาระหนี้สินนอยกวา และ
จํ า กั ด ความสามารถของบริ ษั ท ฯ ในการตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะตลาดหรื อ ทางธุ ร กิ จ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมปโตรเคมี หรือความตกต่ําทางเศรษฐกิจ
ความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระหนี้จะขึ้นอยูกับการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของบริษัทฯ ในการดําเนินการตามกลยุทธ รวมทั้งความสามารถทางดานการบริหารการเงิน การแขงขัน
กฎระเบียบ เทคนิค และปจจัยอื่น ๆ สภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความตองการในผลิตภัณฑของบริษัทฯ และความสามารถ
ในการสรางผลกําไรใหดียิ่งขึ้น และปจจัยเฉพาะอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมและโครงการเฉพาะตาง ๆ ซึ่งปจจัยหลายอยางที่
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กลาวมาขางตนอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้ได เจาหนี้มีหลักประกันของ
บริษัทฯ อาจยึดทรัพยสินที่เปนประกัน ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถใชทรัพยสินหรือสินทรัพยนั้นได หรือไมมี
อํานาจควบคุมบริษัทยอยบางแหงอีกตอไป และ/หรือ อาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินการโรงงานผลิตของบริษัทยอยดังกลาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองจัดหาเงินกูยืมใหมเพื่อทดแทนเงินกูยืมเดิม (Refinance) ในอนาคต ความสามารถ
ของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินกูยืมใหมดังกลาวจะขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ เวลานั้น ขอจํากัดในสัญญา
ที่เกี่ยวของกับหนี้เงินกูของบริษัทฯ และปจจัยอื่น รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป
1.1.16 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดในสัญญาเงินกูหนึ่งอาจสงผลใหผิดนัดในสัญญาเงินกูฉบับอื่น และ/
หรือ การเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดชําระ อาจจะกอใหเกิดปญหาสภาพคลองอยางมีนัยสําคัญ
และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาและอาจเขาทําสัญญาเงินกูสองฝายหรือสัญญาเงินกูรวม (Syndicated Loan
Agreements) สัญญาเหลานี้มีขอกําหนดทางการเงินและขอปฏิบัติหลายอยางเกี่ยวกับการดํารงอัตราสวนบางประการ
เชน อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน และอัตราการกอหนี้ การผิดขอกําหนด
ดังกลาวจะทําใหเกิดการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งผูใหกูมีสิทธิเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดชําระภายใตสัญญาเงินกูดังกลาว
และ/หรือปฏิเสธใหเงินทุนเพิ่มเติมตามสัญญาสินเชื่อแกบริษัทฯ ทั้งนี้ ในอดีต บริษัทฯ ไดปฏิบัติผิดขอกําหนดทางการเงิน
บางเปนครั้งคราว และไดรับการผอนผันจากผูใหกูของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ สามารถหรือจะ
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดทางการเงินในอนาคตได หรือบริษัทฯ จะไดรับการผอนผันจากผูใหกูในอนาคต ทั้งนี้
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาผูใหกูจํานวนหนึ่งหรือหลายรายภายใตสัญญาเงินกูที่เกี่ยวของจะไมบังคับชําระหนี้
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ผิดขอกําหนดทางการเงิน หรือเกิดเหตุผิดนัด นอกจากนี้ สัญญาเงินกูสวนใหญของบริษัทฯ มี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการผิดนัดในสัญญาเงินกูซึ่งอาจสงผลใหผิดนัดในสัญญาเงินกูฉบับอื่น (cross default) ซึ่งทําใหผูให
กูสามารถเรียกชําระคืนเงินกูกอนกําหนดภายใตสัญญาเงินกูที่เกี่ยวของเมื่อมีเหตุผิดนัดในเงินกูอื่นของบริษัทฯ การเรียก
ชําระคืนหนี้กอนกําหนดอาจจะกอใหเกิดปญหาสภาพคลองอยางมีนัยสําคัญ และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.17 ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาผูบริหารหลักและ
บุคลากรที่มีความสามารถได
การดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการบริหารงานของผูบริหารหลัก ซึ่งรวมถึงนายอาลก โลเฮีย ซึ่งเปน
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ความสําเร็จของบริษัทฯ สวนหนึ่ง ขึ้นอยูกับความสามารถและการตัดสินใจของ
นายอาลก โลเฮีย ดังนั้น หากผูบริหารหลักโดยเฉพาะอยางยิ่ง นายอาลก โลเฮีย ไมสามารถบริหารงานใหกับบริษัทฯ
ตอไปได ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเดนและมีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรม
ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู และตองรักษาผูบริหารที่มีประสบการณ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยางรวดเร็ว และ
บริษัทฯ ไดพึ่งพาความเชี่ยวชาญของบุคคลดังกลาวในการรวมธุรกิจใหม ๆ หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากร
ดั ง กล า วได บริ ษั ท ฯ อาจไม ส ามารถหาบุ ค ลากรมาทดแทนและหล อ หลอมบุ ค ลากรดั ง กล า วได ซึ่ ง อาจบั่ น ทอน
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ความสามารถของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญในการพัฒนาและดําเนินการตามกลยุทธทางธุรกิจ การที่บริษัทฯ ไมสามารถ
วาจางและรักษาจํานวนผูบริหารที่เพียงพอและบุคลากรที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เชน ดานการเงิน การตลาด การ
ขายและการปฏิบัติการ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ
1.1.18 ธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร และธุรกิจ PET มีความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑทดแทน
ผลิตภัณฑเสนใยโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ แขงขันกับเสนใยประเภทอื่น โดยเฉพาะฝายเปนหลัก การที่ลูกคาที่
ใชเสนใยโพลีเอสเตอรสามารถใชเสนใยประเภทอื่นทดแทนจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ลูกคาของบริษัทฯ อาจใชเสนใยโพลีเอสเตอรสังเคราะหสั้นที่นํากลับมาใชใหมไดในผลิตภัณฑขั้นปลายของ
ลูกคา ซึ่งจะทําใหความตองการใชเสนใยโพลีเอสเตอรสังเคราะหสั้นซึ่งเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตลดลง นอกจากนี้
แฟชั่นและแนวโนมของราคาอาจทําใหมีการใชเสนใยประเภทอื่นแทนเสนใยที่บริษัทฯ ผลิต ซึ่งหากมีการใชเสนใย
ประเภทอื่นแทนเสนใยที่บริษัทฯ ผลิตมากขึ้นจะทําใหอุปสงคและยอดขายเสนใยโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งจะ
สงผลใหธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ มีกําไรลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
อุปสงคเม็ดพลาสติก PET ในโลก สวนใหญมาจากขวดที่ใชบรรจุน้ําอัดลม น้ําแร และเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อาจทําใหมีการใชสิ่งอื่นมาทดแทนเม็ดพลาสติก PET
หรืออาจทําใหความตองการสิ่งทดแทนดังกลาวเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน วัสดุพลาสติกที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติที่มีพืช
เปนองคประกอบพื้นฐาน อันไดแก กรดพอลิแล็คติก (Polylactic Acid หรือ PLA) ไดรับความสนใจมากขึ้นในฐานะสิ่งที่
จะทดแทนวัสดุพลาสติกที่มีน้ํามันปโตรเลียมเปนองคประกอบพื้นฐาน ซึ่งสิ่งทดแทนดังกลาวอาจแพรหลายมากขึ้นหาก
ขอจํากัดดานเทคโนโลยี วัตถุดิบ และตนทุนการผลิตสิ่งทดแทนดังกลาวลดลง
1.1.19 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องดื่มอาจลดอุปสงคในการ
ใชผลิตภัณฑในขั้นปลาย
ไดมีการออกกฎหมายในมลรัฐตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ ซึ่งกําหนดใหการขาย การทําการตลาด และ
การใชบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องดื่มที่ไมสามารถนํากลับมาเติมไดอีก (Non-refillable) จะตองมีการวางมัดจําหรือจะตอง
มีการจายภาษีสิ่งแวดลอม (Ecotax) หรือคาธรรมเนียมตาง ๆ นอกจากนี้ ขอเสนออื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับเงินมัดจํา
บรรจุภัณฑสําหรับเครื่องดื่ม การนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม ภาษีสิ่งแวดลอม และ/หรือ ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ
ที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Product stewardship) ไดมีหรืออาจมีการเสนอในมลรัฐตาง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกาและที่อื่นใด การที่ผูบริโภคไดมีความหวงใยเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับขยะที่เปนของแข็งและ
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวของอาจทําใหมีการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑดังกลาวมา
บังคับใช สิ่งดังกลาวทําใหลูกคา PET ของบริษัทฯ บางรายลดการใชเม็ดพลาสติก PET ในกระบวนการผลิตขวด ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวเปนที่รูจักในชื่อของกระบวนการทําน้ําหนักเบา (Light Weighting) ไดกอใหเกิดการลดการใช
เม็ดพลาสติก PET ในการผลิตขวด และสงผลกระทบตออุปสงคใน PX, PTA และเม็ดพลาสติก PET
หากมีการออกและใชกฎหมายดังกลาวขางตนในวงกวาง หรือมีการใชกระบวนการผลิตขวดแบบน้ําหนักเบา
เพิ่มขึ้น หรือมีการใชวัสดุอื่นทดแทนเม็ดพลาสติก PET เพื่อใชเปนวัตถุดิบหลักในบรรจุภัณฑในตลาดหลักที่บริษัทฯ และ/
หรือลูกคา PET ของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู จะทําใหตนทุนของลูกคาดังกลาวเพิ่มสูงขึ้น และอาจทําใหลูกคาเปลี่ยน
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บรรจุภัณฑเปนอยางอื่น ซึ่งจะทําใหความตองการเม็ดพลาสติก PET ลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.20 กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอาจทําใหบริษัทฯ มีตนทุนและความรับผิดที่สูงมากขึ้น
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากมายทั้งที่เปนของ
สวนกลางและสวนทองถิ่นในประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่อง
มลพิษ การปองกันสุขภาพและสิ่งแวดลอม การปลอยมลพิษทางอากาศ การปลอยน้ําเสีย สุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การกอใหเกิด การจัดการ การดูแล การเยียวยา การใช การจัดเก็บ การปลอย และการเผชิญสสารและขยะที่
เปนอันตราย ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงบอย และมีแนวโนมที่จะเขมงวดขึ้น บริษัทฯ ไดมี
และยังคงจะตองมีตนทุนและรายจายสวนทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาว รวมถึงในการรักษา
ใบอนุญาตที่สําคัญไว
บริษัทฯ มีขั้นตอนตาง ๆ ที่ทําใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา บริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวไดครบถวน
ตลอดเวลาในอนาคต หรือบริษัทฯ จะสามารถไดรับหรือสามารถตออายุใบอนุญาต ความยินยอม หรือการอนุญาตที่
จําเปนในการดําเนินธุรกิจตอไปทั้งหมดได หากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการดังกลาวได อาจทําใหบริษัทฯ ตองจาย
คาปรับ ไดรับโทษ และมีความรับผิดอื่นใดที่รุนแรงได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
โรงงานผลิตของบริษัทฯ ไดถูกตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมโดยที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมอิสระซึ่งทําหนาที่แทน
เจาหนาที่ของรัฐในประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินงาน อยางไรก็ดี แมวาจะมีการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ณ ที่ตั้งโรงงาน
ของบริษัทฯ แตอาจเปนไปไดวาอาจไมสามารถตรวจพบการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
หรือการปนเปอนของดินหรือน้ําใตดินที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น หากบริษัทฯ ไดตรวจพบสิ่งดังกลาวที่บริษัทฯ ไมเคยทราบมา
กอน และทําใหบริษัทฯ ตองเยียวยาสิ่งดังกลาวดวยตนทุนที่สูง อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการตีความตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ดังกลาวไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา จึงเปนไปไมไดที่จะคาดการณไดอยางถูกตองถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงการตีความดังกลาวที่มีตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจ ของบริษัท ฯ ตัว อยา งเชน รา งกฎหมายและกฎระเบียบที่อ ยูร ะหวางการพิจารณาหรือ นํา เสนอใน
สหรัฐอเมริกาและที่อื่น ไดเพิ่มความเปนไปไดที่โรงงานผลิตของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในอนาคตจากกฎระเบียบหรือ
ภาษีการปลอยกาซเรือนกระจก หากรางดังกลาวมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย อาจทําใหบริษัทฯ ตองมีรายจายสวนทุนเพิ่ม
มีตนทุนคาวัตถุดิบและพลังงานเพิ่ม มีขอจํากัดดานวัตถุดิบและแหลงพลังงานและแหลงจัดสงสินคาและคาใชจายที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาว หากกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงการตีความเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมมีความเขมงวดขึ้น จะทําใหคาใชจายในการปฏิบัติตามเพิ่มขึ้นดวย และหากบริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระ
คาใชจายตาง ๆ ดังกลาวใหแกลูกคาของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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1.1.21 การที่บริษัทฯ ไมไดรับ ไมสามารถตออายุ หรือรักษาใบอนุญาตหรือการอนุมัติใด ๆ ที่จําเปนในการ
ประกอบธุรกิจ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองมีใบอนุญาตและไดรับการอนุมัติตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจ และ/หรือ กอสรางและดําเนินงาน
เกี่ยวกับโรงงานในอนาคต บริษัทฯ อาจตองตออายุใบอนุญาตและการอนุมัติตาง ๆ หรือตองขอใบอนุญาตและการ
อนุมัติใหม แมวา บริษัทฯ จะเชื่อวา บริษัทฯ จะไดรับใบอนุญาตและการอนุมัติตาง ๆ ดังกลาว ประกอบกับในอดีตที่
ผานมา บริษัทฯ ไมเคยประสบปญหาในการขอตออายุและรักษาใบอนุญาตและการอนุมัติ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไม
อาจรับรองไดวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะออกใบอนุญาตหรือใหการอนุมัติภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ คาดหมายไว หรือ
อาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตหรืออนุมัติใหแกบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ไมสามารถตออายุ รักษา หรือไดรับใบอนุญาต
และการอนุมัติใด ๆ และการอนุญาตใหใชเทคโนโลยี อาจทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก หรืออาจทําใหการดําเนินการ
ขยายกําลังการผลิตตองลาชา หรือหยุดลงและอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในสวนของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม นั้น บจ. อินโดรามา ปโตรเคมยังมิได
ใบอนุญาตเพื่อเริ่มดําเนินกิจการในเชิงพาณิชยแตอยางใด (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในหัวขอ 1.1.22 การดําเนินงานของ
โรงงาน PTA ของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการดําเนินคดีทางกฎหมาย)
1.1.22 การดําเนินงานของโรงงาน PTA ของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม อาจไดรับผลกระทบในทางลบจาก
การดําเนินคดีทางกฎหมาย
เมื่ อ วัน ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2552 ได มีก ลุม องคก รเอกชน (NGO) สองกลุ ม และประชาชนที่ อ าศัยอยูที่ อํา เภอ
มาบตาพุด อําเภอบานฉาง และอําเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดยื่นฟองรัฐมนตรี และหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ตอ
ศาลปกครองกลาง โดยกลาวหาวาผูถูกฟองคดีกระทําการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นโดยการอนุญาต
ใหมีการกอสรางหรือดําเนินงานในโครงการจํานวน 76 โครงการ โดยมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมาย
ดังกลาว หนึ่งในโครงการที่ถูกระบุในคําฟอง คือ โรงงานผลิต PTA ของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ซึ่งตั้งอยูในอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวใหผูถูกฟองคดีดําเนินการใหมีการ
ระงับการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ จํานวน 76 โครงการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
ทั้งนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด และผูประกอบการอุตสาหกรรมหลายราย รวมถึง บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ไดยื่นอุทธรณ
คําสั่งคุมครองชั่วคราวดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยวา จากการพิจารณาในเบื้องตนของศาล ตามประเภท
ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่อยูภายใตคําสั่งคุมครองชั่วคราวแลว ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาบางโครงการหรือ
กิจกรรมไมนาจะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง เนื่องจากโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวเปนโครงการหรือ
กิจกรรมที่มุงควบคุมหรือบําบัดมลพิษ หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อควบคุมและบําบัดมลพิษเทานั้น ดวยเหตุนี้ ศาล
ปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งใหโครงการของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ซึ่งเปนหนึ่งใน 11 โครงการ ไมตองอยูภายใตบังคับ
ของคําสั่งคุมครองชั่วคราวอีกตอไป
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา ศาลปกครองจะไมมีคําพิพากษาในคดีที่อาจนําไปสูการเพิกถอน
ใบอนุญาตกอสรางและการดําเนินกิจการของโรงงานผลิต PTA หรือการหยุดประกอบกิจการ ของ บจ. อินโดรามา
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ปโตรเคม ในทายที่สุด ทั้งนี้ กําลังการผลิต PTA ของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม คิดเปนรอยละ 44.0 ของกําลังการผลิต
PTA รวมของบริษัทฯ และรายไดจากการขายของกลุมธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ (กอนหักรายรายระหวางกัน) ในงวดเกา
เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจํานวน 34,176.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45.8 ของรายไดจากการขาย
สินคารวมของบริษัทฯ (กอนหักรายการระหวางกัน) ซึ่งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบอยาง
มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
สืบเนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคําสั่งคุมครองชั่วคราว บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ได
ดําเนินการยื่นคําขออนุญาตตอการนิคมอุตสาหกรรมฯ เพื่อเริ่มดําเนินกิจการในเชิงพาณิชยของโรงงานผลิต PTA ของ
บจ. อินโดรามา ปโตรเคม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การนิคมอุตสาหกรรมฯ จะใหความเห็นชอบแก
โครงการดังกลาวจนกวาเรื่องที่เกี่ยวของกับคดีความจะสิ้นสุด หรืออาจไมใหความเห็นชอบเลยก็ได
1.1.23 บริษัทฯ มีกิจกรรมอยูในบางประเทศที่อยูภายใตมาตรการการคว่ําบาตรโดยสหรัฐอเมริกาและโดย
ประเทศอื่นๆ และกิจกรรมเหลานั้นอาจถูกคว่ําบาตรไดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
สํานักงานควบคุมทรัพยสินในตางประเทศ สังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department
of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control) หรือ OFAC เปนผูบังคับใชกฎหมายและระเบียบบางเรื่องที่มี
บทลงโทษตอบุคคลชาวสหรัฐอเมริกา และนิติบุคคลตางประเทศในบางกรณี ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมหรือทํา
ธุรกรรมทางธุรกิจกับประเทศบางประเทศ รัฐบาลบางรัฐบาล นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาบางราย ที่ตกอยูภายใต
มาตรการการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
(U.S. Economic Sanctions Laws)
ในฐานะที่บริษัทฯ เปนองคกรที่มีการประกอบธุรกิจเชื่อมโยงทั่วโลก บริษัทฯ ไดมีการทําธุรกิจกับลูกคา (ไมวา
จะโดยทางตรงหรือโดยทางออมผานทางผูคาและตัวแทน) ในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงอิหราน ซีเรีย พมา และไอวอรี่
โคสต ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของบริษัทฯ ในชวงสามปที่ผานมา บริษัทยอยของบริษัทฯ แหงหนึ่ง ไดขายเม็ดพลาสติก PET
ในปริมาณนอย ใหกับนิติบุคคลแหงหนึ่งในพมาซึ่งเปนประเทศที่อยูในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเปนพิเศษ
(List of Specially Designated Nationals) ของ OFAC โดยบัญชีรายชื่อนี้เปนบัญชีรายชื่อของบุคคลธรรมดา กลุม
บุคคล และนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งมีทรัพยสินที่ถูกยึด และโดยปกติแลวบุคคลชาวสหรัฐอเมริกาจะถูกหามมิใหทําธุรกรรมใด
กับบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีนี้ เนื่องจากกิจกรรมที่บุคคลเหลานี้ทํา หรือความเกี่ยวพันของบุคคลเหลานี้กับประเทศตางๆ
ที่เปนเปาหมาย ทั้งนี้ กิจกรรมของบริษัทฯ กับลูกคาในรัฐเหลานี้ ซึ่งสวนใหญเปนการขายเม็ดพลาสติก PET เสนใยและ
เสนดายโพลีเอสเตอร และเสนใยจากขนสัตว ถือวาเล็กนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ (นอยกวา
รอยละ 3.5 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และนอยกวารอยละ 1.0 ของรายไดรวม กําไร
ขั้นตนรวม และสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ในแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2552)
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรการการคว่ําบาตรระหวางประเทศอยางเต็มที่ในสวนที่มีผลบังคับตอบริษัทฯ และ
จะดําเนินการดังกลาวตอไปภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนเสร็จสมบูรณ ถึงแมวากฎหมายการคว่ําบาตร
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอาจมีผลบังคับใชตอบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลบางรายที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ
ซึ่งเปนบุคคลชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงพนักงานชาวสหรัฐอเมริกาของบริษัทฯ นักลงทุน และบริษัทยอยของบริษัทฯ
บางบริษัท แตกฎหมายการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยสวนใหญจะไมใชบังคับโดยตรงตอ บมจ. อินโด
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รามา เวนเจอรส หรือตอนิติบุคคลภายในกลุมที่มีความเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางธุรกิจในประเทศเหลานี้ เพราะวา
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเหลานั้นไมถือวาเปนบุคคลชาวสหรัฐอเมริกาภายใตกฎระเบียบเหลานี้ แตอยางไรก็ดี
บริษัทฯ ไมอาจคาดการณเกี่ยวกับนโยบายการบังคับใชทางกฎหมายของ OFAC ในเรื่องนี้ได และมีความเปนไปไดวา
OFAC อาจจะมีความเห็นแตกตางจากบริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังอาจมีกฎหมายเกี่ยวกับการคว่ําบาตรอื่น ๆ ออกมาใชบังคับโดยหนวยงานอื่นที่มีอํานาจทาง
กฎหมาย ซึ่งรวมถึง คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร (Her Majesty’s
Treasury) และสหภาพยุโรป และบริษัทฯ เองก็ไมอาจคาดการณเกี่ยวกับนโยบายการบังคับใชของหนวยงานตาง ๆ
เหลานี้ในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไมมีนโยบายภายในใด ๆ ที่จะหามมิให บมจ.
อินโดรามา เวนเจอรส หรือนิติบุคคลใด ๆ ภายในกลุมเขาทําธุรกรรมใด ๆ กับประเทศ รัฐบาล นิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาที่อยูภายใตกฎหมายการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายการคว่ําบาตรอื่น ๆ ทั้งนี้ การ
ไมป ฏิบัติตามกฎหมายที่ ใชบัง คับอยู ในป จจุ บัน หรือในอนาคตอาจสงผลใหบ ริษัทฯ ตองเสียคา ปรั บในจํานวนที่มี
นัยสําคัญ และทําใหชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัทฯ เสียหาย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.24 การที่บริษัทฯ ไมสามารถดํารงไวซึ่งการปฏิบัติตามความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี อาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
พนักงานของบริษัทฯ ทํางานที่มีลักษณะพิเศษ ดังนั้น หากมีเหตุการณที่สําคัญที่กระทบตอสุขภาพและความ
ปลอดภั ย ของพนั ก งาน อาจส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งานหยุ ด ชะงั ก บริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก ปรั บ หรื อ ถู ก ฟ อ งร อ ง
ดําเนินคดีหากมีกรณีที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยเกิดขึ้น นอกจากนี้ หากการดําเนินงานหยุดชะงักโดยมีสาเหตุ
มาจากเหตุการณที่สําคัญอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัย และขอกําหนดของหนวยงานของประเทศ รัฐ และทองถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู ซึ่งตนทุน ความรับ
ผิด และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะมีในอนาคตอาจมี
มากและใชเวลานานในการปฏิบัติตาม ดังนั้น ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่ใชบังคับกับบริษัทฯ
1.1.25 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจในระดับระหวางประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ของสกุลเงินตางประเทศอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ การผันผวนของสกุลเงินตาง ๆ จะสงผลกระทบตอบริษัทฯ เนื่องจากความไมสมดุลระหวางสกุลเงินที่เปน
ตนทุนในการดําเนินงานและสกุลเงินที่เปนรายไดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จําหนายสินคาซึ่งโดยปกติจะกําหนดราคาโดย
อิงกับเงินดอลลารสหรัฐฯ หรือเงินยูโร ในขณะที่ตนทุนในการดําเนินงานจะอยูในสกุลเงินทองถิ่น เชน บาท ปอนด
สเตอริง และลิตัสของประเทศลิธัวเนีย
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รายไดของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนระหวางสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่บริษัทฯ ใชใน
การจัดทํางบการเงิน และสกุลเงินอื่น ๆ ที่บริษัทยอยบางแหงของบริษัทฯ ไดใชในการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนั้น
บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการขาดทุนจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากความ
ผันผวนของคาเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ เงินยูโร และเงินสกุลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราสุ ท ธิ เ ป น จํ า นวน 523.8 ล า นบาท และมี กํ า ไรอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราสุ ท ธิ เ ป น จํ า นวน 421.1 ล า นบาท
ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทยอยของบริษัทฯ จะกูยืมเงินในสกุลเงินที่บริษัทดังกลาวตองใชในการประกอบธุรกิจเพื่อลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางดานอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับเงินสกุลดังกลาว โดยเงินสกุลหลักไดแก บาท ดอลลารสหรัฐฯ และยูโร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.26 การที่ บ ริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ในหลายภู มิ ภ าคทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งด า น
เศรษฐศาสตรมหภาค การเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ในตลาดที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
และเผชิญกับขอทาทายอื่น ๆ
อุปสงคของผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตามภูมิภาคตาง ๆ ที่ผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ไดวางจําหนาย โดยอุปสงคในธุรกิจ PET ของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับความตองการของบรรจุภัณฑ (ที่สําคัญที่สุด
ไดแกขวดพสาสติกสําหรับเครื่องดื่มที่ไมผสมแอลกอฮอลและน้ํา) ธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอรจะขึ้นอยูกับ
ความตองการของเสนใยโพลีเอสเตอรสังเคราะหสั้นและเสนดายโพลีเอสเตอรยาว และธุรกิจ PTA จะขึ้นอยูกับความ
ตองการเม็ดพลาสติก PET และผลิตภัณฑเสนใยโพลีเอสเตอร สภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่ไมพึงประสงค เชน ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตลาดที่สําคัญตลาดใดตลาดหนึ่ง อาจสงผลกระทบตอความสามารถใน
การซื้อ หรือความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑขั้นปลายของบริษัทฯ (เชนขวดใสเครื่องดื่มและเครื่องนุงหม) และจะ
สงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่เพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ ซึ่งรวมถึงการที่ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและธุรกิจลดลง ความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ
และสิ่งทาทายอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ลูกคาของบริษัทฯ อาจประสบปญหาการถดถอยทาง
ธุรกิจซึ่งจะสงผลใหลูกคาปจจุบันหรือลูกคาที่มีศักยภาพอาจยืดหรือยกเลิกแผนการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ และอาจไม
สามารถชําระราคาผลิตภัณฑไดในเวลาอันสมควร ยิ่งไปกวานั้น ผูจัดสงสินคาอาจประสบกับปญหาอยางเดียวกัน ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการสงสินคาใหแกบริษัทฯ อีกทั้ง ยังมีเหตุการณอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ เชนความไมมั่นคงทางการเมือง หรือความไมสงบในสังคมอาจทําใหอุปสงคของผูบริโภคโดยทั่วไป
ลดลง และทําใหราคาวัตถุดิบและตนทุนอื่น ๆ มีความผันผวนเพิ่มขึ้น ความตกต่ําทางเศรษฐกิจและการลดลงของความ
ตองการของผูบริโภคที่เกิดจากสาเหตุดังกลาวขางตนและปจจัยอื่น ๆ อาจทําใหยอดขายและกําไรลดลง ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ
อัตราดอกเบี้ย สภาวะเงินเฟอ ความไมสงบในสังคม การกอการราย และการพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งอาจสงผลใหยอดขายลดลงอยางมีนัยสําคัญ และบริษัทฯ อาจเผชิญกับความเสี่ยงในการจัดการ และการบริหารธุรกิจ
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ที่กระจายอยูในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการบุคลากรในประเทศตาง ๆ ซึ่งมีความทาทายในดาน
การจัดการบุคลากรรวมถึงความยากลําบากในการวาจางและปลดบุคลากร
นอกจากนี้ การดําเนินงานในระดับระหวางประเทศยังกอใหเกิดความทาทายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานภายใต
วัฒนธรรมทางธุรกิจและภาษาที่แตกตางกัน บริษัทฯ อาจประสบความยุงยากรวมถึงตองใชเวลานานขึ้นในการเรียกเก็บ
เงิน อีกทั้งบริษัทฯ อาจตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในตางประเทศที่ไมแนนอนหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย
มิไดคาดหมาย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการบริหารจัดการแหลงเงินทุน
ทั่วโลก การควบคุมการสงออก หรือขอจํากัดที่เกิดจากกฎระเบียบตาง ๆ อาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถขนสงผลิตภัณฑ
ไปมาระหวางตลาดบางแห งได ขอกําหนดเกี่ ยวกับโควตา ซึ่งรวมถึงโควตา ที่กําหนดองคประกอบของถิ่นฐานของ
พนักงาน หรือโควตาที่สนับสนุนแหลงวัตถุดิบทองถิ่นอาจสงผลกระทบในทางลบตอตนทุนการผลิต นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงการควบคุมเงินตรา กฎระเบียบดานภาษีและสนธิสัญญาเกี่ยวกับภาษีระหวางประเทศ อาจทําใหผล
ประกอบการดานการเงินของธุรกิจในตางประเทศลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการดานการเงินของบริษัทฯ
โดยรวมอย างมีนั ยสํา คัญ ซึ่งปจจัยต าง ๆ ดัง กลาวอาจสงผลกระทบในทางลบต อ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.27 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการกีดกันทางการคา มาตรการตอบโต
การทุมตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการตอบโตการใหเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Anti-Subsidy
Duties)
เมื่อไมกี่ปที่ผานมา ไดมีการตรวจสอบและการดําเนินการอันเกี่ยวกับการกีดกันทางการคาในหลายประเทศกับ
บริษัทตาง ๆ ในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบการอยูอาจเผชิญกับ
การตรวจสอบจากทางการอยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงเผชิญความเสี่ยงโดยธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
ในทางลบจากการที่สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือประเทศอื่น ๆ ไดนํากฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคามาใช
กับสัญญาหรือแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ เปนคูสัญญาหรือดําเนินการอยู นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังไดมีมาตรการตอบโต
การทุมตลาดและมาตรการตอบโตการใหเงินสนับสนุนจากภาครัฐในเม็ดพลาสติก PET ที่นําเขาจากประเทศในกลุม
อาเซียนซึ่งทําใหเม็ดพลาสติก PET ที่นําเขาดังกลาวแขงขันกับเม็ดพลาสติก PET ในทองถิ่นไดยาก และทําใหผูผลิต
เม็ดพลาสติก PET ในยุโรปมีความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาผูนําเขาเม็ดพลาสติก PET จากประเทศในกลุม
อาเซียน อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาสหภาพยุโรปจะยังคงมาตรการดังกลาวกับเม็ดพลาสติก PET ที่นําเขา
จากประเทศในกลุมอาเซียนตอไปหรือไม
1.1.28 การไมสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงานของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
และความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงานเปนปจจัยสําคัญตอความราบรื่นในการดําเนินงานของโรงงานผลิตของ
บริษัทฯ โดยในป 2551 สหภาพแรงงาน GMB Union ไดดําเนินการขอมติลับจากพนักงานในสหภาพแรงงานใน
โรงงานผลิต PET ของ IRP Workington เพื่อยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับการขอขึ้นเงินเดือนพนักงาน ซึ่งการขอมติลับ
ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนใหมีการยื่นขอเรียกรอง และบริษัทฯ ไดทําความตกลงกับตัวแทนสหภาพแรงงาน GMB
Union เกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนใหพนักงานที่ทํางานในโรงงานผลิต PET ของ IRP Workington เพื่อยกเลิกการ
ดําเนินการการยื่นขอเรียกรองดังกลาว ขณะนี้ สหภาพแรงงาน GMB Union ไดตกลงที่จะเลื่อนการเจรจาเกี่ยวกับ
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เงินเดือนในป 2552 ไปจนกวาจะมีการเจรจา เกี่ยวกับเงินเดือนซึ่งเริ่มตนในเดือนธันวาคม ป 2552 เกี่ยวกับการปรับเพิ่ม
อัตราเงินเดือนของป 2553 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถทําความตกลงเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนในป 2552 หรือป 2553 และไมสามารถรับประกันไดวาจะไมมีขอพิพาทหรือการลงมติลับเพื่อยื่นขอเรียกรองอีก
ในอนาคต ไมวาที่โรงงานผลิต PET ของ IRP Workington หรือที่โรงงานอื่นของบริษัทฯ ซึ่งหากมีการยื่นขอเรียกรอง
เกิดขึ้น การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจตองหยุดชะงักลง ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.29 ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก
อันตรายจากการดําเนินงานและภัยธรรมชาติ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเพียงพอ
บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดทําประกันภัยประเภทที่สอดคลองกับการประกันภัยของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
และมีจํานวนเงินครอบคลุมความเสียหายในจํานวนที่บริษัทฯ เชื่อวาเหมาะสมทางธุรกิจ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมี
ความรั บ ผิ ด อื่ น ซึ่ ง รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ต อ ป ญ หาที่ เ กิ ด จากมลพิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด ทํ า ประกั น ภั ย
ครอบคลุมไวอยางเพียงพอ หรือไมไดทําประกันภัยไวเลย หรือเปนสิ่งที่ไมสามารถทําประกันภัยได ทั้งนี้ กรมธรรม
ประกันภัยของบริษัทฯ มีขอกําหนดบางประการเกี่ยวกับการยกเวนความรับผิดและขอจํากัดความรับผิด ซึ่งอาจสงผลให
บริษัทฯ ไมสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่บริษัทฯ ไดรับ นอกจากนี้ กรมธรรม
ประกันภัยของบริษัทฯ ที่ตออายุในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งอาจไมอยูในอัตราที่บริษัทฯ
สามารถยอมรับได หรือกรมธรรมประกันภัยดังกลาวอาจไมสามารถตออายุไดเลยในอนาคต ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ
ในทางลบที่มีนัยสําคัญดังกลาว ซึ่งอาจสงผลใหความเสี่ยงตามเหตุการณดังกลาวไมไดรับการชดเชยคาเสียหายเต็ม
จํานวนหรือไมไดรับการชดเชยคาเสียหายจากบริษัทผูรับประกันภัยเลย อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ตามสัญญากูยืมเงินบางฉบับ บริษัทฯ ตองระบุชื่อผูใหกูตามสัญญากูยืมเงินดังกลาวเปนผูรับ
ประโยชนหรือผูไดรับการชดเชยคาเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยบางฉบับของบริษัทฯ หรือโอนสิทธิในการไดรับ
ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยบางฉบับใหแกผูใหกู ดวยเหตุนี้ หากเกิดกรณีที่จะตองมีการชําระเงินชดเชยตาม
กรรมธรรม ป ระกั น ภั ย ดั ง กล า ว เงิ น ที่ ไ ด รั บ การชดเชยจะต อ งชํ า ระให แ ก ผู ใ ห กู โ ดยตรง ซึ่ ง หากความเสี ย หายที่ ทํ า
ประกันภัยมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผูใหกูของบริษัทฯ ก็ไมตองชําระเงินชดเชยตาม
กรรมธรรมประกันภัยที่ไดรับใหแกบริษัทฯ หรือชดเชยคาสินไหมทดแทนแกบริษัทฯ ตอการสูญเสียผลประโยชนหรือตอ
ความรับผิดใด ๆ จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก
1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทฯ

1.2.1

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สวนหนึ่งตองอาศัยความสัมพันธอยางไมเปนทางการกับบริษัทอื่น ๆ
ในกลุมอินโดรามาในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดีย

บริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของกลุมอินโดรามาที่รวมตัวกันอยางไมเปนทางการ ซึ่งประกอบดวยกลุมบริษัทรวมที่มี
การบริหารจัดการอยางเปนอิสระตอกันจํานวนสามกลุม ไดแก กลุมบริษัทฯ กลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย ในประเทศ
อินโดนีเซีย และกลุมของนายโอ. พี. โลเฮีย ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ กลุมอินโดรามาจัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียใน
ป 2519 โดย นายเอ็ม. แอล. โลเฮีย ซึ่งกลุมบริษัทแตละกลุมอยูภายใตการบริหารงานของบุตรชายแตละคนของ
นายเอ็ม. แอล. โลเฮีย
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บริษัทฯ ไมไดเปนเจาของชื่ออินโดรามา บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชชื่ออินโดรามาแบบ Non-Exclusive ตาม
สัญญาอนุญาตใหใชชื่อ (License Agreement) กับ Lohia Global Holdings Limited ซึ่งเปนบริษัทที่ควบคุมโดย
นายเอ็ม. แอล. โลเฮีย ทั้งนี้ กลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนายโอ. พี. โลเฮีย ก็ยังคงใชชื่ออินโดรามา บริษัทฯ
ไมไดมีอํานาจในการควบคุมการใชชื่ออินโดรามาโดยกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนายโอ. พี. โลเฮีย และไม
สามารถรับประกันไดวาการดําเนินการใด ๆ ของกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนายโอ. พี. โลเฮีย จะไมสงผล
กระทบในทางลบตอชื่อเสียงของชื่ออินโดรามา
ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรวมมือกับกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนายโอ.พี. โลเฮีย ในการจัดหาซื้อและ
เจรจาตอรองราคา MEG สําหรับใชในการดําเนินงาน เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุด แตเนื่องจากการรวมตัวกันของกลุมบริษัท
ทั้งสามกลุมเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันไดวา กลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของ
นายโอ. พี. โลเฮีย จะยังคงรวมมือกับบริษัทฯ ในการจัดซื้อและเจรจาตอรองราคา MEG ตอไป ซึ่งหากบริษัทฯ จะตอง
จัดซื้อและเจรจาตอรองราคา MEG สําหรับใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยปราศจากความรวมมือจากกลุมบริษัท
อื่นในกลุมอินโดรามา ราคาที่บริษัทฯ จะตองชําระเพื่อซื้อ MEG อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนและการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการ
ถือหุนและการจัดการในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ (ภายใตสมมติฐานวาผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
ทุกรายตกลงแลกหุนที่ตนถืออยูกับหุนของบริษัทฯ โดยมีอัตราสวนการแลกหุนเทากับ 1 หุน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
ต อ 1.4150 หุน บมจ. อิน โดรามา เวนเจอร ส)
ผูถือ หุ น ที่มี อํา นาจควบคุม (นายเอส. พี. โลเฮี ย และบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง ซึ่งถือหุนในผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม รอยละ 51 โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 24
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) จะยังคงถือหุนในบริษัทฯ จํานวนรอยละ 71.5 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ (หรือรอยละ 70.1 ภายใตสมมติฐานวามีการซื้อหุนจากการจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด) ดังนี้ นายเอส. พี. โลเฮีย
ซึ่งควบคุมกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย อาจมีผลประโยชนที่แตกตางจากผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ
1.2.2

บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding
Company) จึงตองพึ่งพิงเงินปนผลที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทอื่นเพื่อจายเงินปนผลแกผูถือหุน
ของบริษัทฯ

เนื่องจาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
จึงตองอาศัยเงินปนผลที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในการจายเงินปนผลของตน ซึ่งการจายเงิน
ปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จในการปรับใชกลยุทธทาง
ธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ และขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยทางการเงิน ปจจัยเกี่ยวกับการแขงขัน ปจจัยทางกฎหมาย
ปจจัยทางเทคนิค และปจจัยอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป อุปสงค และราคาขายผลิตภัณฑของบริษัทนั้น ๆ และ
ปจจัยเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจหรือโครงการของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งปจจัยหลายประการอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ
ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทยอย (ทั้งทางตรงและทางออม) ของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ซึ่งรวมถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส อยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํา กั ด หากบริ ษั ท ใดยั ง มีย อดขาดทุน สะสมอยู บริษั ท นั้น ไมส ามารถจา ยเงิ น ปน ผลได แ มว า จะมี กํ า ไรสุท ธิ ใ นป นั้ น
นอกจากนี้ บริษัทยอยของบริษัทฯ หลายแหง รวมถึง บจ. อินโดรามา ปโตรเคม, Orion Global, Indorama Holdings
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Europe, IRH Rotterdam, บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส, บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส และ AlphaPet ถูก
กําหนดหามมิใหทําการจายเงินปนผล เวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
ตามเงื่อนไขในการที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส จํานวนรอยละ 3.94 จาก DEG ในป 2551
บริษัทฯ ถูกกําหนดใหจํานําหุนดังกลาว รวมถึงเงินปนผลจากหุนดังกลาว ไวกับ DEG จนกวาบริษัทฯ จะชําระเงินคาซื้อ
หุนงวดสุดทายครบถวน
1.2.3

บริษทั ฯ อาจถูกจํากัดความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

แมวาบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจายเงินปนผลในหุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน ความสามารถในการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ ในอนาคต จะขึ้นอยูกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถือหุน ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ขอหามตามสัญญา และขอหามตามกฎหมาย และปจจัยอื่น ๆ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาเกี่ยวของ
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด หาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรสจะไมสามารถจายเงินปนผลได ถึงแมวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปนั้น ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม
สามารถสรางผลกําไรไดอยางเพียงพอ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส อาจจายเงินปนผลในอนาคตไดในจํานวนที่ไมมากนัก
นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายไทย เงินปนผลจะตองจายจากกําไรสุทธิของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เทานั้น ไมใชตามงบการเงินรวมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไมสามารถจายเงินปนผลใด ๆ จากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่เกิดจากกําไรจาก
ผลประกอบการของ บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส ซึ่งบริษัทฯ เขาลงทุนในป 2549 และคาความนิยมติดลบ ซึ่งบริษัทฯ ไดทํา
การบันทึกบัญชีในป 2551 อันเปนผลมาจากการเขาซื้อกิจการในป 2551
1.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนของบริษัทฯ

1.3.1

บริษัทฯ คาดวาราคาหุนของบริษัทฯ จะผันผวนอยางมาก และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหุนของ
บริษัทฯ ในราคาที่เทากับหรือสูงกวาราคาที่เสนอขาย

ราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ มีแนวโนมที่จะมีความผันผวน และอาจมีความผันผวนเนื่องจากปจจัยหลาย
ประการ เชน


สภาวะตลาดในตลาดทุนโดยทั่วไปหรือในธุรกิจผลิตโพลีเอสเตอรในอุตสาหกรรมปโตรเคมีโดยเฉพาะ



ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงและที่คาดการณไวในผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริษัทฯ



รายงานของนักวิเคราะหหลักทรัพยหรือขอเสนอแนะที่ออกใหมหรือที่เปลี่ยนแปลง



ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือราคาสินคาโภคภัณฑ



การเขาทํางานหรือการลาออกของบุคลากรที่สําคัญ



การพัฒนาการทางกฎหมาย



ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ



การดําเนินการทางกฎหมายและการสอบสวนของหนวยงานของรัฐ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)



การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมของบริษัทฯ หรือคูแขงของบริษัทฯ



สภาวะหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจและการเมือง

ทั้งนี้ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้และปจจัยอื่น ๆ อาจสงผลใหราคาตลาดและความตองการซื้อหุนของบริษัทฯ มีความ
ผันผวนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจจํากัดหรือเปนอุปสรรคขัดขวางมิใหผูลงทุนขายหุนของบริษัทฯ ไดทันที และอาจสงผล
กระทบในทางลบตอสภาพคลองของหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในอดีต โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เมื่อราคาตลาดของ
หุนเกิดความผันผวน ผูถือหุนของบริษัทไดรวมตัวกันดําเนินการฟองรองคดีหลักทรัพย (Securities Class Action) เพื่อ
ดําเนินคดีกับบริษัทที่ออกหุน ดังนี้ หากมีผูถือหุนรายใดดําเนินการฟองรอง บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส บริษัทฯ อาจ
ตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการตอสูคดี หรือหากบริษัทฯ แพคดี บริษัทฯ อาจตองจายคาเสียหายจํานวนมาก
นอกจากนี้ คดีดังกลาวอาจทําใหผูบริหารของบริษัทฯ ตองเสียเวลาและใหความสนใจกับคดีดังกลาวดวยแทนที่จะใช
เวลาและใหความสนใจอยางเต็มที่กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.3.2

การขายหุนในอนาคตและการมีหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนมากสําหรับขาย อาจทําใหราคาหุนของ
บริษัทฯ ลดลง

ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้และการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการเสร็จสมบูรณ (ภายใตสมมติฐานวาผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ทุกรายตกลง
แลกหุนที่ตนถืออยูกับหุนของบริษัทฯ โดยมีอัตราสวนการแลกหุนเทากับ 1 หุน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ตอ 1.4150
หุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส) ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ จะยังคงถือหุนรอยละ 71.5 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ (หรือรอยละ 70.1 ภายใตสมมติฐานวามีการซื้อหุนจากการจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด) ผูถือหุน
ที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ไดตกลงกับผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศและผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายในการเสนอขายหุนตอประชาชนวา นับตั้งแตวันที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จนถึงวันที่ 180 ภายหลัง
จากวัน ปดการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ จะไมเสนอขาย ขาย หรือ
จําหนายหลักทรัพยใด ๆ ที่เปนหลักทรัพยประเภทเดียวกันกับหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือหลักทรัพยใด ๆ ที่อาจ
แปลงสภาพหรือสามารถแลกเปลี่ยนเปนหลักทรัพยของบริษัทฯ ในประเภทเดียวกันกับหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้
โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศและผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดการหามขายหุน (lock-up provision) ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ จะมีสิทธิขายหุนที่ตนถืออยูไดในเวลาใด ๆ ภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
การขายหุนของบริษัทฯ จํานวนมากโดยผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม หรือการคาดการณวาจะมีการขายหุน
จํานวนมากอาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณถึงผลกระทบ (ถามี) ได
วาการขายหุนในอนาคตหรือการมีหุนไวเพื่อขายในอนาคตนั้นจะมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ
อยางไร การขายหุนจํานวนมากในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้หรือการคาดการณวาจะมี
การขายเชนนี้เกิดขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ การขายหุน
ดังกลาว อาจสรางความยากลําบากแกบริษัทฯ ในการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพยในเวลาและที่ราคาที่บริษัทฯ เห็น
วาเหมาะสม

สวนที่ 2 หนา 23

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1.3.3

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สามารถควบคุมบริษัทฯ ได และอาจมีผลประโยชนที่แตกตาง
จากผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่น

ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้และการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการเสร็จสมบูรณ (ภายใตสมมติฐานวาผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ทุกรายตกลง
แลกหุนที่ตนถืออยูกับหุนของบริษัทฯ โดยมีอัตราสวนการแลกหุนเทากับ 1 หุน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ตอ 1.4150
หุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส) ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมจะยังคงถือหุนรอยละ 71.5 ของหุนที่ออกจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ (หรือรอยละ 70.1 ภายใตสมมติฐานวามีการซื้อหุนจากการจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด) ทั้งนี้ นายอา
ลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง ถือหุนรอยละ 49 โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 76 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผูถอื หุนที่มีอํานาจควบคุม ในขณะที่ นายเอส. พี. โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทาง
ครอบครัวโดยตรง ถือหุนรอยละ 51 โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 24 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผูถือหุนที่มี
อํานาจควบคุม
ดวยเหตุนี้ นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง และนาย เอส. พี. โลเฮีย และ
บุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง จะสามารถควบคุมการแตงตั้งกรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
การแตงตั้งผูบริหารใหม และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ รวมถึงการควบรวม
กิจการ การขายสินทรัพยเกือบทั้งหมดและรายการอื่น ๆ ที่สําคัญของบริษัทฯ ผานทางผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม ดังนั้น
นายอาลก โลเฮี ย และบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างครอบครั ว โดยตรง และนาย เอส. พี . โลเฮี ย และบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง ยังคงสามารถใชอํานาจผานทางผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม เพื่อควบคุมทางนโยบาย
ทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดตอไป โดยผลประโยชนของ นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ
ทางครอบครัวโดยตรง และนาย เอส. พี. โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง อาจมีความขัดแยงกับ
ผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่นของบริษทั ฯ
1.3.4

การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการกับผูถือหุนรายยอยของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส หรือการเสนอขายหุนครั้งใดๆ ในอนาคต อาจสงผลกระทบใหสัดสวน
การถือหุนของผูลงทุนใน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ลดลง

ในฐานะเปนผูซื้อหุนของบริษัทฯ ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากสัดสวนการถือหุนที่ลดลง อันเปนผลมาจาก
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส กับผูถือหุน
รายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส หรือ จากการที่บริษัทฯ ดําเนินการเสนอขายหุนอีกในอนาคต ดวยเหตุนี้
สัดสวนการถือหุนของผูลงทุนอาจลดต่ําลง หากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการ
จัดการดังกลาวเสร็จสมบูรณ หรือในกรณีที่บริษัทฯ ทําการเสนอขายหุนอีกในอนาคต
1.3.5

การซื้อขายหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ในตลาดหลักทรัพยฯ มีความเสี่ยง

กอนการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ และกอนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุน
และการจัดการ หุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไมไดมีตลาดรองเพื่อรองรับการซื้อขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย
เบื้องตนของหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เปนผลมาจากการเจรจาระหวางบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ผูซื้อ
หลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งราคาดังกลาวอาจมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากราคาตลาดของหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ในการทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ปรั บ โครงสร า งการถื อ หุ น และการจั ด การ ผู ถื อ หุ น รายย อ ยของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส อาจไดรับหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส มาโดยมีสวนลดจากราคาเสนอขายคิดเปน
รอยละ 3.0 หากหุนที่เสนอขายราคา 10.20 บาทตอหุน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
เมื่อไดเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
1.3.6

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผล
การพิจารณาของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการนําหุนสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เขาเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดแจงผลพิจารณา
คุณสมบัติของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ในเบื้องตนแลวเห็นวา บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส มีคุณสมบัติครบถวน ที่
จะนําหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม2544
(รวมทั้งที่แ กไขเพิ่มเติม) และตามหนัง สือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวัน ที่ 20 กุมภาพัน ธ 2551 เรื่องการปรั บปรุง
หลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการถือหุนในบริษัทแกนนอยกวารอยละ 75 และบริษัทแกนยังมีสถานะเปนบริษัท
จดทะเบีย นในระหว า งช ว งยื่น คํา ขอ และการกระจายการถื อ หุน ของผูถื อ หุน สามัญ รายยอ ย ซึ่ง บมจ. อิน โดรามา
เวนเจอรส จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระ
แลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จึงยังมีความ
ไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจาก
การขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ได
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