บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

1.

ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีความเสีย่ ง นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ และควรใช้
ั ยความเสีย่ งในหัวข้อนี้ รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รากฏในเอกสารนี้ ก่อน
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปจจั
การตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ป จั จัย ความเสี่ย งที่ ร ะบุใ นหัว ข้อ นี้ เ ป็ น ป จั จัย ความเสี่ย งที่บ ริษ ัท ฯ เห็น ว่ามีนัย สําคัญ และอาจก่อ ให้เ กิด
ผลกระทบในทางลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ อาจส่งผลต่อการลงทุนของผูล้ งทุนในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ โดยปจั จัยความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้อนี้มกี ารประเมินจากสถานการณ์ ในปจั จุบนั ทัง้ นี้ อาจยังมี
ความเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ ณ ปจั จุบนั หรือเป็ นความเสีย่ งที่บริษทั ฯ พิจารณาในขณะนี้แล้ว
เห็นว่าไม่มผี ลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ข้อความที่มลี กั ษณะเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” หรือ
“ประมาณ” หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกีย่ วกับผลประกอบการ แผนการ
ขยายธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล
และคําหรือข้อความใดๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่ นอน อันเป็ นความเห็นของ
ั บนั นัน้ มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการ หรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความ
บริษทั ฯ ในปจจุ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์ดงั กล่าวได้ รวมทัง้ ปจั จัยความเสีย่ งที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ที่อ้างถึง
หรือเกีย่ วข้องกับรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เป็ นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลที่ม ี
การเปิ ดเผย หรือ คัดย่ อ จากสิ่ง พิมพ์ ข องรัฐ บาล หรือ จากแหล่ง ข้อ มูล อื่น ๆ โดยที่บริษ ัท ฯ มิไ ด้ทําการสอบทาน
ตรวจสอบหรือรับรองความถู กต้องของข้อมูลดัง กล่าวแต่ ประการใด ดังนัน้ การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ผู้
ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
ั บนั ธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจย่อย กล่าวคือ
ณ ปจจุ
(1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย

(2)

ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่
2.1

ธุรกิจผลิต และจัดจําหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย

2.2

ธุรกิจผลิต และจัดจําหน่ายเอทานอล

2.3

ธุรกิจผลิต และจําหน่ายไฟฟ้า

1.1

ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ต และจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายผ่าน โรงงานของบริษทั ฯ และโรงงานที่เป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ ได้แก่ โรงงานของบริษทั นํ้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (“TIS”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อ ยของบริษทั ฯ และ
โรงงานทีบ่ ริษทั ฯได้ดาํ เนินการเช่าระยะยาวจากบริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (“RPE”)
1.1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลก
ในตลาดโลกนัน้ นํ้าตาลทรายจัดได้วา่ เป็นสินค้าหนึ่งทีม่ คี วามผันผวนทางด้านราคาสูง โดยราคานํ้ าตาลทราย
ั ย เช่น อุปสงค์ และอุปทานของประเทศผูผ้ ลิต และประเทศผูบ้ ริโภค ปริมาณการ
ในตลาดโลกจะขึน้ อยู่กบั หลายปจจั
นําเข้าและส่งออกในแต่ละประเทศ รวมถึงการเก็งกําไรจากนักเก็งกําไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น
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ั ยดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนของปจจั
ั ยอุปสงค์ และอุปทานของสินค้านํ้ าตาลทราย ได้รบั ผลกระทบจาก
ปจจั
สภาพภูม ิอ ากาศที่เ อื้อ อํ านวยหรือ เป็ น อุ ปสรรคต่ อ การเพาะปลู กของแต่ ล ะประเทศ นโยบายการส่ง เสริม การ
แทรกแซง การส่งออก การนําเข้า ของอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว
นอกจากนี้ ราคานํ้าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กบั ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย เนื่องจากนํ้ าอ้อยรวมถึงกากนํ้ าตาล
สามารถนํ าไปผลิตเป็ นเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับนํ้ ามันเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้
ราคาซื้อขายนํ้าตาลทรายในตลาดโลกมีความผันผวนสูง
ความผันผวนของราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั ฯ ได้ โดยเฉพาะใน
ส่วนนํ้าตาลทรายที่บริษทั ฯ ส่งออกให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ ในส่วนของนํ้ าตาลทรายที่บริษทั ฯ ขายในประเทศนัน้
ความผันผวนของราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกมิได้ส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องจากราคาขายในประเทศนัน้ ได้ถูก
กําหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการส่งออกไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60.0 ของยอดขายนํ้ าตาลทราย
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ ปริมาณการส่งออกนัน้ ขึน้ อยู่กบั ปริมาณอ้อย และการบริโภคภายในประเทศ ดังนัน้ ความผัน
ผวนของราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายนํ้าตาลทรายไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60.0
1.1.2 ความเสี่ยงจากมาตราการทางการค้าของประเทศคู่ค้า
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในปจั จุบนั มีความรุนแรง โดยหลายประเทศได้ออกมาตรการกีดกัน
ทางการค้า ทัง้ มาตรการกีดกันทางการค้าด้านภาษี เช่น การกําหนดอัตราภาษีนําเข้าในอัตราที่สูง และมาตรการกีด
กันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การกําหนดโควตาการนํ าเข้านํ้ าตาลทราย และการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของ
สินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บางประเทศได้ออกมาตรการลดภาษีการนํ าเข้านํ้ าตาลทรายให้แก่ประเทศผูผ้ ลิตนํ้ าตาล
ทรายบางประเทศ เช่น สหภาพยุ โรปได้กําหนดโควตาการนํ าเข้านํ้ าตาลทรายจากประเทศพัฒนาน้ อยที่สุด 50
ประเทศ ซึง่ ไม่รวมประเทศไทย โดยประเทศเหล่านี้สามารถส่งออกนํ้ าตาลทรายไปยังสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องเสีย
ั บนั บริษทั ฯส่งออกนํ้ าตาลทรายมากกว่าร้อยละ 60.0 ของยอดขายทัง้ หมด ซึ่งประเทศที่บริษทั ฯ
ภาษี เป็นต้น ปจจุ
ส่งออกหลัก คือ ประเทศญี่ป่นุ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะประเทศ
ญี่ป่นุ อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ของบริษทั ฯ และราคาขายนํ้ าตาลทรายของบริษทั ฯ ใน
ตลาดส่งออกได้
1.1.3 ความเสี่ยงจากสิ นค้าทดแทน
ในปจั จุบ นั มีการผลิตสินค้าทดแทน อาทิ นํ้ าเชื่อมที่ใ ช้แป้งข้าวโพดเป็ นวัตถุดบิ รวมทัง้ สารให้ความหวาน
ประเภทอื่นอีกหลายชนิด เช่น นํ้าตาลเทียม การมีสนิ ค้าทดแทนดังกล่าวอาจส่งผลให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภทเลือกใช้น้ําเชือ่ มจากแป้งข้าวโพดเป็ นวัตถุดบิ เนื่องจากนํ้ าเชื่อมจากแป้งข้าวโพดอาจมีราคาถูกกว่านํ้ าตาล
ั
ทรายทีผ่ ลิตจากอ้อยในบางเวลา ในขณะทีก่ ลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ญหาสุ
ขภาพอาจเลือกบริโภคนํ้ าตาลเทียมแทนนํ้ าตาล
ทรายที่ผลิตจากอ้อย บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณ
ความต้องการบริโภคนํ้าตาลทรายทีผ่ ลิตจากอ้อยลดลง
1.1.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบอ้อยให้ตรงกับปริ มาณและคุณภาพที่ต้องการ
ั ยหลักทีท่ ําให้ปริมาณอ้อยในตลาดมีความผันผวน ได้แก่
ปจจั
(1)

ปริม าณพื้นที่ใ นการเพาะปลูกที่เ ปลี่ย นแปลงไป ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการส่ง เสริม ของภาครัฐ
ได้แก่ นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน นโยบายการสนับสนุ นพลังงานทดแทน รวมถึง
การที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชไร่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ยางพารา และปาล์มนํ้ ามัน
เป็นต้น
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(2)

สภาพภูมอิ ากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นํ้ าท่วม ภัยแล้ง ฤดูกาลที่ผนั ผวนส่ง ผลให้ผลผลิตอ้อยต่ อ
พื้นทีเ่ พาะปลูก และคุณภาพของอ้อยเปลีย่ นแปลงไป

(3)

แมลง ศัตรูพชื และโรคระบาด อาจส่งผลให้ไร่ออ้ ยเกิดความเสียหาย หรืออ้อยมีคณ
ุ ภาพลดลง

หากผลผลิตอ้อยซึง่ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ มีปริมาณลดลง บริษทั ฯ อาจไม่สามารถ
ผลิตนํ้าตาลทรายได้ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการจัดจําหน่ ายได้ นอกจากนี้ การผลิตในปริมาณที่น้อยลงจะส่งผลให้
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนคงทีต่ ่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ ทําให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรต่อหน่วย และมีผลกําไรสุทธิทลี่ ดลงตามลําดับ
นอกจากนี้ หากผลผลิตอ้อยมีปริมาณตํ่าแล้ว อาจก่อให้เกิดการแย่งซื้ออ้อยจากบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรม
นํ้าตาลทรายในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรักษาสัดส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบ ส่งผลให้บริษทั ฯ อาจต้องมีคา่ ใช้จ่ายในการซื้อ
อ้อยทีส่ งู กว่าทีค่ วรจะเป็น เพื่อให้ได้มาซึง่ วัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการ ซึง่ อาจทําให้บริษทั ฯ ต้องมีภาระต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้
ในด้านคุณภาพของอ้อย หรือค่าความหวานของอ้อยถือเป็ นปจั จัยที่มผี ลต่อปริมาณนํ้ าตาลทรายที่ผลิตได้
ของบริษทั ฯ เมือ่ ความหวานของอ้อยลดลงแล้ว บริษทั ฯ จะต้องใช้อ้อยในปริมาณมากในการผลิตนํ้ าตาลทราย ซึ่ง
อาจส่งผลให้บริษทั ฯ มีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอต่อปริมาณนํ้าตาลทรายทีต่ อ้ งการ
นอกจากนี้ การขายนํ้ าตาลทรายส่ว นใหญ่ ใ นอุ ต สาหกรรมเป็ น การขายโดยผ่านสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า
ประมาณร้อยละ 80.0 ถึง ร้อยละ 90.0 ของการขายทัง้ หมด กล่าวคือ มีการตกลงซื้อขายโดยกําหนดปริมาณ และ
ราคาไว้กอ่ นส่งมอบนํ้าตาลทรายจริง ดังนัน้ หากอ้อยที่ผลิตได้มคี วามหวานน้อยกว่าปกติ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ผลิต
นํ้ าตาลทรายได้ใ นปริมาณที่น้อย และมีต้นทุ นที่สูงกว่าปกติ และหากบริษทั ฯ ได้ทําการขายล่ว งหน้าไปก่อนแล้ว
ั
บริษทั ฯ อาจประสบปญหาสิ
นค้าไม่เพียงพอทีจะส่งมอบแก่ลูกค้าได้
1.1.5 ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านบัญชีจากการปรับราคาตราสารอนุพนั ธ์ให้เป็ นราคาตลาด
ธุรกิจนํ้าตาลทรายเป็นธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะแตกต่างจากธุรกิจโดยทั ่วไป กล่าวคือมีช่วงการผลิตเพียงช่วง
เดียวในรอบ 1 ปี โดยเริม่ ผลิตตัง้ แต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน และนํ้ าตาลทรายที่ผลิตได้จะถูก
ทยอยขายตลอดทัง้ ปี โดยราคานํ้ าตาลทรายที่บริษทั ฯ ส่งออกนัน้ จะเป็ นไปตามราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย
ตามสภาวะตลาดโลก ซึง่ ในอดีตมีความผันผวนค่อนข้างสูง
ดังนัน้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลก บริษทั ฯ ได้เข้าทํา
สัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ (Sugar Derivative Contracts) สําหรับนํ้ าตาลทรายที่บริษทั ฯ คาดว่าจะส่งออกในแต่ละปี
โดยตราสารอนุ พนั ธ์ ดงั กล่าวส่วนใหญ่เป็ นสัญญาซื้อขาย Commodity Swap อายุ สญ
ั ญาไม่เ กิน 1 ปี บริษทั ฯ มี
นโยบายในการเข้าทําสัญญาซื้อขาย Commodity Swap โดยเปรียบเทียบกับปริมาณและราคาของการขายนํ้ าตาล
ทรายเพื่อทําราคาของ บริษทั อ้อยและนํ้าตาลไทย จํากัด (“อนท.”) ทีใ่ ช้สาํ หรับคํานวณค่าอ้อยซึ่งเป็ นต้นทุนวัตถุดบิ
ที่สํ าคัญ ที่ บ ริษ ัท ฯ ต้ อ งจ่ าย ซึ่ง ในป จั จุ บ นั บริษ ัท ฯ ไม่ไ ด้ม ีก ารรับ รู้ผ ลกํา ไร (ขาดทุ น ) ที่ ย ัง ไม่ไ ด้เ กิดขึ้น จริง
(unrealized gain/loss) อันเนื่องมาจากการปรับราคาตราสารอนุ พนั ธ์ให้เป็ นราคาตลาด ในงบกําไรขาดทุน แต่จะ
รับรูร้ ายการกําไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ ในงบกําไรขาดทุนเมือ่ มีการปิ ดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตาม
อายุ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (Thai Financial Reporting Standard)
อย่ างไรก็ดี หากบริษ ัท ฯ จะต้อ งรับ รู้ผ ลกําไร (ขาดทุ น ) ที่ย ัง ไม่ไ ด้เ กิดขึ้น จริง นี้ ใ นงบกําไรขาดทุ น ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard) ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ในอนาคต บริษทั ฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวที่ยงั มิได้ถูกปิ ดในไตรมาสนัน้ ๆ ให้เป็ น
ราคาตลาด ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในแต่ละไตรมาสมีความผันผวนได้
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1.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยถูกควบคุม และกํากับดูแ ลโดยคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้ าตาลทรายภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีการควบคุม และกําหนดการจัดสรร
ช่องทางการจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายโดยใช้ระบบโควตา (โควตา ก สําหรับนํ้ าตาลทรายภายในประเทศ และโควตา
ข และ ค สําหรับนํ้ าตาลทรายขายต่างประเทศ) และการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ของระบบระหว่างเกษตรกรชาวไร่
ั
อ้อย และบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายภายใต้ระบบแบ่งปนผลประโยชน์
70:30
นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการควบคุมราคาจําหน่ายนํ้าตาลทรายภายในประเทศ โดยราคาจําหน่ ายนํ้ าตาลทราย
ในประเทศจะถู กควบคุม ภายใต้พระราชบัญ ญัติว่าด้วยราคาสิน ค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่ง ให้ผผู้ ลิต หรือผู้จ ัด
จําหน่ายนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ นํ้าตาลทรายขาวในท้องที่ที่ระบุไว้ สามารถจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทรายได้ในราคาที่
ไม่สู ง เกิน กว่า ที่กํ าหนดไว้ (ราคารวมภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม แล้ว ) รวมถึ ง การเข้า มาควบคุม การเข้ามาทํ าธุ ร กิจ ของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นต้น (โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรโควตาในส่วนที่ 2 หัวข้อ
ั
3.1.7 (2) และการแบ่งปนผลประโยชน์
70:30 ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1.7 (3))
จากข้อ เท็ จ จริง ดัง กล่ าว นโยบาย และกฎระเบีย บต่ า งๆ ล้ ว นมีผ ลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น การผลิ ต และผล
ประกอบการของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ หากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจนํ้ าตาลทราย อาทิ การ
ปรับนโยบายราคาขายนํ้าตาลทรายภายในประเทศ หรือการบังคับใช้นโยบายการเปิดเสรีของธุรกิจนํ้ าตาลทราย การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ ในอนาคตได้
นอกจากนี้ ผลการดําเนิน การของบริษทั ฯ ยังอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของ
รัฐบาลในเรือ่ งอื่นๆ นอกเหนือจากนโยบายที่ควบคุมโดยอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้ าตาลทรายโดยตรง เช่น นโยบาย
การสนับ สนุ น พลัง งานทดแทน โดยเฉพาะเอทานอล อาจส่งผลต่ อ ปริม าณอ้อ ยที่นํามาหีบเพื่อ ทํานํ้ าตาลทราย
ภายในประเทศ กล่าวคือ ในกรณีที่ราคาเอทานอลปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง โรงงานนํ้ าตาลทรายอาจนํ าอ้อยมาผลิตเอทา
นอลโดยตรงโดยไม่ผา่ นกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายก่อน เพื่อเพิม่ ผลผลิตเอทานอลทีใ่ ห้ราคาสูง หรือนโยบายการ
ส่งเสริมการปลูก และประกันราคามันสําปะหลัง หรือพืชเกษตรอื่นๆ อาจส่งผลให้เกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชชนิด
อื่นทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่า ทําให้บริษทั ฯ มีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงได้
1.1.7 ความเสี่ยงจากการเกิ ดหนี้ เสียจากกระบวนการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงิ นเกี๊ยว)
โดยทั ่วไป บริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายจะให้การสนับสนุนชาวไร่ในการปลูกอ้อย ซึ่งการสนับสนุ น
ดังกล่าวอยู่ในรูปของการจัดหาเงินทุนเพื่อการปลูกอ้อย และอาจเป็ นในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่น การช่วยเหลือ
เรือ่ งปุ๋ย พันธุ์ออ้ ย หรือจักรกลเกษตร เป็นต้น ซึง่ ตามแนวปฏิบตั ทิ เี่ กือบทุกบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทราย
ทํานี้รจู้ กั กันในชือ่ ว่า “การปล่อยเงินเกีย๊ ว” หรือ “การปล่อยเกีย๊ ว” ซึ่งภายหลังจากที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัด จะเป็ นช่วง
เดียวกับช่วงบริษทั นํ้าตาลทรายเริม่ เปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กบั โรงงาน โดยโรงงาน
จะจ่ายค่าอ้อยให้ชาวไร่ และหักเงินเกีย๊ วทีไ่ ด้จ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว ดังนัน้ การสนับสนุ นดังกล่าวจึงถือเป็ นการจองอ้อย
สําหรับเข้าหีบล่วงหน้า
ระบบการเกี๊ย วอ้อ ยสามารถเพิ่ม ความมั ่นใจให้ กบั บริษ ัท ฯ ว่า ชาวไร่ อ้อ ยที่ไ ด้ร ับการส่ ง เสริม จากทาง
บริษทั ฯ จะนํ าอ้อยส่งขายให้กบั บริษทั ฯ ทัง้ หมด อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังมีความเสีย่ งในส่วนของหนี้เสียในกรณีที่
ผลผลิตอ้อ ยของชาวไร่อ้อยที่ได้รบั การส่งเสริม ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องจากสภาพภูม ิอากาศที่แปรปรวน
หรือเกิดความเสียหายจากโรคระบาด และภัยธรรมชาติอ่นื ๆ หรือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยไม่สง่ อ้อยให้กบั บริษทั ฯ ซึ่งทํา
ให้หนี้ทเี่ กิดจากการเกีย๊ วอ้อยกลายเป็นหนี้เสีย และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ ต้อง
ตัง้ สํารองหนี้สญ
ู เพิม่ ขึน้
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1.1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริ ษทั ฯ
ั บนั บริษทั ฯ มีโครงการในอนาคตหลายโครงการ เช่น โครงการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตของ
ณ ปจจุ
โรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย
โครงการสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพโดยนําผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตของโรงงานของบริษทั ฯ มาแปรรูปเพื่อผลิต
ปุ๋ย โครงการผลิตนํ้ าเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์พิเศษ (Super Refined
Sugar)
ความสําเร็จของบริษทั ฯ จากการลงทุน ในโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ ข้างต้น ขึ้น อยู่ กบั ป จั จัยหลาย
ประการ ซึง่ รวมถึงต้นทุนและความพร้อมด้านแหล่งเงินกู้ ความเสีย่ งด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง การ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ความต้องการและแนวโน้มของตลาด การดําเนินงานและธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยโดยรวม
ป จั จัย ซึ่ ง ส่ง ผลกระทบต่ อ บริษ ัท ฯ ดัง กล่ า วบางป จั จัย อยู่ น อกเหนื อ ความควบคุ ม ของบริษ ัท ฯ และมี
ความสําคัญ ต่อ การดําเนิ นโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ รวมทัง้ ยัง อาจส่ง ผลกระทบต่ อ ระยะเวลาการดําเนิ น
โครงการ ต้นทุนทีใ่ ช้ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนความสําเร็จของการดําเนินโครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ ผลกระทบ
ั ยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้
จากปจจั
1.1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษทั ฯ ส่งออกนํ้าตาลทรายไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60.0 ของยอดขายนํ้ าตาลทรายทัง้ หมด การส่งออก
ส่วนใหญ่จะใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็ นสกุลเงินหลักในการขาย โดยบริษทั ฯ ได้ดําเนินการป้องกันความเสีย่ ง
จากการผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนที่อ าจส่งผลกระทบต่อ รายได้ข องบริษทั ฯ ด้วยการเข้าทําสัญ ญาตราสาร
อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currencies Exchange Derivate Contracts) บริษทั ฯ มีนโยบายในการเข้า
ทําสัญญาตราสารอนุพนั ธ์อตั ราแลกเปลีย่ น โดยเปรียบเทียบกับการป้องกันความเสีย่ งทางอัตราแลกเปลี่ยนในการ
ทําราคาของ บริษทั อ้อยและนํ้าตาลไทย (อนท.) ซึ่งไม่ได้ป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ หมด ดัง นั น้ บริษ ัท ฯ มิอ าจรับ รองได้ว่า ตราสารอนุ พ ัน ธ์ ดงั กล่ าวจะสามารถป้ อ งกัน ความเสี่ย งด้า นอัต รา
แลกเปลีย่ นได้ทงั ้ หมด ส่งผลให้ยอดขายของบริษทั ฯ ยังคงมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้
1.1.10 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากการขายนํ้าตาลทรายระหว่างฤดูการผลิ ต
รายได้จากการขายนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวนเนื่องจากผลกระทบของฤดูกาลผลิตนํ้ าตาล
ทราย (Seasonal Effect) โดยปกติฤดูกาลตัดอ้อยในประเทศไทยจะเริม่ ตัง้ แต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้
บริษทั ฯ เริ่มผลิต นํ้ าตาลทรายตัง้ แต่ป ระมาณเดือ นพฤศจิกายน และสิ้นสุดการผลิตนํ้ าตาลทรายประมาณเดือ น
เมษายน เมือ่ เริม่ ทําการผลิต บริษทั ฯ จะทยอยขายนํ้ าตาลทรายตลอดทัง้ ปี โดยปริมาณการขายนํ้ าตาลทรายของ
บริษทั ฯ จะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ เช่น ระดับสินค้าคงเหลือที่มอี ยู่ การประมาณการผลผลิต และระดับราคานํ้ าตาล
ั ยดังกล่าว ส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายและกําไรไม่สมํ่าเสมอในแต่ละไตรมาส
ทรายในตลาดโลก จากปจจั
1.1.11 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกีย่ วกับ
้
การปองกันและแก้ไขผลกระทบเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ที่เป็ นของหน่ วยงานของรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรือ่ งการควบคุมมลพิษทัง้ ทางดิน นํ้ า อากาศ และสารพิษ การกําจัด
และจัดการขยะและของเสีย สุข ภาพและความปลอดภัยในการทํ างาน และการจัดการวัต ถุที่เ ป็ น อัน ตราย ซึ่ง
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ข้อกําหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน มีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง และการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่าว
บางกรณีขน้ึ อยู่กบั การตีความของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญ ต่อ การบริห ารจัดการภายในเพื่อให้ส ามารถปฏิบ ตั ิใ ห้ค รบถ้ว นตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมกําหนด และควบคุมให้กระบวนการผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่
กําหนดโดยหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เ กี่ย วข้อ งมาโดยตลอด อย่ างไรก็ดี เนื่ อ งจากความซับ ซ้อ นของกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกล่าว บริษทั ฯ ไม่อาจรับรองได้วา่ บริษทั ฯ จะสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวได้
ครบถ้วนทุกช่วงเวลา และบริษทั ฯ ไม่สามารถรับประกันว่าบริษทั ฯ จะไม่ถูกร้องเรียนหรือได้รบั โทษทางกฎหมายใน
เรือ่ งเกีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในอนาคต รวมถึงบริษทั ฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
จากการถูกร้องเรียน หรือได้รบั โทษทางกฎหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
1.2

ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจํ าหน่ ายเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยผ่านบริษทั เอ็น ไวรอนเม็น ท์
พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด (“EPPCO”) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
1.2.1 ความเสี่ยงจากอุปสงค์เยื่อกระดาษในตลาดโลก
อุปสงค์เยื่อ กระดาษมีความสัมพันธ์ กบั สภาวะเศรษฐกิจโลก หากสภาพเศรษฐกิจ โลกชะลอตัวลงจะส่งผล
ทางด้า นลบต่ อ อุ ต สาหกรรมปลายนํ้ า ที่ ใ ช้เ ยื่ อ กระดาษเป็ น วัต ถุ ดิบ เช่ น อุ ต สาหกรรมกระดาษพิ ม พ์ เ ขีย น
อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ อุตสาหกรรมกระดาษอนามัย และอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น หากธุรกิจ
ปลายนํ้าดังกล่าวใช้เยื่อกระดาษลดลง ยอดขาย และกําไรสุทธิของ EPPCO อาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
1.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการบริ โภค
ลูกค้าส่วนใหญ่ของ EPPCO เป็ นบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ กระดาษ
อนามัย และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเป็ นผลมาจากอิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําให้สามารถบริโภคสิง่ พิมพ์ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ รวมทัง้ การรณรงค์เพื่อ
รักษาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร ส่งผลให้ผบู้ ริโภคหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับกระดาษ ปจั จัยเหล่านี้
อาจส่ง ผลความต้ อ งการการใช้ก ระดาษลดลง และทํ า ให้ อุ ป สงค์ ข องเยื่อ กระดาษลดลง ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่ อ
ความสามารถในการทํากําไรของ EPPCO
1.2.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
EPPCO ใช้ว ตั ถุดบิ หลักคือชานอ้อยซึ่งเป็ นผลิต ภัณฑ์พลอยได้โดยตรงจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
นํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ ในการผลิตเยื่อกระดาษ ดังนัน้ หากโรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ ขาดแคลน
วัต ถุ ดบิ อ้อยในการผลิตนํ้ าตาลทราย โรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่ ม บริษ ัทฯ ก็จ ะไม่ส ามารถส่ง ชานอ้อ ยซึ่ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้แก่ EPPCO ได้ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ ทําให้ EPPCO อาจต้องดําเนินการซื้อ
วัตถุดบิ ชานอ้อยจากภายนอกซึ่งอาจมีต้นทุนสูง รวมทัง้ แบกภาระค่าขนส่ง ส่งผลให้ EPPCO มีต้นทุนต่อหน่ ว ย
สูงขึน้ รวมทัง้ มีกาํ ไรต่อหน่วย และผลกําไรสุทธิทลี่ ดลงตามลําดับ
นอกจากนี้ EPPCO ยังใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจาก
ชานอ้อย ดังนัน้ หาก EPPCO ไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ หรือในราคาที่
เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทําให้ EPPCO อาจมียอดขายที่น้อยลง และมีต้นทุนในการผลิต
คงทีต่ ่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ ทําให้ EPPCO มีกาํ ไรต่อหน่วย และมีผลกําไรสุทธิทลี่ ดลงตามลําดับ
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1.2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
เนื่องจาก EPPCO จัดจําหน่ายเยื่อกระดาษออกนอกประเทศประมาณร้อยละ 90.0 ของปริมาณยอดขายเยื่อ
กระดาษทัง้ หมด และการส่งออกเยื่อกระดาษส่วนใหญ่จ ะใช้เงิน เหรียญสหรัฐ เป็ น สกุล เงิน หลักในการขาย แม้ว่า
บริษทั ฯ จะมีการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยนในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษทั ฯ มิ
อาจรับรองได้ว่าตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่ าวจะสามารถป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ทงั ้ หมด เนื่องจาก
EPPCO มีการทําสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 40.0 ของยอดขาย
ลูกค้าต่างประเทศทัง้ หมดเท่านัน้ ดังนัน้ ยอดขายของ EPPCO อาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานของ EPPCO และบริษทั ฯ ได้
1.2.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาที่ดินสําหรับท่อส่งนํ้า และท่อระบายนํ้า
ั บนั EPPCO มีการสูบนํ้าจากแม่น้ําเจ้าพระยา และนํามาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว
ณ ปจจุ
จากชานอ้อย โดย EPPCO ได้ฝงั ท่อสูบนํ้ าดังกล่าวผ่านที่ดนิ ของกรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ โดย EPPCO
ได้ดาํ เนินการทําสัญญาการ 2 ฉบับกล่าวคือ
(1)

สัญญาเช่าที่ดนิ เพื่อฝงั ท่อสูบนํ้ าจากกรมชลประทาน ซึ่งเป็ นสัญญาระยะสัน้ ระยะเวลา 5 ปี และจะ
หมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคม30 กันยายน พ.ศ. 256156 และ

(2)

สัญญาการเช่าที่ดินเพื่อ ฝงั ท่อ ส่งนํ้ า ท่อระบายนํ้ า และอาคารควบคุม นํ้ าจากกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็ น
สัญญาระยะสันระยะเวลา
้
5 ปี และจะหมดอายุในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หากสัญญาทัง้ สองฉบับหมดอายุและ EPPCO ไม่สามารถต่อสัญญาดังกล่าวได้ EPPCO อาจต้องจัดหานํ้ า
จากแหล่งอื่นมาเพื่อดําเนิน การผลิตเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ในการจัดหานํ้ าจากแหล่งอื่นนัน้ EPPCO
อาจต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่องบประมาณการลงทุนของบริษทั ฯได้ และส่งผลกระทบต่อรายได้
และกําไรสุทธิของ EPPCO และบริษทั ฯได้
1.2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องสิ่ งแวดล้อม
การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของ EPPCO อยู่ภายใต้กฎหมาย
และกฎระเบียบเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็นของหน่ วยงานของรัฐส่วนกลาง
และส่วนท้องถิน่ ซึง่ กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรือ่ งการควบคุมมลพิษทัง้ ทางดิน นํ้า อากาศ และ
สารพิษ การกําจัดและจัดการขยะและของเสีย สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และการจัดการวัตถุที่เป็ น
อันตราย ซึ่งข้อกําหนดดังกล่ าวมีความซับซ้อ น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่ อเนื่ อง และการบังคับใช้กฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าวบางกรณีขน้ึ อยู่กบั การตีความของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ผ่านมา EPPCO ได้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที่
เกีย่ วข้อง อย่างไรก็ดี EPPCO ยังมีหน้าทีท่ ี่จะต้องติดตัง้ เตาเผาปูนขาวเพื่อทําหน้าที่กําจัดกากปูนและเป็ นการเผา
หินปูนขาวในกระบวนการผลิตปูนขาวกลับคืน (lime recovery) แก้ไขความสูงของปล่องระบบมลพิษทางอากาศของ
โรงงาน ปรับปรุงระบบดักฝุ่นของเตาสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) เพื่อเป็นการปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ทีก่ าํ หนดในการอนุญาตดังกล่าว และยังต้องดําเนินการแก้ไขระบบบําบัดนํ้ าทิ้งเพื่อบําบัดนํ้ าภายหลังกระบวนการ
ผลิตให้มคี ่าตรวจวัดต่ างๆ ในบ่อพักนํ้ าทิ้ง อยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐานซึ่ง กําหนดภายใต้เ งื่อนไขในการอนุ ญาต ทัง้ นี้
EPPCO ได้กาํ หนดแผนในการดําเนินการดังกล่าวไว้แล้ว อย่างไรก็ดี การดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ EPPCO
ต้องมีคา่ ใช้จ่ายในการลงทุน รวมถึงการดําเนินการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
การผลิตของโรงงาน หรือฐานะทางการเงินของ EPPCO อย่างมีนยั สําคัญ
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นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษทั ฯ จะไม่ถูกร้องเรียนหรือ
ได้รบั โทษทางกฎหมายในเรือ่ งเกีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในอนาคต รวมถึงบริษทั ฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในการดูแลผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบริษทั ฯ จากการถูกร้องเรียน หรือได้รบั โทษทางกฎหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
1.3 ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอล ผ่านบริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”) ซึ่งเป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ
1.3.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอนของนโยบายภาครัฐ
เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจเอทานอล
เป็นอย่างมาก ธุรกิจเอทานอลของบริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากความไม่แน่ นอนของนโยบายภาครัฐที่อาจขาดความ
ต่อเนื่อง และอาจมีการเปลี่ย นแปลงอัน เนื่อ งมาจากการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อผลการ
ดําเนินงานของ EPC ได้
แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ ง ชาติไ ด้มอบหมายให้กระทรวงพลัง งานจัดทํ าแผนการพัฒ นา
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนํ าเข้านํ้ ามันเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายให้มกี ารใช้และ
ผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การยกเลิกการจัดจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 และการยกเลิกการจัดจําหน่ าย
นํ้ ามัน เบนซิน 95 อย่างไรก็ดี ณ ปจั จุบนั นโยบายการยกเลิกการจัดจําหน่ ายนํ้ ามัน เบนซิน 91 ซึ่งเดิมมีกําหนด
บังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปเป็ นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยรัฐบาลให้
จัดจําหน่ ายนํ้ ามันในสต๊ อกให้หมดในวัน ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ส่วนนโยบายการยกเลิกการจัดจําหน่ ายนํ้ ามัน
เบนซิน 95 ยังไม่การกําหนดวันบังคับใช้ทชี่ ดั เจน
ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐส่งผลให้ EPC ไม่สามารถกําหนดแนวทางการผลิตเอทานอลที่ชดั เจน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับนโยบายของรัฐบาลได้ในอนาคต การเลื่อนบังคับใช้นโยบาย
ยกเลิกการจัดจํ าหน่ ายนํ้ ามันเบนซิน 91 ยัง ส่ง ผลให้ปริม าณความต้องการใช้แ ก็ส โซฮอล ซึ่ง ใช้เ อทานอลเป็ น
ส่วนผสมหลัก มีปริมาณไม่สงู ตามทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้
1.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาอ้างอิ งเอทานอลในประเทศ
ถึงแม้วา่ รัฐบาลไม่มนี โยบายควบคุมราคาขายของเอทานอล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานได้กําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อคํานวนต้นทุนราคาเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการคํานวณราคาขายเอทานอล (โปรดดู
รายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.3.7 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล) โดยต้นทุนดังกล่าว มีการ
อ้างอิงถึงต้นทุนเอทานอลจากกากนํ้าตาล และเอทานอลจากมันสําปะหลัง เนื่องจากสัญญาการขายในบางส่วนของ
EPC มีการอ้างอิงกับราคาดังกล่าว ดังนัน้ หากราคาของต้นทุนการผลิต กล่าวคือ กากนํ้ าตาล และมันสําปะหลัง มี
การเปลีย่ นแปลงลดลง ราคาขายเอทานอล EPC จะปรับตัวลดลงเช่นกัน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษทั ฯ ได้
1.3.3 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
EPC ใช้วตั ถุดบิ หลักคือกากนํ้ าตาล ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยตรงจากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทราย
ของบริษทั ฯ ในการผลิตเอทานอล ดังนัน้ หากโรงงานนํ้ าตาลทรายของบริษทั ฯ ขาดแคลนวัตถุดบิ อ้อยในการผลิต
นํ้าตาลทราย โรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถส่งกากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้แก่ EPC
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ได้ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ อีกทัง้ อาจต้องดําเนินการซื้อวัตถุดบิ เช่น กากนํ้ าตาล มันสําปะหลัง หรือ
ข้าวโพดจากภายนอก เสียค่าต้นทุนการขนส่งวัตถุดบิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นอกจากนี้ EPC ยังใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ดังนัน้ หาก EPC ไม่
สามารถจัดหาถ่ านหิน ได้ใ นปริม าณที่เพีย งพอต่อ ความต้อ งการ หรือ ในราคาที่เ หมาะสม อาจส่ง ผลกระทบต่ อ
กระบวนการผลิต ทําให้ EPC อาจมียอดขายทีน่ ้อยลง และมีต้นทุนในการผลิตคงที่ต่อหน่ วยที่สูงขึ้น ทําให้ EPC มี
กําไรต่อหน่วย และมีผลกําไรสุทธิทลี่ ดลงตามลําดับ
1.3.4 ความเสี่ ย งจากกํา ลัง การผลิ ต เอทานอลของโรงงานในประเทศไทยมี มากกว่ า ความต้ อ งการใช้
ภายในประเทศ
ั บนั โรงงานเอทานอลในประเทศไทยมีกาํ ลังการผลิตรวมทัง้ สิน้ 3,890,000 3,265,000 ลิตรต่อวัน (ข้อมูล
ปจจุ
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) ในขณะที่ความต้องการใช้เอทานอลใน
ประเทศสําหรับปี พ.ศ. 2556 อ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านลิตรต่อวัน
ปรับตัวสูงขึน้ จากปี พ.ศ. 2555 ประมาณร้อยละ 115.4 อัตราการใช้กําลังการผลิตรวมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
อ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ที่รอ้ ยละ 53.3 ของกําลังการผลิตทัง้ หมด นอกจากนี้ ยังมีกําลัง
การผลิตจากโรงงานเอทานอลซึง่ มีกาํ หนดการจะเริม่ ดําเนินงานภายในปี พ.ศ. 2556 อยู่อีกทัง้ สิ้น 2,020,000 ล้าน
ลิตรต่อวัน ในขณะทีค่ วามต้องการใช้เอทานอลในประเทศอยู่ที่ ประมาณ 1.3 ล้านลิตรต่อวัน (ข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั
กสิกรไทย) ซึง่ เป็นผลมาจากการยกเลิกการจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ส่งผลให้
ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผลิตแก๊สโซฮอล์ปรับเพิม่ ขึน้ และยังส่งผลให้ราคาเอทานอลในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้น จึงจะเห็นได้ว่า ตลาดกําลัง
การผลิตเอทานอลในประเทศไทยอยู่ในสภาวะทีก่ าํ ลังการผลิตยังมีมากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ ในขณะ
ทีก่ ารส่งออกเอทานอลเป็ นไปอย่างจํากัด โดยปริมาณการส่งออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 23.9 ล้านลิตร
(เฉลีย่ ประมาณ 771,000 ลิตรต่อวัน) เนื่องจากราคาเอทานอลในตลาดโลกอยู่ในระดับตํ่ากว่าภายในประเทศ (โดยใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ราคาเอทานอลในตลาดชิคาโกอยู่ที่ 2.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน หรือประมาณ 0.63
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลิตร ในขณะที่ร าคาอ้างอิงในประเทศอยู่ที่ ลิตรละ 19.97 บาท) ดังนัน้ หากปริม าณการผลิต
ภายในประเทศเพิ่ม สูงขึ้นเร็วกว่าปริมาณการบริโภคเอทานอลในประเทศอาจส่งผลให้ราคาเอทานอลในประเทศ
ลดลงซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษทั ฯ ทัง้ จากราคาและปริมาณการจัดจําหน่ ายเอทา
นอลภายในประเทศ
1.3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่
ปจั จุบ นั สัดส่วนการขายเอทานอลของ EPC ในประเทศส่วนใหญ่เ ป็ นการขายให้แ ก่บริษทั ผูผ้ ลิตและจัด
จําหน่ายนํ้ามันรายใหญ่ เช่น บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดังนัน้ หากลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าวดําเนินการต่อรองเงื่อนไขทางการค้าหรือยกเลิกการ
ซื้อขายกับ EPC รายได้และผลประกอบการของ EPC จะได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
1.3.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
ั บนั EPC ส่งออกเอทานอลประมาณร้อยละ 7.3 30.0 ของยอดขายทัง้ หมด โดยการส่งออก
เนื่องจาก ณ ปจจุ
ส่วนใหญ่จะใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็ นสกุลเงินหลักในการขาย แม้ว่าบริษทั ฯ จะมีการใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ดา้ น
อัตราแลกเปลีย่ นในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ฯ มิอาจรับรองได้ว่าตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่าว
จะสามารถป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ทงั ้ หมด เนื่องจาก EPC มีการทําสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ดา้ น
อัตราแลกเปลีย่ นเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 40.0 ของยอดขายลูกค้าต่างประเทศทัง้ หมดเท่านัน้ ดังนัน้ ยอดขาย
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 10

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ของ EPC อาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานของ EPC
และบริษทั ฯ ได้
1.3.7 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอลของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกีย่ วกับการ
ป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบเกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ มทัง้ ที่เ ป็ น ของหน่ วยงานของรัฐ ส่ว นกลางและส่ว นท้อ งถิ่น ซึ่ง
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรือ่ งการควบคุมมลพิษทัง้ ทางดิน นํ้ า อากาศ และสารพิษ การกําจัด
และจัดการขยะและของเสีย สุข ภาพและความปลอดภัยในการทํ างาน และการจัดการวัต ถุที่เ ป็ น อัน ตราย ซึ่ง
ข้อกําหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน เปลีย่ นแปลงบ่อย และการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่าวบางกรณีข้นึ อยู่
กับการตีความของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญ ต่อ การบริห ารจัดการภายในเพื่อให้ส ามารถปฏิบ ตั ิใ ห้ค รบถ้ว นตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมกําหนด และควบคุมให้กระบวนการผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่
กําหนดโดยหน่ ว ยงานของรัฐที่เ กีย่ วข้องมาโดยตลอด อย่างไรก็ต าม เนื่ องจากความซับซ้อนของกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกล่าว บริษทั ฯ ไม่อาจรับรองได้วา่ บริษทั ฯ จะสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวได้
ครบถ้วนทุกช่วงเวลา และบริษทั ฯ ไม่สามารถรับประกันว่าบริษทั ฯ จะไม่ถูกร้องเรียนหรือได้รบั โทษทางกฎหมายใน
เรือ่ งเกีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในอนาคต รวมถึงบริษทั ฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
จากการถูกร้องเรียน หรือได้รบั โทษทางกฎหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
1.4 ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ตและจําหน่ ายไฟฟ้ า
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าโดยดําเนินการภายใต้หน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงานนํ้ าตาลทราย
ทัง้ 3 โรงงาน EPPCO และภายใต้ บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด (“KTBP”)
1.4.1 ความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ระหว่างทดสอบระบบการเดินเครือ่ งจักรกล
ั บนั KTBP อยู่ระหว่างทดสอบระบบการเดินเครือ่ งจักรกลของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต
ปจจุ
60 เมกะวัตต์ ซึง่ ไฟฟ้าที่ได้จากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนี้จะนํ ามาใช้ในกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทราย และขายให้กบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดย KTBP มี
แผนทีจ่ ะเริม่ จ่ายและจําหน่ายไฟฟ้าในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ หาก KTBP ไม่สามารถเปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ตามกําหนด KTBP อาจได้รบั ผลกระทบจากการรับรูร้ ายได้ล่าช้ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้
1.4.21.4.1
ความเสี่ ยงจากราคาจําหน่ า ยไฟฟ้ าตามอัต ราค่าไฟฟ้ าอาจไม่สะท้ อนถึง ต้ นทุนที่ แท้ จริ ง
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการ
ไฟฟ้ าส่ว นภูม ิภาค โดยที่อ ัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ได้กําหนดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ย นแปลงของราคา
เชือ้ เพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา และปจั จัยอื่นๆ อย่างไรก็ดี ต้นทุนเชื้อเพลิงในสูตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) นัน้ อาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ ใช้
ชานอ้อยเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการคํานวณอัตราค่าไฟฟ้า
ซึ่ง คํานวณอิงจากราคาก๊ าซธรรมชาติ รวมทัง้ อัต ราค่าไฟฟ้าผัน แปร (เอฟที) ก็อ าจไม่ม ีการถู กปรับตามกลไกที่
กําหนดไว้เสมอไป เช่น ในกรณีที่ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น กฟผ. อาจพิจารณาไม่ปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที)
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หรืออาจมีการปรับเพียงบางส่วน ปจั จัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีสดั ส่วนอัตรากําไรที่ลดลง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ฯ
1.4.31.4.2

ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ งานของโรงงานไฟฟ้ า

การผลิต ไฟฟ้ าให้เ ป็ น ไปตามสัญ ญาซื้อ ขายกับการไฟฟ้ าฝ่ายผลิต แห่ ง ประเทศไทยหรือการไฟฟ้ าส่ว น
ั ยดังต่อไปนี้
ภูมภิ าคอาจมีความเสีย่ งอันเนื่องมาจากปจจั
(1)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้า

ประสิท ธิภ าพในกระบวนการผลิต ไฟฟ้ านัน้ ขึ้น อยู่ กบั ประสิท ธิภ าพการทํ างานของบุคลากรและ
ั ยหลายประการที่เป็ นตัววัดประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้า เช่น
อุปกรณ์โรงไฟฟ้า ทัง้ นี้การผลิตไฟฟ้ามีปจจั
ค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ซึ่งถูก
กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตให้เป็ นไป
ตามที่กําหนด อาจทํ าให้บริษทั ฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้ าในปริม าณที่ต้อ งการได้ และอาจส่งผลกระทบต่ อ
รายได้จากการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ
(2)

ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้า

โรงงานไฟฟ้ าของกลุ่มบริษทั ฯ ใช้วตั ถุดบิ หลักคือชานอ้อ ยซึ่งเป็ นผลิต ภัณฑ์พ ลอยได้โดยตรงจาก
กระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ ในการผลิตไฟฟ้า ดังนัน้ หากโรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่ม
บริษ ัท ฯ ขาดแคลนวัต ถุ ดิบอ้อ ยในการผลิต นํ้ าตาลทราย โรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่ ม บริษ ัท ฯ ก็จ ะไม่
สามารถส่ง ชานอ้อ ยซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณฑ์พ ลอยได้ใ ห้แก่ห น่ ว ยผลิต ไฟฟ้ าของกลุ่ ม บริษ ัท ฯ ได้ในปริม าณที่
เพียงพอต่อความต้องการ อีกทัง้ อาจต้องดําเนินการซื้อวัตถุดบิ ชานอ้อย หรือวัตถุดบิ ทดแทน อาทิ ถ่านหิน
จากภายนอก และต้องแบกรับภาระค่าขนส่ง วัต ถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่ง ผลให้โรงงานไฟฟ้ าของกลุ่ ม
บริษ ัทฯ อาจมีย อดขายที่น้ อยลง มีต้น ทุ น ในการผลิต คงที่ต่ อ หน่ ว ยที่สูง ขึ้น และมีผ ลกําไรสุท ธิที่ล ดลง
ตามลําดับ
1.4.41.4.3

ความเสี่ยงเรื่องการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม

การประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกีย่ วกับการ
ป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบเกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ มทัง้ ที่เ ป็ น ของหน่ วยงานของรัฐ ส่ว นกลางและส่ว นท้อ งถิ่น ซึ่ง
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรือ่ งการควบคุมมลพิษทัง้ ทางดิน นํ้ า อากาศ และสารพิษ การกําจัด
และจัดการขยะและของเสีย สุข ภาพและความปลอดภัยในการทํ างาน และการจัดการวัต ถุที่เ ป็ น อัน ตราย ซึ่ง
ข้อกําหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน เปลีย่ นแปลงบ่อย และการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่าวบางกรณีข้นึ อยู่
กับการตีความของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได้มมี ติเห็นควรให้กจิ การโรงไฟฟ้า ซึ่งประกอบกิจการ
โดย TIS (“โรงไฟฟ้า TIS”) จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและแผนและมาตรการปรับปรุงค่า
ปริมาณสารเจือปนในอากาศ (“รายงาน EIA”) ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําหนด โดยใน
ระหว่างดําเนิน การดังกล่าวโรงไฟฟ้าดังกล่ าวยังประกอบกิจการได้ต่อ ไป ปจั จุบนั TIS ได้ดําเนินการจัดทําการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็ นที่เรียบร้อย
ั บนั คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานดังกล่าวTIS ได้รบั การผ่อนผัน
โดย ณ ปจจุ
ระยะเวลาในการส่งรายงาน EIA จากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานโดยจะต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวภายใน
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
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ในปี เ ดีย วกัน กิจ การโรงไฟฟ้ าของบริษทั ฯ ซึ่งเช่ามาจาก บริษ ัท รวมผลอุ ตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
(“RPE”) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได้มมี ติเ ห็น ควรให้ RPE จัดทํ าและเสนอแผนการดําเนิ นงานและ
มาตรการปรับปรุงปริมาณของสารเจือปนในอากาศให้สามารถควบคุมฝุ่นละอองไว้ไม่เกินค่าที่กําหนด โดยให้จดั ทํา
แผนดัง กล่ าวภายในระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ ว นั ที่ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตผลิต ไฟฟ้ า โดยในระหว่างดําเนิ น การดัง กล่ าว
โรงไฟฟ้าดัง กล่ าวยังประกอบกิจการได้ต่อไป ทัง้ นี้ RPE ได้รบั การอนุ มตั ิผ่อ นผันขยายระยะเวลาในการจัดทํ า
แผนการดําเนินงานและมาตรการปรับปรุงปริมาณของสารเจือปนในอากาศ โดย RPE จะต้องจัดทําแผนดังกล่าว
ั บนั บริษทั ฯ ได้
ให้กบั คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 ทัง้ นี้ เนื่องจากในปจจุ
เช่าโรงไฟฟ้าดังกล่ าวจาก RPE ซึ่งเป็ นการปฏิบ ตั ิตามแผนฟื้ นฟู กจิ การของ RPE คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลัง งานได้ม ีม ติเ ห็น ชอบให้ RPE โอนสิท ธิต ามใบประกอบกิจการพลังงานให้แก่บ ริษ ัท ฯ โดยให้คงสิท ธิต าม
ใบอนุ ญาตเดิม รวมทัง้ ภาระผูกพันอื่นๆ ที่เ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ จึงมีห น้าที่ต้อ งจัดทําแผนดังกล่าวเพื่อจัดส่งให้กบั
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายในกําหนดระยะเวลาต่อไป
หาก บริษทั ฯ และ/หรือ TIS ไม่สามารถส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม หรือจัดทําแผนตามที่
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติซึ่งออกภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําหนด อาจ
พิจารณาได้วา่ บริษทั ฯ และ/หรือ TIS มิได้ปฏิบตั ิตามระเบียบซึ่งอาจส่งผลให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
อาจมีคาํ สั ่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าได้ ซึ่งผลจากการถูกพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตทําให้ บริษทั ฯ และ/หรือ TIS ไม่สามารถประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการกํากับ กิจ การพลัง งานไม่อ นุ ม ัติร ายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มของ TIS
อาจส่งผลให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอาจมีคําสั ่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตในการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า ทําให้ TIS ไม่สามารถประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ได้
นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ไม่สามารถรับประกันว่าบริษทั ฯ จะไม่ถูกร้องเรียนหรือได้รบั
โทษทางกฎหมายในเรือ่ งเกีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในอนาคต รวมถึงบริษทั ฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
ดูแลผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ จากการถูกร้องเรียน หรือได้รบั โทษทางกฎหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ
1.5.1 ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
บริษทั หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดย นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ในสัดส่วนร้อยละ 100 จะถือหุ้นใน
บริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35.060.75 ของจํานวนทุนเรียกชําระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
โดยสัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดส่วนภายหลังการปรับโครงสร้างภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
รายละเอียดของการปรับโครงสร้างภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2
หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างก่อน และหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
นอกจากนี้ กลุ่ มครอบครัว ศิร ิวริ ิยะกุล ยังดํารงตํ าแหน่ งเป็ น ผูบ้ ริห ารและกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามของ
บริษทั ฯ ด้วย จึงทําให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ดงั กล่าวมีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษทั ฯ รวมถึงสามารถควบคุม
เสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน
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4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นดังนัน้ จึงเป็ นการยากที่ผถู้ ือหุ้นรายอื่นจะสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรือ่ งทีก่ ลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้
1.5.2 ความเสี่ ยงจากการนํ า หุ้น สามัญของบริ ษ ัทฯ เข้า จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั ่วไปในครังนี
้ ้ ก่อนทีจ่ ะรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับการนํ าหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คําขออนุ ญาตนํ าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2556 ซึ่งบริษ ัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษทั ฯ ได้พิจ ารณา
คุณสมบัติข องบริษทั ฯ ในเบื้อ งต้น แล้วพบว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้ว นที่จะสามารถเข้าจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ได้ตามข้อ บัง คับ ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เรื่อง การรับ หุ้น สามัญหรือ หุ้น บุร ิมสิทธิ ์เป็ น หลักทรัพ ย์จ ด
ทะเบียน ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีความไม่แน่ นอน
ที่จะได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย น ดัง นัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งเกีย่ วกับ
สภาพคล่องในการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญ
ได้ตามราคาทีค่ าดการณ์ไว้หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
1.5.3 ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาหุ้น สามัญของบริ ษ ัท ฯ หลัง เข้ า ทํา การซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
บริษ ัทฯ อยู่ ร ะหว่างการขออนุ ม ตั ิจากตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยสําหรับการนํ าหุ้น ของบริษ ัท จด
ทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การที่หุ้นของบริษทั จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้เป็นการรับรองว่าตลาดการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ จะดีขน้ึ หรือสภาพคล่องของการ
ซื้อขายหุ้นของบริษทั ฯ จะดีข้นึ แม้ว่าตลาดการซื้อขายหุ้นจะดีข้นึ ก็ตาม นอกจากนี้ ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ของ
ั ยหลายประการ เช่น
บริษทั ฯ มีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากปจจั
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

นักวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงประมาณการผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และคําแนะนํ าให้ซ้อื หรือขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ
ความผันผวนของผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริษทั ฯ ตามจริงหรือตามทีค่ าดการณ์
ข้อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ั บนั
การขายหรือจะขายหุน้ เป็นจํานวนมากของผูถ้ อื หุน้ ปจจุ
การเข้ารับตําแหน่งหรือการลาออกของบุคลากรทีส่ าํ คัญ
การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเสีย่ งอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ

ั บนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์อ่นื ในต่างประเทศต่างมีความผัน
นอกจากนี้ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจจุ
ผวนทัง้ ในด้านราคา และปริมาณการซื้อขาย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ หลังหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ั ยข้างต้น และปจจั
ั ยอื่นๆ อาจส่งผลให้ราคาตลาดและความต้องการซื้อหุน้ ของบริษทั ฯ มีความผัน
ทัง้ นี้ ปจจั
ผวนสูง ซึ่งอาจจํากัดหรือขัดขวางมิใ ห้ผลู้ งทุน สามารถขายหุ้นของบริษทั ฯ ได้ในราคาที่เหมาะสม และอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อ สภาพคล่ องของหุ้นของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้น มีความผันผวน
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บางครังผู
้ ถ้ อื หุน้ เคยรวมตัวกันฟ้องคดีหลักทรัพย์ (Securities Class Action) เพื่อดําเนินคดีกบั บริษทั ที่ออกหุ้น ดังนี้
หากมีผถู้ อื หุน้ รายใดดําเนินการฟ้องร้องบริษทั ฯบริษทั ฯ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการต่อสูค้ ดี หรือหาก
บริษทั ฯ แพ้คดี บริษทั ฯ อาจต้องจ่ายค่าเสียหายจํานวนมาก
1.5.4 ความเสี่ยงจากการใช้เงิ นที่ได้จากการระดมทุน
บริษทั ฯ มีแผนจะใช้เงินจากการระดมทุนในครังนี
้ ้ เพื่อลงทุนขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามที่ระบุ
ไว้ใ นส่ว นที่ 2 ของเอกสารฉบับ นี้ ซึ่ง บริษ ัทฯ ได้พิจารณาโครงการลงทุ น ดัง กล่าวอย่ างรอบคอบภายใต้สภาวะ
แวดล้อ มปจั จุบ นั โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ต่อ บริษ ัทฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริษ ัทฯ เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม หาก
สถานการณ์ต่างๆ เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ บริษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ซึ่ง
อาจไม่ได้รบั การอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ้น นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอาจส่งผลให้การใช้เงินที่ได้จากการ
ระดมทุน หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีน่ กั ลงทุนคาดหวัง
1.5.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินจํานวน 6,630.006,203.36 ล้านบาท และมียอดชําระคงค้าง
จํานวน 3,171.594,749.27 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม30 กันยายน พ.ศ. 25565 โดยเป็ นเงินกูย้ ืมที่มอี ตั รา
ดอกเบีย้ แบบลอยตัว (Floating Interest Rate) ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดสูงขึ้นจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ
มีภาระดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้กาํ ไรของกลุ่มบริษทั ฯ ลดลงได้
1.5.6 ความเสี่ยงจากนโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ั
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนผลให้
แก่ผถู้ อื หุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หากไม่มเี หตุ จําเป็ นอื่นใด หรือถู กจํ ากัดโดยข้อ กําหนดในสัญ ญาเงินกู้ และหากการ
ั
จ่ายเงินปนผลนั
น้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร
การจ่ ายเงิน ป นั ผลดัง กล่ า ว มีโ อกาสเปลี่ ย นแปลงได้ต ามสถานการณ์ โอกาส และการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการ ซึ่ง หากบริษ ัทฯ มีความจําเป็ นอื่นใด เช่น การขยายธุร กิจ การลงทุนโครงการในอนาคต หรือเกิด
เหตุการณ์มไิ ด้คาดคิดทีส่ ง่ ผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ อาจส่งผลให้ บริษทั ฯ พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลตํ่า
กว่าอัต ราที่กําหนดไว้ และอาจส่งผลกระทบต่ อราคาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
1.5.7 ความเสี่ ย งจากข้อ มูลทางการเงิ นรวมเสมื อ นอาจไม่ ส ามารถแสดงผลการดํา เนิ นงาน และฐานะ
การเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อ เพิ่มประสิท ธิภาพการดําเนินงานและเตรีย ม
ความพร้อมในการเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ บริษ ัทฯ จึงได้จดั ทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาจัดกลุ่มโครงสร้างธุรกิจ โดยแสดงผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินในอดีต
ของบริษทั ฯ เสมือนบริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในบริษทั ย่อยแล้วในอดีต อย่างไรก็ดี ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนอาจไม่
สามารถสะท้อ นผลการดําเนิ นงาน และฐานะการเงินของกลุ่ มบริษทั ฯ ที่แ ท้จริง เนื่ องจากจัดทําโดยตัง้ อยู่ บนข้อ
สมมติฐานบางประการซึง่ เป็นเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้เกิดขึน้ จริงในอดีต
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1.5.8 ความเสี่ยงด้านการดําเนิ นการผลิ ตของโรงงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการดําเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องของโรงงาน โดยกลุ่ม
บริษ ัท ฯ อาจมีค วามเสี่ย งจากการผลิ ต ของโรงงานที่ ห ยุ ด ชะงัก เนื่ อ งจากการหยุ ด ทํ า งานของเครื่อ งจัก ร
ั
นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ตามแผน ปญหาการนั
ดหยุดงานของลูกจ้าง การหยุดชะงักของการขนส่ง ความเสีย่ งด้าน
สิง่ แวดล้อมอื่นๆ รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก และนํ้ าท่วม เป็ นต้น การหยุดชะงักของโรงงานจะส่งผลต่อยอด
การผลิต ซึง่ จะทําให้รายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
1.5.9 ความเสี่ยงด้านการขนส่ง
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต้องพึ่งพาการขนส่งวัตถุดบิ จากแหล่งวัตถุดบิ ไปยังโรงงานของบริษทั ฯ โดย
รถบรรทุก และขนส่งสินค้าสําเร็จรูปจากโรงงานของบริษทั ฯ ไปยังลูกค้าโดยรถบรรทุกและเรือ ดังนัน้ หากมีเหตุให้
ไม่สามารถใช้งานช่องทางการขนส่งดังกล่าวได้ตามปกติ เนื่องจากเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ สภาพภูมอิ ากาศ หรือ
จากเหตุการณ์อ่นื ๆ เช่น การประท้วง และอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น การขนส่งวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูปของบริษทั ฯ อาจ
ได้รบั ผลกระทบ และอาจส่งผลต่อชือ่ เสียง ฐานะทางการเงิน รวมทัง้ ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ไม่
ั
สามารถแก้ไขปญหาดั
งกล่าวได้ทนั ท่วงที
1.5.10 ความเสี่ยงจากอุบตั ิ เหตุ
ในกระบวนการผลิตและดําเนินงานของโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ มีความเสีย่ งที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือ
อุบตั ิเหตุที่ส่งผลให้เ กิดเพลิงไหม้ และก่อความเสียหายรุน แรงต่อ หน่ วยผลิตไฟฟ้า การผลิต หยุดชะงัก ส่งผลต่ อ
รายได้และกําไรของกลุ่ มบริษ ัทฯ นอกจากนี้ อุบ ตั ิเหตุ อาจก่อความเสียหายต่อ ชุมชนใกล้เคีย ง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อธุรกิจและชุมชนโดยรอบ
1.5.11 ความเสี่ยงจากประกันภัยของบริ ษทั ฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทัง้ หมด
แม้วา่ บริษทั ฯ จะมีนโยบายทําประกันภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อลดความเสีย่ ง
อันเนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมี
ความเสีย่ งจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องทัง้ หมด อาทิ
ความเสีย หายซึ่ง เกิดขึ้นจากสงครามและภัย ก่อ การร้าย หรือในกรณี ที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจํ านวนเงิน
ประกันภัย และบริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการที่บริษทั ประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งที่ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสมหากราคาของ
กรมธรรม์ปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
1.5.12 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ฯ
ความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่บริหารและบุคลากรหลักในคณะผูบ้ ริหาร เป็ นปจั จัยหนึ่งในความสําเร็จในทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ มีการสูญเสียเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือบุคลากรหลักในคณะผูบ้ ริหารบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่งทีเ่ หมาะสมและมีคุณสมบัติเทียบเคียงมาแทนที่กนั ได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ต้องอาศัยวิศวกร ซึง่ เป็นบุคลากรสําคัญในการผลิต บํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
ของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต และเพิ่มเสถียรภาพในการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ฯ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรดังกล่าวได้ บริษทั ฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้กระทบต่อการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ได้
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