บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

1. ปัจจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบทังข้อมูลในเอกสารฉบับนี และปัจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม โดยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี อ้างอิงจาก
ข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญบางประการ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทได้ และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผล
การดาเนินงานของบริษัทได้
บริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ดังต่อไปนี
1.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายนามันไบโอดีเซล (B100) นามันดีเซลหมุนเร็ว โดย
นามันดีเซลหมุนเร็วได้จากการผสมนามันดีเซล (B0) กับนามันไบโอดีเซล (B100) เพื่อที่จะนาไปใช้เป็นนามันเชือเพลิง
นอกจากนียังเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทมีการพึ่งพาลูกค้า
รายใหญ่ในการจาหน่ายนามันไบโอดีเซลจานวนน้อยราย คิดเป็นจานวน 8 – 10 ราย สาหรับลูกค้าที่เกิดขึนในช่วงปี 2554
จนถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็นการขายไบโอดีเซลให้แก่ลูกค้าตามสัญญา (Sales Agreement)
อย่างไรก็ตาม ยอดขายแต่ละรายคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดรายได้รวม เนื่องจากเป็นการขายสินค้าให้กับ
บริษัทผู้ค้านามันรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทผู้ค้านามันรายใหญ่ดังกล่าวมีความน่ า
เชื่อทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซือขายดังกล่าวอาจปรับลดลงได้ตามความต้องการในการซือขายสินค้าในแต่
ละช่วง นอกจากนี บริษัทยังเชื่อมั่นว่า โอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่มีน้อยมาก เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการจัดทาสัญญา
ซือขายกับลูกค้ารายใหญ่ (Sales Agreement) โดยมีอายุสัญญาครังละ 3 - 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยมีการให้
ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานของภาครัฐ
และเมื่อสัญญาการซือขายที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวัน
หมดอายุ บริษัทจะมีการเสนอขายไบโอดีเซล (Bid) โดยการให้ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานของ
ภาครัฐแก่ลูกค้ารายใหญ่ในอายุสัญญาถัดไป ในลักษณะการเสนอขายแบบต่อเนื่องตามแต่ละอายุสัญญา ประกอบกับ
รัฐบาลได้กาหนดให้ผู้ค้านามันเชือเพลิงรายใหญ่ตามมาตรา 7 (ผู้ค้านามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้านามันที่มีปริมาณ
การค้านามันเชือเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตังแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึนไป)
ต้องใช้ไบโอดีเซล (B100) เป็นส่วนผสมในการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็ว ดังนันความต้องการนามันไบโอดีเซล (B100)
จึงเพิ่มขึนสูงขึนตามอัตราการเพิ่มขึนของรถยนต์ที่ใช้นามันไบโอดีเซล ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ ยังมีกาลังการผลิตไม่
เพียงพอที่จะตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึนได้ ดังนัน หากคู่ค้าที่มีอยู่ของบริษัทไม่สั่งซือนามันไบโอดีเซล (B100) ทาง
บริษัทยังสามารถหาช่องทางการจาหน่ายนามันไบโอดีเซล (B100) ให้กับบริษัทผู้ค้านามันทังรายใหญ่และรายย่อยราย
อื่น ๆ ได้
สาหรับการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็ว บริษัทมีลูกค้าจานวน 3 – 6 รายในช่วงปี 2554 ถึงงวด 9 เดือน
แรกของปี 2555 โดยที่บริษัทมีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งในการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็ว แต่ไม่เกินร้อยละ 30
ของยอดรายได้รวม
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1.1.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาไบโอดีเซล
จากความต้องการใช้นามันที่มีแนวโน้มสูงขึนทั่วโลก พลังงานทดแทนจึงเป็นพลังงานที่ได้รับความสนใจ
มากขึนในช่วงสถานการณ์ที่ราคานามันแพง โดยนามันไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน แต่
ในสถานการณ์ที่ราคานามันดิบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน
ก็จะส่งผลให้ความต้องการใช้นามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลมี
แนวโน้มสูงขึน ซึ่งจะเป็นผลทาให้ต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตนามันไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนใน
ทิศทางเดียวกับราคานามันดิบในตลาดโลกด้วย จนอาจกล่าวได้ว่าหากเชือเพลิงฟอสซิลที่ผลิตจากนามันดิบมีราคาสูง
ความต้องการนามันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนก็จะมีเพิ่มสูงขึน ซึ่งจะส่งผลทาให้ราคาของนามัน
ปาล์มดิบปรับตัวสูงขึน ส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบของการผลิตนามันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึน อันส่งผลกระทบต่อราคานามันไบโอ
ดีเซลทีก่ าหนดราคาโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
สาหรับภาพรวมของไบโอดีเซลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีแนวโน้มการ
แข่งขันที่รุนแรง และปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอ้างอิงกับนโยบายภาครัฐ โดยในช่วงต้นปี 2552 ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลมี
การเติบโตขึนอย่างมากซึ่งเป็นผลจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้นามันดีเซลหมุนเร็ว (B5) อย่างไรก็ตามในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2552 ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีปริมาณการใช้ถดถอยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับผลกระทบมาก
เป็นพิเศษในช่วง Low Season ซึ่งโดยปกติแล้วในรอบ 1 ปี ช่วงการขายไบโอดีเซลจะมีช่วง Low Season เกิดขึนในช่วงฤดู
ฝน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการขนส่ง การก่อสร้าง ซึ่งฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมเหล่านี จึงทาให้ปริมาณการใช้นามันดีเซลลดลงไปด้วย
ในปี 2553 ภาวะอุตสาหกรรมของไบโอดีเซลยังคงมีความผันผวน และมีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาในตลาด
มากขึน ส่งผลให้อุปทานในตลาดมีสูงขึน และมีการแข่งขันด้านราคาขายในตลาดสูง อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4
ของปี 2553 เกิดภาวะผลผลิตนามันปาล์มตกต่าเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้สต๊อคสารองของนามันปาล์มลดลงอย่างมากในปลายปี 2553 ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตนามันปาล์ม
ดิบขาดแคลนทาให้ราคานามันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึน และเป็นผลให้ราคาไบโอดีเซลในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2553
ราคาไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนไบโอดีเซลเนื่องจากนามันปาล์มที่ใช้ใน
การบริโภคขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการจาหน่ายในประเทศและมีราคาสูงขึนอีกในช่วงต้นปี 2554 ส่งผลให้รัฐบาลมีการ
ยกเลิกการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลเพื่อผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว B5 และ B3 คงเหลือแต่การใช้นามันดีเซลหมุนเร็ว
B2 ในช่วงต้นปี 2554 ซึ่งทาให้ความต้องการไบโอดีเซลในตลาดลดลงเป็นอย่างมาก แต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 มี
การเพิ่มสัดส่วนการใช้นามันดีเซลหมุนเร็วเป็น B4
สาหรับปี 2555 นับเป็นปีที่ราคาไบโอดีเซลไม่ผันผวนมากเท่ากับปี 2553 - 2554 และจากการที่ประเทศ
ไทยมีสต็อกนามันปาล์มดิบในปัจจุบันเพิ่มขึน ซึ่งล่าสุด กรมธุรกิจพลังงานได้กาหนดลักษณะและคุณภาพนามันดีเซล
ตามเอกสารฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2555 กาหนดให้ใช้ไบโอดีเซลประเภทกรดไขมันเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 5 โดยให้มีผลตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
โดยที่ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5 ) คือ นามันไบโอดีเซล (B100) ที่ผสมกับนามันดีเซล (B0) ใน
อัตราส่วนต่าง ๆ เช่น
- นามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วนร้อยละ 2 กับนามันดีเซล ร้อยละ 98
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-

นามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วน ร้อยละ 3 กับนามันดีเซล ร้อยละ 97
นามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ทีม่ ีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วน ร้อยละ 4 กับนามันดีเซล ร้อยละ 96
นามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ทีม่ ีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วน ร้อยละ 5 กับนามันดีเซล ร้อยละ 95

1.1.3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมผลิตและจาหน่ายนามันไบโอดีเซลมีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึน โดยจะเห็นได้จากเมื่อ
มีการประกาศนโยบายด้านพลังงานทดแทนจากรัฐบาลที่ให้การสนับสนุน เช่น เรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีตามสิทธิประโยชน์
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทาให้ตังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จานวนผู้ผลิตไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึน
โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 มีรายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ที่ได้รับความ
เห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน (รวมชื่อของบริษัท) จานวนทังสิน 13 ราย คิด
เป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ 5,205,800 ลิตร/วัน ซึ่งข้อมูลจากผู้บริหารบริษัทแจ้งว่า มีผู้ผลิตไบโอดีเซล 3 ราย มีกาลัง
การผลิตรวม 650,000 ลิตรต่อวัน ได้หยุดดาเนินการผลิตในปัจจุบัน นอกจากนีการส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เกี่ยวกับไบโอดีเซลระดับชุมชน ทาให้มีผู้ผลิตไบโอดีเซลรายย่อยเพิ่มขึนอีกจานวนมาก รวมถึงการเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจไบโอดีเซลของผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด ทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการแข่งขันในตลาดในประเทศที่อาจมีการ
แข่งขันรุนแรงมากขึน เช่น การให้ส่วนลดเพิ่มขึนจากราคาขายไบโอดีเซลจากราคาประกาศของภาครัฐ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนไบโอดีเซลของผู้ผลิตรายย่อยนัน ส่วนใหญ่จะใช้สาหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เท่านัน และยังมิได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ถึงระดับที่ใช้ในเครื่องยนต์ทั่วไปได้ เนื่องจากเป็นเพียงการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีการใช้นามันจากพืชทดแทนการพึ่งพานามันดีเซลเพียงอย่างเดียว แต่ในส่วนของผู้ผลิตรายใหญ่นัน บริษัทก็
ได้ตระหนักถึงการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึน จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทให้สามารถเลือกใช้วัตถุดิบตังต้น
ในการผลิตได้หลากหลายชนิดที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น โดยบริษัทสามารถใช้นามันปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ในการ
ผลิตได้ในปริมาณที่มากกว่าผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งนามันปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) มีราคาถูกกว่านามันปาล์มดิบเกรดเอ
(CPO-A) และในการผลิตโดยใช้ CPO-B จะทาให้เกิดกรดไขมันมากกว่าการใช้ CPO-A ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทมี
ความสามารถในการนากรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) โดย PFAD เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตที่บริษัทสามารถนากลับไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ใหม่ และขณะนีไม่มีผู้ผลิตรายใดในประเทศไทยมี
กระบวนการผลิตที่สามารถนากรดไขมันปาล์มเกินกว่าร้อยละ 5 ของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มาผลิตเป็นไบโอดีเซล
ได้เช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งถือเป็นจุดได้เปรียบที่สาคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วงที่ราคา
วัตถุดิบมีความผันผวนสูง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลพลอยได้ที่ได้จาก
กระบวนการผลิต ได้แก่ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ อีกทังบริษัทยังสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้จากการที่สามารถเลือกใช้
วัตถุดิบที่หลากหลายและมีต้นทุนต่า โดยที่ยังรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดได้ เพื่อให้บริษัทมี
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะการแข่งขันรุนแรงในตลาด
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1.1.4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ในช่วงที่ผ่านมา ราคานามันเชือเพลิงในตลาดโลก มีการปรับตัวสูงขึนอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลจึงได้มี
นโยบายในการพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับไบโอดีเซลนัน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของไบโอ
ดีเซลเป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาด้านราคา และปริมาณที่สามารถจะพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนแล้ว รัฐบาลจึงได้
ส่งเสริมการใช้นามันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
นามัน อีกทังยังเป็นการช่วงพยุงราคาปาล์มนามันอีกทางหนึ่ง โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มนามัน ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบ
โอดีเซลให้ได้ 8.5 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อทดแทนปริมาณการใช้นามันดีเซลร้อยละ 10 ในปี 2555 ซึ่ง ณ เดือน พฤศจิกายน
2555 มีผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ที่ได้รับความเห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อ
จาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน (รวมชื่อของบริษัท) จานวนทังสิน 13 ราย คิดเป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ
5.21 ล้านลิตรต่อวัน (ซึ่งรวมผู้ผลิตไบโอดีเซล 3 ราย มีกาลังการผลิตรวม 650,000 ลิตรต่อวัน แต่ปัจจุบันได้หยุด
ดาเนินการผลิตแล้วในปัจจุบัน) ในการนีรัฐบาลได้จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลมาโดยตลอด
เช่น การสนับสนุนการปลูกปาล์มนามัน 4 ล้านไร่เพื่อเป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตไบโอดีเซล การสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตไบโอดีเซลด้วยการให้สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น ยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นภาษีรายได้เป็นเวลา 8 ปี รวมถึงการสร้างตลาดรองรับสาหรับการขายไบโอดีเซลด้วยวิธีการใช้มาตรการทางภาษี
เพื่อกาหนดให้ราคาขายปลีกนามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมต่ากว่าราคาขายปลีกนามันดีเ ซลธรรมดา รวมถึงการ
ออกประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่อง กาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอ
สเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า นโยบายของทางภาครัฐได้เอือ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลเป็นอย่างมาก ทาให้ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซลมีผลตอบแทน
คุ้มค่าแก่การลงทุน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทีเ่ กี่ยวกับการให้การสนับสนุนต่าง ๆ ในอนาคต เช่น หลักเกณฑ์การกาหนดราคาไบโอดีเซล
อาจทาให้ผลตอบแทนจากธุรกิจลดลง
แต่บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่า โอกาสที่รัฐบาลจะยกเลิกนโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนน่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากราคานามันดีเซลได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
จากข้อมูลในปี 2553 ถึงปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้ปรับสัดส่วนการใช้นามันไบโอดีเซล (B100) ใน
ส่วนผสมนามันดีเซล ในสัดส่วนต่าง ๆ กันให้สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี
ช่วงระยะเวลา

1 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553
1 มิถุนายน 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554
1 มีนาคม 2554 - 30 เมษายน 2554

สัดส่วนการใช้นามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมนามันดีเซล
(ร้อยละโดยปริมาตร)
นามันดีเซลหมุนเร็ว
นามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
นามันดีเซลหมุนเร็ว B5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 2
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 3
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 2
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
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ช่วงระยะเวลา

1 พฤษภาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2554
1 กรกฎาคม 2554 – 20 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554 – 18 กรกฎาคม 2555
19 กรกฎาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2555
1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

สัดส่วนการใช้นามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมนามันดีเซล
(ร้อยละโดยปริมาตร)
นามันดีเซลหมุนเร็ว
นามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
นามันดีเซลหมุนเร็ว B5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5

ที่มา : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
หมายเหตุ : นามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) แยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) นามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งกาหนดให้มีไบโอดีเซลผสมอยู่ ในอัตราส่วน ร้อยละ 1.5 - 2
2) นามันดีเซลหมุนเร็วบี5 (B5) ซึ่งกาหนดให้มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในอัตราส่วน ร้อยละ 4 – 5

จากข้อมูลในอดีตที่ปรากฏ ภาวะการขาดแคลนนามันปาล์มบริโภคในช่วงตังแต่ปลายปี 2553 เป็นต้นมา
ส่งผลให้ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในปี 2554 โดยมีการปรับแผนพัฒนาไบโอดีเซล 15 ปี (พ.ศ. 2551 – พ.ศ.
2565) จากเดิมที่จะบังคับจาหน่าย B5 ทั่วประเทศและจาหน่าย B10 เป็นทางเลือกในปี 2554 เหลือเพียงการจาหน่าย B2
B3 B4 และ B5 ทั่วประเทศ (ขึนอยู่กับการประกาศจากภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา) และในปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้ปรับ
เพิ่มสัดส่วนการใช้นามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมนามันดีเซลเป็น B5 มีผลตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้น
ไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของภาครัฐเป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของปริมาณปาล์มในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถ
ควบคุมได้ บริษัทจึงพยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษัท ไปยังธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าและการจัดหาสินค้า
1.2.1. ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท คือ นามันปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) และ
นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) โดยภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาปริมาณการสารองนามันปาล์มในสต๊อคให้
เพียงพอตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในประเทศ และนาไปสู่การกาหนดนโยบายการนาปาล์มนามันไปใช้เพื่อผลิต
เป็นไบโอดีเซล รวมถึงเร่งผลักดันให้นามันไบโอดีเซลที่มีการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลให้เป็นนามันดีเซลหมุนเร็วตาม
ปริมาณนามันที่มีอยู่เพื่อให้สามารถผลิตและจาหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ แต่เนื่องจากในปี 2553 – ปี 2554 ที่
ผ่านมาเกิดภาวะการขาดแคลนนามันปาล์มเพื่อการบริโภคจากปริมาณผลผลิตของปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่
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เพียงพอกับความต้องการของตลาดหรือการส่งออกนามันปาล์มในปริมาณมากจนเกินความสมดุลในตลาด ทาให้เกิ ด
ความไม่สมดุลของปริมาณอุปทานและอุปสงค์ในตลาดนามันปาล์มเพื่อการบริโภค และ ตลาดการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ตังแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
บริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหานามัน
ปาล์มดิบไม่เพียงพอในอนาคต บริษัทได้มีการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
หลากหลายประเภท ทังนามันปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) กรดไขมัน
ปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) หรือ กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA)
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ นามันปาล์มดิบ
(CPO) ในสัดส่วนร้อยละ 54 สเตียรีน (Stearine)ในสัดส่วนร้อยละ 22 นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) ในสัดส่วน
ร้อยละ 14 และกรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) รวมกับกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA)
ในสัดส่วนร้อยละ 10 (ซึ่งกรดไขมันทังสองประเภทเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท) โดยสาเหตุ
ที่บริษัทมีการใช้นามันปาล์มดิบ (CPO) เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลสูงสุด เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายกาลังการ
ผลิตของหอกลั่นนามันปาล์มดิบ (CPO) เพิ่มเติมในปี 2554 ทาให้บริษัทสามารถรองรับการกลั่นนามันปาล์มดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซลได้มากขึน และส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบจากการซือนามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm
Oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบขันกลาง (Intermediate Raw Material) ที่มีราคาสูงกว่า นามันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
จากผู้ผลิตรายอื่น
ปัจจุบันบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบด้วยวิธีการซือขายและตกลงราคาเป็นครัง ๆ โดยบริษัททาการสั่งซือ
วัตถุดิบจากบริษัทผูผ้ ลิตนามันพืชและโรงสกัดนามันปาล์มซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้กับบริษัท ด้วยวิธีการดังกล่าวที่ไม่
มีการทาสัญญาจัดซือระยะยาว
บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตอาจไม่สามารถผลิตหรือ
จาหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตามปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดไว้ได้ หรือการที่ผู้จาหน่ายวัตถุดิบให้กับ
บริษัทอาจมีการพิจารณาลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลเอง
และไม่จาหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัท
ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทได้
ทังนี บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว โดยที่ผ่าน
มาบริษัทได้มีการติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ รวมทัง บริษัทมีนโยบายการ
กระจายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตหลายรายที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ เช่น นามันปาล์มดิบ (CPO)
บริษัทจะจัดซือจากโรงสกัดนามันปาล์มที่อยู่ทางภาคใต้ ส่วนนามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) และ สเตียรีน
(Stearine) จะจัดซือจากโรงงานนามันพืชรายใหญ่ในภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่บาง
ภูมิภาคอาจประสบเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอหรือออกไม่ตรงตามฤดูกาล โดยบริษัท
มีการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทเพิ่มมากขึน นอกจากนีบริษัท
ยังมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทให้สามารถใช้นามันปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ซึ่งมีราคาถูกกว่า
นามันปาล์มดิบเกรดเอ (CPO-A) ในการผลิตได้สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่น (การผลิตโดยใช้ CPO-B จะทาให้เกิดกรดไขมัน
มากกว่าการใช้ CPO-A) ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทมีความสามารถในการนากรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid
Distillate : PFAD) โดย PFAD เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตที่บริษัทสามารถนากลับไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้
ใหม่ ดังนัน บริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทจะลดลง และที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคย
ประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภูมิศาสตร์ของโรงงานไบโอดีเซลของบริษัท ซึ่งตังอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นทาเล
ที่ตังทีม่ ีระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงานได้ไม่ดีมากนัก แต่ผลกระทบของค่าขนส่งวัตถุดิบของบริษัทถือว่าไม่
เสียเปรียบมากนักเมื่อเทียบกับผู้ผลิตไบโอดีเซลรายอื่น โดยข้อได้เปรียบสาหรับการมีที่ตังโรงงานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ใน
ด้านอื่นคือ ทาเลที่เหมาะสมในการกระจายสินค้าสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออก ทังนีบริษัทให้ความสาคัญกับปัจจัยให้
ด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ความสามารถในการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต การใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกเป็นต้นกาลังในการทาความร้อน การพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถรับนามัน
ปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกในสัดส่วนที่เพิ่มขึนได้เหล่านี เป็นต้น อีกทังปัจจุบันพืนที่
เพาะปลูกปาล์มเริ่มขยายมาทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้เพิ่มขึน ซึ่งในอนาคตบริษัทคาดว่า
ข้อจากัดด้านทาเลที่ตังจะลดลงเรื่อย ๆ และจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาวมากขึน
1.2.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ สาหรับวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล
(B100) ของบริษัท ได้แก่ นามันปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) และ นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) ซึ่งอาจ
มีราคาตลาดผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้
เนื่องจากสเตียรีนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการกลั่นนามันปาล์มดิบ และนามันปาล์มดิบได้มาจากผล
ปาล์มซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น ในปี 2552 ผลผลิตปาล์มได้รับผลกระทบจากภาวะภัย
แล้ง ส่งผลให้ผลผลิตปาล์ม (Yield) ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลให้ราคานามันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึน หรือการที่รัฐบาลใน
ต่างประเทศ เช่น จีน หรือ อินเดีย ออกประกาศลดภาษีนาเข้าปาล์มก็อาจส่งผลให้อุปทานของนามันปาล์มไหลเข้าไปยัง
ประเทศดังกล่าวมากขึน ทาให้ราคานามันปาล์มมีราคาสูงขึน และการจัดหาวัตถุดิบในประเทศอาจมีความยากลาบาก
มากขึนได้
ทังนี ราคานามันปาล์มดิบในประเทศไทยจะอ้างอิงจากราคาในตลาดมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตนามันปาล์ม
รายใหญ่ในตลาดโลก ดังกราฟ

ที่มา : สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน

จากกราฟจะเห็นว่า ในช่วงปลายปี 2553 ถึงต้นปี 2554 ราคานามันปาล์มดิบมีราคาผันผวนสูงมาก
สาเหตุเกิดจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 เกิดภาวะผลผลิตนามันปาล์มตกต่าเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
นอกจากนียังมีพ่อค้าคนกลางบางรายได้ส่งออกนามันปาล์มดิบเพื่อ
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จาหน่ายเป็นจานวนมากทาให้สต๊อคสารองของนามันปาล์มลดลงอย่างมากในปลายปี 2553 ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิต
นามันปาล์มดิบขาดแคลนทาให้ราคานามันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึน และเป็นผลให้ราคาไบโอดีเซลในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี
2553 ถึงไตรมาส 1 ของปี 2554 ราคาไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึนอย่างผิดปกติเช่นกัน
ส่วนแนวโน้มราคานามันปาล์มดิบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจาก
1) การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ความต้องการซือนามันปาล์มดิบจึงลดลง ส่งผลให้ราคานามันปาล์มดิบใน
ตลาดโลกลดต่าลงด้วย
2) สต๊อคนามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียในเดือนกันยายน 2555 เพิ่มสูงขึนมากถึง 2.4 ล้านตัน
3) ผลผลิตปาล์มของประเทศไทยออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับกระทรวงพลังงานปรับลดส่วนผสมนามันปาล์มดิบ
ในนามันดีเซลลดลงจากเดิมที่ผสมในสัดส่วนร้อยละ 5 เหลือเป็นการผสมในสัดส่วนร้อยละ 3.5 ในระหว่างวันที่
19 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2555 ส่งผลให้มีสต็อกนามันปาล์มคงเหลือในปัจจุบันเพิ่มขึนมาก ซึ่งส่งผลต่อ
ราคานามันปาล์มดิบที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน ผลผลิตยังมีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่ม
สัดส่วนการใช้นามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมนามันดีเซลเป็น B5 มีผลตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่ง
คาดว่าจะทาให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลรับซือนามันปาล์มดิบเพิ่มขึน ส่งผลให้ราคาปาล์มดิบจะมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัว
สูงขึนเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2555
นอกจากนี ในเดือนมกราคม 2556 ประเทศมาเลเซียจะปรับลดภาษีส่งออกนามันปาล์มดิบจากร้อยละ 23
เหลือ ร้อยละ 4.5 – 8.5 ขึนอยู่กับภาวะตลาดโลก เพื่อกระตุ้นการส่งออกและระบายสต๊อคที่สูงขึนเป็นประวัติการณ์และให้
สามารถแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซียได้ รวมถึงยกเลิกโควต้านามันปาล์มดิบปลอดภาษีที่เคยให้อยู่ปีละ 3 ล้านตันอีกด้วย
ราคานามันปาล์มดิบในประเทศไทย

ที่มา : สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน
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ราคาไขปาล์มบริสุทธิ์/สเตียรีนในประเทศไทย

ที่มา : สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน
ปริมาณผลิตของผลปาล์มและนามันปาล์มดิบในประเทศไทย

ที่มา : สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน

ทังนี บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และเพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา บริษัทจึงพยายามบริหารจัดการให้มีปริมาณวัตถุดิบเท่าที่จาเป็น โดยการกาหนดระยะเวลา
สาหรับการซือวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการขายสินค้าล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงของต้นทุนสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด
ทังนี การบริหารจัดการให้มีปริมาณวัตถุดิบเท่าที่จาเป็นยังเป็นการลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา นอกจากนี บริษัทยังสามารถทา การป้องกันและบริหารความเสี่ยง (Hedging) ด้วยสัญญาซือขายล่วงหน้าได้
อีกด้วย และที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทาการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและก่อสร้างส่วนขยายของโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลให้สามารถใช้วัตถุดิบที่หลากหลายมากขึนได้ เช่น การนากรดไขมันปาล์ม (PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) ซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงหากราคาวัตถุดิบชนิดใดชนิด
หนึ่งมีราคาผันผวนมากจนเกินไป เป็นต้น
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นอกจากนี บริษัทได้มีการจัดตังคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบขึน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง
ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลักดาเนินการอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ต่อรองเงื่อนไขการจัดซือวัตถุดิบหลักในเรื่องของคุณสมบัติ ปริมาณ และราคาของวัตถุดิบหลัก
เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการตัดสินใจจัดซือได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตามนโยบายบริษัท
1.3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
1.3.1. ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 44.34 ภายหลั ง การเสนอ
ขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในครั งนี
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัว อาหุนัยร่วมถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 52.17 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัท โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทังกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประธานกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยภายหลังการกระจายหุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนในครังนี กลุ่มครอบครัวอาหุนัยจะมี สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.34 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทังหมดของบริษัท จะทาให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครัว อาหุนัยยังมีอานาจในการควบคุม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสีย งลงคะแนน ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
กาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
1.3.2. ความเสี่ ย งจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
เนื่ อ งจากการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ ผ่า นมากว่ า 5 ปี เป็ น การบริ ห ารงานของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
และผู้ บ ริ ห ารหลั ก คื อ นายสมโภชน์ อาหุ นั ย โดยดารงตาแหน่ ง เป็ น ทังกรรมการ กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี
ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ ทั งในส่ ว นของการวางแผนการผลิ ต การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต การ
ขยายช่ อ งทางการจาหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า หรื อ คู่ ค้ า ได้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมถึ ง การมี แ นวคิ ด การบริ ห ารงานที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ มี แ นวทางการ
ขยายการดาเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนและการเจริ ญ เติ บ โตให้ กั บ บริ ษั ท ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั น ในการ
บริ ห ารงาน บริ ษั ท ยั ง ต้ อ งอาศั ย ผู้ บ ริ ห ารหลั ก ปั จ จุ บั น ในการบริ ห ารงานและการจั ด การ
แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบในการทางานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการวางแผนระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่ดี ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารและพนักงานบริษัทอย่างสม่าเสมอ อีกทังยังมีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดย
สนับสนุนให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางาน
ทาให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่การทางานของตนเป็นอย่างดี นอกจากนี บริษัทยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 11

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทในระยะ
ยาวต่อไป
1.4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
บริษัทมีโครงการในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จานวนรวม 4
โครงการ คิดเป็นขนาดกาลังการผลิตรวมทังสิน 278 เมกะวัตต์ ซึ่ง 1 ใน 4 ของโครงการดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โครงการแรกของบริษัททีม่ ีขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ตังอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แม่นาป่า
สัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ซึ่งได้เริ่มจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม 2555 แล้ว โดยโรงไฟฟ้าแห่งนีดาเนินงานภายใต้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และอีก 3 โครงการที่เหลือเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ตังอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และ
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะมีการลงทุนในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานจากโครงการ
โรงไฟฟ้าข้างต้นจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับบริษัท อีกทังยังเป็น
การดาเนินการตามการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
บริษัทประมาณการงบลงทุนที่จะใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการ
ละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 6,680 ล้านบาท ในจังหวัดลาปางประมาณ 6,680 ล้านบาท และใน
จังหวัดพิษณุโลกประมาณ 6,780 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มลงทุนในปี 2556 – ปี 2558 อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทยังอยู่ในขันตอนการดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งทาให้บริษัทยังมีความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ได้ดังนี
1.4.1. ความเสี่ยงด้านการจัดหาที่ดินสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลาปาง
บริษัทได้ทาการ
จัดซือที่ดินสาหรับใช้ดาเนินโครงการเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนือที่โครงการรวมทังสิน 1,818-0-39 ไร่ และ 2,045-0-12
ไร่ ตามลาดับ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555) ซึ่งเพียงพอต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว โดยใน
ส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลาปางมีการทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปีบางส่วนกับเจ้าของที่ดิน
จานวน 3 แปลง เนือที่รวม 95-2-47 ไร่ และในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะ
วัตต์ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินสาหรับใช้ดาเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มจัดซือที่ดินไปบางส่วนแล้ว
ประมาณ 191-2-70 ไร่ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555) และได้ดาเนินการจัดทาสัญญาจะซือจะขายที่ดินกับเจ้าของที่ดิน
ประมาณ 1,000 ไร่แล้ว โดยมีเป้าหมายการจัดซือที่ดินทังหมดสาหรับดาเนินโครงการรวมทังสินประมาณ 2,000 ไร่ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนการจัดหาที่ดินไปแล้ว ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของเป้าหมายการจัดหาที่ดินรวมในจังหวัดพิษณุโลก จึงทาให้
บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อให้เพียงพอต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือมีความ
เสี่ยงที่ราคาที่ดินอาจสูงขึนกว่าราคาตลาดหรือราคาที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามหากบริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึก (Crystaline Solar Cells) ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
จานวนที่ดินขนาดประมาณ 1,000 ไร่ถือว่าเพียงพอต่อการดาเนินโครงการแล้ว แต่ทังนีบริษัทมีเป้าหมายที่จะซือที่ดินเพิ่ม
เนื่องจากจะทาให้บริษัทสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายได้มากขึนในอนาคต
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1.4.2. ความเสี่ยงในเรื่องเอกสารในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ปัจจุบนั บริษัทเข้าทาสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี จานวน 1 โครงการ และเข้าทาสัญญาซือ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก รวม 3 โครงการทัง เพื่อจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทังหมดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงถือว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงเรื่องการจัดทาสัญญาซือขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่อย่าง
ใด แต่ทังนี บริษัทจะต้องดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้แล้วเสร็จก่อนการเริ่มดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการ นอกจากนี หากบริษัทไม่ก่อสร้างภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดาเนินการ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทันตามที่กาหนดในสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) โดยสามารถสรุปรายละเอียดของกาหนดการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถเริ่มต้นซือขาย
ไฟฟ้าได้ทันตามกาหนดในสัญญาซือขายไฟฟ้า (SCOD) ได้ดังนี

90 เมกะวัตต์

กาหนดการเริ่มก่อสร้างโครงการ
เพื่อให้สามารถเริ่มต้นซือขาย
ไฟฟ้าที่ระบุในสัญญาซือขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ.ได้
เริ่มปรับปรุงที่ดินแล้วเมื่อ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2555
1 ธันวาคม 2556

90 เมกะวัตต์

1 ธันวาคม 2557

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาดกาลัง
การผลิต

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดลาปาง
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก

90 เมกะวัตต์

วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
ที่ระบุในสัญญาซือขายไฟฟ้า
(SCOD)
1 ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2557
1 ธันวาคม 2558

1.4.3. ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
เนื่องจากบริษัทมีแผนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 3 โครงการ ขนาดกาลัง
การผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ซึ่งตังอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2556 ปี 2557
และ ปี 2558 ตามลาดับ โดยมีงบลงทุนประมาณ 6,680 ล้านบาท 6,680 ล้านบาท และ 6,780 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
เป็นมูลค่างบลงทุนที่สูงมาก ทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการที่จะไม่สามารถจัดหาเงินทุนทังจากส่วนของทุน และส่วน
ของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ ดังนัน บริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งหากเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก็จะ
ส่งผลให้ผลประกอบการ การดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินใน
การจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินในประเทศ โดยจะทาหน้าที่ การ
เป็นที่ปรึกษาและประสานงานการจัดหาเงินกู้ยืมให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทัง 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ให้กับบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทสาหรับใช้ในการดาเนิน
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โครงการ (Project Finance)โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ในจังหวัด
นครสววรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตามลาดับแล้ว
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก บริษัทมีแผนการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้าง โดยมีสัดส่วนของ
หนีสินต่อทุน (D/E Ratio) คิดเป็นสัดส่วน 3:1 เท่า บริษัทจึงคาดว่าจะได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใน
สัดส่วนร้อยละ 75 และเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยสามารถสรุปรายละเอียดแหล่งที่มาของ
เงินทุนสาหรับใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทัง 3 โครงการได้ดังนี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดนครสววรรค์
จังหวัดลาปาง
6,680 ล้านบาท
6,680 ล้านบาท
5,010 ล้านบาท
5,010 ล้านบาท

งบลงทุนรวม
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(ร้อยละ 75)
- เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1,670 ล้านบาท
(ร้อยละ 25)
- แหล่งที่มาของเงินทุน
1) เงินทุนที่ระดมได้จากการ
เสนอขายหุ้นในครังนี ใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00

1,670 ล้านบาท

จังหวัดพิษณุโลก
6,780 ล้านบาท
5,085 ล้านบาท

1,695 ล้านบาท

1) เงินทุนที่ระดมได้จากการ
1) กระแสเงินสดภายใน
เสนอขายหุ้นในครังนี
ใน
กิจการของบริษัท ใน
สัดส่วนร้อยละ 78.81
สัดส่วนร้อยละ100
2) กระแสเงินสดภายในกิจการ
ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ
21.19

โดยสาหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทัง 3 โครงการข้างต้น
บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
(Project Finance)โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทัง 3 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์แล้ว บริษัทจึง
คาดว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวมีค่อนข้างต่า ซึ่งจะมีการดาเนินการใน
การขอสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในโครงการจังหวัดนครสวรรค์ก่อนเป็นลาดับแรก
แล้วจึงดาเนินการขอ
สนับสนุนทางการเงินในจังหวัดลาปางภายหลังจากโครงการในจังหวัดนครสวรรค์แล้วเสร็จ และโครงการในจังหวัดพิษณุโลก
เป็นลาดับสุดท้าย ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ซึ่งหากเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก็จะส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ได้
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อเสนอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (Offering Letter) รวม 3 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
สรุปเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การประกันภัยโครงการ การเบิกจ่ายเงินผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ รายละเอียดของ
เงื่อนไขเงินกู้ และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้อย่างเป็นทางการ โดยจะดาเนินโครงการและขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืม
ภายใต้ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และในส่วนของเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทคาดว่าจะมาจากเงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) ในครังนีเป็นหลัก รวมถึงมา
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จากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการให้
ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งหากเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก็อาจจะส่งผลให้ผลประกอบการ การดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ได้ ทังนี สามารถสรุปเงื่อนไขบังคับที่สาคัญก่อนการเบิกจ่ายเงินกู้ (Condition Precedent)
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี
1. หลักฐานการเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน
กาหนด
2. งบการเงินล่าสุดของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด
(มหาชน)
3. สาเนาเอกสารสาคัญสาหรับการดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด
นครสวรรค์ (Major Project Documents) ได้แก่
3.1. สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบทางกฎหมายโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรอลงนามพร้อมสัญญาเงินกู้
3.2. สัญญาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย หรือ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของบริษัทกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยปัจจุบันบริษัทได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3.3. สัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) เพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทังหมดจากโครงการให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา
(สัญญาการโอนสิทธิในสัญญาซือขายไฟฟ้าของโครงการจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด
(มหาชน)ให้แก่ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด) โดยปัจจุบันบริษัทได้รับสัญญาซือขาย
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
3.4. สัญญาการเช่าที่ดิน (โดยโครงการโรงไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีการทาสัญญาเช่าที่ดิน)
3.5. สัญญาการจัดการและบารุงรักษาโครงการ (Operation and Maintenance : O&M
Contract)
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการสรุปสัญญาการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ
ก่อนหลังจากนันจะดาเนินการในสัญญาการจัดการและบารุงรักษาโครงการต่อไป
3.6. อื่น ๆ ที่อาจมีการกาหนดภายหลังการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence)
4. ใบอนุญาตที่สาคัญสาหรับการดาเนินโครงการที่ออกโดยภาครัฐบาล เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการในการพิจารณา
อนุญาตจากภาครัฐบาล
5. ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ
6. รายงานการตรวจสอบด้านเทคนิคโครงการของผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) ซึ่งอยู่ระหว่างการออก
รายงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโครงการ โดยความคืบหน้าล่าสุดขณะนี คือ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของผู้ให้กู้ ก่อนออกรายงานฉบับสมบูรณ์จากที่ปรึกษาด้านเทคนิคของโครงการต่อไป
7. รายงานการตรวจสอบทางกฎหมายสาหรับโครงการของผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ออกรายงานโดยที่ปรึกษากฎหมาย โดยความคืบหน้าล่าสุดขณะนี คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ผู้ให้กู้ ก่อนออกรายงานฉบับสมบูรณ์จากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโครงการต่อไป
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8. รายงานการตรวจสอบด้านการประกันภัยโครงการของผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ออกรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยโครงการ ภายหลังจากได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการใน
รายละเอียดด้านการประกันภัยแล้ว
9. เอกสารการประกันภัยโครงการระหว่างการก่อสร้าง จะดาเนินการต่อเนื่องหลังจากได้ข้อสรุปอย่าง
เป็นทางการในรายละเอียดด้านการประกันภัยแล้ว
10. เอกสารแสดงการสนับสนุนทางการเงินของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัท
แม่ ที่ยอมรับโดยผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน)
11. เอกสารแสดงการเพิ่มทุนโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ในมูลค่าที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
ทังนี บริษัทคาดว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกจ่ายเงินกู้ (Condition Precedent)
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ได้ทังหมดตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยความคืบหน้าของ
เงื่อนไขข้างต้นอยู่ระหว่างการออกรายงานการตรวจสอบด้านเทคนิคโครงการ รายงานการตรวจสอบทางกฎหมาย รายงาน
การตรวจสอบด้านการประกันภัย และแสดงหลักฐานการเพิ่มทุน และอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินกู้อย่างเป็นทางการจาก
สถาบันการเงินผู้สนับสนุนด้านเงินกู้ยืมของโครงการ
นอกจากนี สามารถสรุปรายละเอียดหลักประกันสาหรับการขอรับการสนับสนุนทางการเงินของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี
1) การจานองเครื่องจักร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของโครงการ
2) การโอนสิทธิ์เรียกร้องในเอกสารสาคัญสาหรับการดาเนินการโครงการ (Major Project Documents)
3) การจานาหุ้นของผู้กู้ (บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด)
4) การโอนสิทธิ์เรียกร้องในการประกันภัยและการประกันภัยต่อของโครงการ
5) หลักประกันอื่นที่อาจพิจารณาตามความเหมาะสม
1.4.4. ความเสี่ยงทางการเงินจากการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรีของบริษัท อีเอ โซล่า จากัด ได้มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนทางการเงินสาหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนหนีสินต่อทุน
เท่ากับ 3 : 1 เท่า ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนหนีสินต่อทุนรวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่มีสัดส่วน
หนีสินต่อทุนเท่ากับ 1.11 : 1 เท่า และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 โครงการ ขนาดกาลัง
การผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ซึ่งตังอยู่ที่จังหวัดนครสววรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลกของบริษัทก็จะมี
สัดส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 3 : 1 เท่า เช่นกัน ส่งผลให้ในอนาคตบริษัทจะมีภาระหนีสูงขึน และจะส่งผลให้สัดส่วนหนีสิน
ต่อทุนโดยรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึนด้วยเช่นกัน
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ดาเนินการภายใต้บริษัท อีเอ โซล่า
นครสวรรค์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอการสนับสนุนทางการเงินจาก
สถาบันการเงินภายในประเทศ (Offering Letter) รวม 3 แห่งนัน มีเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้
ตาม Offering Letter ได้แก่
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o บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด จะต้องดารงอัตราส่วนหนีสินต่อทุน(Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน
3 : 1 เท่า
o บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด จะต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี (Debt
Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า
1.4.5. ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี เริ่มขายไฟฟ้าให้แก่
กฟภ. ตังแต่เดือนตุลาคม 2555 จากประมาณการทางการเงินของโครงการคาดว่ารายได้เต็มปีในปี 2556 จะมีรายได้
ประมาณ 149.17 ล้านบาทต่อปี และกาไรสุทธิประมาณ 63.49 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในปลายปี 2556 โดยคาดว่าจะมีรายได้เต็มปีในปี 2557 ประมาณ 1,586.35 ล้านบาท
ต่อปี และกาไรสุทธิประมาณ 915.75 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินโครงการ
ก็อาจทาให้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ดังกล่าวได้แก่ อัตราการปรับราคาค่าไฟฟ้าลดต่าลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งช่วง Peak ที่
เท่ากับ 3.8548 บาท/หน่วย และ อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งช่วง Off-Peak ที่เท่ากับ 2.0424 บาท/หน่วย) (โดยที่ช่วง Peak คือ
เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ และช่วง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และ
เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร์ – วัน อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติและวันหยุดราชการตามปกติ ที่ไม่รวมวันหยุด
ชดเชยและวันพืชมงคล) ภัยธรรมชาติ หรือจานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์ที่โครงการผลิตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ (Solar Radiation) เฉลี่ยเท่ากับ 5
หน่วยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/sq.m./day) หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึน
อาทิ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ค่าเบียประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี เนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มมี
ประสบการณ์ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรีเป็น
โครงการแรก โดยยังไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลัง
การผลิต 90 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาก่อน จึงอาจส่งผลให้บริษัทคาดการณ์งบลงทุนรวมหรือ
ค่าใช้จ่ายของโครงการต่ากว่าความเป็นจริงได้ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างโครงการสูงขึน และส่งผลกระทบให้
ผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ได้
1.4.6. ความเสี่ยงด้านความสาเร็จในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
สาหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ถือว่าเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนที่มี
การพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาและดาเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนันบริษัทจึงจาเป็นต้องจัดหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการด้านการดาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ ตลอดจนมี
การวางแผนเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึนกับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทยังไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงมาก่อน อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าจังหวัดลพบุรีซึ่งได้เริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม 2555 แล้ว
นัน
บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจและว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของธุรกิจผลิต
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กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบืองต้น รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการ (Operation and Maintainance Service :
O&M) โครงการให้แก่บริษัทในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถนาประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกมาประยุกต์ใช้กับโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายโครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึนได้ อีกทังบริษัทยังมีการเจรจาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนีเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดาเนินงานและช่วยลดความ
เสี่ยงในความไม่แน่นอนของรายได้ของบริษัทในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง อีกทังบริษัทยังมีการจัดทาการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง ตังแต่เริ่มการก่อสร้างจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จและดาเนินงานไปอีก 1 ปี
และสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสววรรค์ จังหวัด ได้มี
การว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคโครงการและด้านการประกันภัยโครงการ รวมถึงมีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่
มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการ (Operation and Maintainance Service : O&M) ให้กับ
โครงการ นอกจากนี ยังมีการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ที่มีการรับประกัน
ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output Guarantee) จากโรงงานผู้ผลิตตลอด
อายุการใช้งาน 25 ปี และการรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 ปี และเลือกใช้ Inverter ที่มี
เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีการรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 5 ปี อีก
ทังยังมี บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและ
ดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้บริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการโยธาและ
การติดตังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะยาวอีกด้วย
1.4.7. ความเสี่ยงที่โครงการอาจดาเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะดาเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้จาก
ปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ทันตามที่กาหนดไว้ การไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ดาเนิน
โครงการได้ตามเวลาที่กาหนด การที่ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการอาจมีความล่าช้าจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ เช่น
ฝนตก นาท่วม หรือปัญหาด้านเทคนิค ซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาการก่อสร้างอาจล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจทาให้
ไม่สามารถดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันตามวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญาซือขายไฟฟ้า
(Scheduled
Commercial Operation Date : SCOD) ได้ ซึ่งในส่วนของการดาเนินการเชิงพาณิชย์ที่ล่าช้าอาจส่งผลให้บริษัทรับรู้
รายได้จากโครงการล่าช้าตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้ ซึ่งจะได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันจาก กฟผ. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาซือ
ขายไฟฟ้า โดยบริษัทจะต้องระบุเหตุผลและรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้ กฟผ. ทราบ
อย่างต่อเนื่อง
1.5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.5.1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตเพื่อเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
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บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครังนีก่อนที่จะได้รับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 50
ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุทธิมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคา
ขอ อย่างไรก็ดี บริษัทได้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
(Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้ว เห็นว่า
บริษัทและหุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้น
สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว ดังนัน บริษัทจึงยังคงมี
ความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดรอง หาก
บริษัทไม่สามารถกระจายหุ้นได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุ้นครังนีแล้วเสร็จ
บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวข้างต้นได้
1.5.2. ความเสี่ ย งจากการลดลงของราคาหุ้นเมื่อเข้าซือขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) อัน
เนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายต่อประชาชนในครังนี
ก่อนการเสนอขายหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายต่อประชาชนในครังนี บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจากัดและการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังมีรายละเอียด ดังนี
- เดือนมีนาคม ปี 2553 บริษัทมีการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด จานวนรวม 293,800,000
หุ้น (จากจานวนหุ้นที่มีการเสนอขายในปี 2552 รวมจานวน 550,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท ประกอบด้วย
o การเสนอขายต่อผู้บริหารบริษัทจานวน 50,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท
o การเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด จานวน 243,800,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 279.38 ล้านบาท
- เดือนกรกฎาคม ปี 2554 บริษัทได้ขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซือในปี 2553 จานวน 256,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท และ ส่งผลให้
บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 305.00 ล้านบาท
- เดือนพฤษภาคม ปี 2555 บริษัทได้ขายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering : RO) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครังนี เท่ากับ 317.00 ล้านบาท จากทุน
จดทะเบียนรวมทังสิน 373.00 ล้านบาท
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โดยราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครังนีสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่บริษัทเคยเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจากัดและที่เคยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึ่งประชาชนที่ซือหุ้นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลดลง
ของราคาหุ้น อันเนื่องมาจากการขายหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อทากาไรเมื่อหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีการถูกกาหนด
ระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เมื่อหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนและซือขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
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