บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

3.

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุ น ในหุ น ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย ง ผู ล งทุ น ควรพิ จ ารณาข อ มู ล ทั้ ง หมดในเอกสารฉบั บ นี้ อ ย า งถี่ ถ ว น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยงตาง ๆ ที่กลาวถึงในสวนนี้กอนตัดสินใจลงทุนในหุนของบริษัทฯ
ขอมูลตอไปนี้อธิบายถึงความเสี่ยงที่สําคัญบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไมทราบถึงความเสี่ยงบางประการ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ในขณะนี้บริษัทฯ เชื่อวายังไมมี
นัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลเสียตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และอาจกลายเปนความ
เสี่ยงที่มีนยั สําคัญตอบริษัทฯ ได ความเสี่ยงทั้งหลายเหลานี้อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ เอกสารฉบั บ นี้ มี ข อ ความบางประการที่ มี ลั กษณะเป น การคาดการณ ใ นอนาคต (forward-looking
statements) ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนตาง ๆ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการ
คาดการณในอนาคตดังกลาว สืบเนื่องจากปจจัยบางประการ รวมถึงความเสี่ยงตาง ๆ ที่กลาวถึง ในสวนนี้ และที่ปรากฏใน
สวนอื่นของเอกสารฉบับนี้ ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูล ในสวนนี้ประกอบกับขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณใน
อนาคตในเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนคําเตือนบนหนาปกของเอกสารฉบับนี้
3.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.1

ราคาตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใช และผลิตภัณฑปโตรเลียมที่บริษัทฯ ผลิต มีความผันผวน
และเปนวัฏจักร อีกทั้งมักไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ทั่วโลกที่ไมสามารถจะคาดการณไดโดยงาย

ราคาที่บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียมหลายชนิดของบริษัทฯ มีการ
กําหนดโดยอางอิงกับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดเหลานี้มีความผันผวนและคาดวาจะยังคงผันผวนตอไป อีกทั้งยังขึ้นอยูกับปจจัย
ตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน สภาพอากาศและฤดูกาล และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและ
ในภูมิภาค
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บางสวนสะทอนถึงความผันผวนและวัฏจักรของอุต สาหกรรมการกลั่น น้ํา มัน
ในอดีต ที่ผา นมา อุต สาหกรรมการกลั่น น้ํา มัน มีชว งเวลาที่ เ กิด การเปลี่ย นแปลงอยา งตอ เนื่อ งของภาวะอุป ทานตึง ตัว
(tight supply) ซึ่งสงผลใหราคาและอัตรากําไรเพิ่มขึ้น ตามมาดวยชวงระยะเวลาที่มีการเพิ่มกําลังการผลิตอยางสูง สงผลให
เกิดอุปทานสวนเกิน ซึ่งทําใหราคาและอัตรากําไรลดลง อีกทั้งในอดีตที่ผานมา ราคาน้ํามันดิบมีความผันผวนอยางมาก
ยกตัวอยางเชน ตั้งแตชวงครึ่งหลังของป 2557 ราคาน้ํามันดิบไดปรับตัวลดลงอยางรุนแรงเนื่องจากกําลังการผลิตน้ํามัน ดิบที่
เพิ่มขึ้นมากกวาความตองการน้ํามัน ดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังการผลิตในกลุมประเทศที่ไมไดอยูในกลุมประเทศผูผลิต
น้ํามันเพื่อการสงออก (non-OPEC) ซึ่งรวมถึงกลุมผูผลิตน้ํามันจากหินน้ํามัน (shale oil producers) ในสหรัฐอเมริกา ความผัน
ผวนที่มีนัยสําคัญของราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในตลาดอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยราคาอางอิงเฉลี่ยจากราคาซื้อขายสูงสุดและต่ําสุดในตลาดสิงคโปร (average of the
high and low FOB Singapore prices) ตามที่เผยแพรโดย Platt’s Oilgram News (Mean of Platt’s Singapore หรือ MOPS)
สําหรับน้ํามันดิบดูไบมีราคาเฉลี่ยที่บารเรลละ 109.05 ดอลลารสหรัฐ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ราคาเฉลี่ยที่
บารเรลละ 105.45 ดอลลารสหรัฐ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ราคาเฉลี่ยที่บารเรลละ 96.66 ดอลลารสหรัฐ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และราคาเฉลี่ยที่บารเรลละ 51.76 ดอลลารสหรัฐ สําหรับระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2558
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บริษัทฯ ประสบกับความผันผวนของราคาน้ํามันดิบรายวัน และบริษัทฯ ไมไดมีการใชตราสารอนุพันธทางการเงิน
(derivative financial instruments) เพื่อปองกันความเสี่ยงเหลานี้ โดยปกติบริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบโดยใชราคาเฉลี่ยรายเดือนของ
น้ํามันดิบที่เกี่ยวของ ในเดือนที่มีการบรรทุกน้ํามันดิบเพื่อสงมอบ ในขณะที่บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในราคา
ภายใตสัญญารับซื้อผลิตภัณฑซึ่งกําหนดราคาตามราคาเฉลี่ยสําหรับการซื้อขายแบบเปนครั้งคราว (spot average pricing) ของ
MOPS ในชวงระยะเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันกอนวันที่มีการรับซื้อผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สวนผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่ไมไดขายภายใตสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ โดยทั่วไปจะกําหนดราคาตามราคาเฉลี่ย รายเดือนของผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของในเดือนที่ขาย นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางดานเวลา (lag time) ระหวางเวลาที่บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบถึงเวลาที่บริษัทฯ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม เนื่องจากระยะเวลาในการขนสงน้ํามันดิบมายังโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และระยะเวลาใน
การผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งในชวงระยะเวลาที่หางกันนี้ ราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอาจเปลี่ยนแปลงได ซึ่งอาจสงผลกระทบตออัตรากําไรรวมของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจการกลั่นน้ํามัน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แมวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาของ
น้ํามันดิบหรือวัตถุดิบอื่น ๆ อาจสงผลใหมีการปรับขึ้นหรือปรับลดของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในทิศทางเดียวกัน แตบริษัทฯ
ไมสามารถรับรองไดวาราคาดังกลาวจะปรับขึ้นหรือปรับลดในสัดสวนเดียวกัน การปรับขึ้นหรือปรับลดของราคานี้อาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเชื้อเพลิงในหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ํา และเปนเชื้อเพลิงเสริมสําหรับเตาเผา
บริษัทฯ จึงมี ความเสี่ยงจากความผั นผวนของราคากาซธรรมชาติ ทั้งนี้ ตนทุ นน้ํามั นดิบและวัต ถุดิบอื่ น ๆ (รวมถึงภาษี
สรรพสามิตและเงินนําสงเขา กองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิง) มีสัดสวนสําคัญตอตนทุนการขายของบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 97.0 รอยละ 96.7 รอยละ 96.2 และรอยละ 95.3 ของตนทุนการขายของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 ป 2557
และไตรมาสแรกของป 2558 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองตั้งสํารองน้ํามันดิบคงคลังตามที่กฎหมายไทยกําหนด มูลคา
ของสินคาคงคลังยังขึน้ อยูกับความผันผวนของราคาตลาด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จึงอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
อนึ่ง หากราคาของน้ํามันดิบเพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหบริษัทฯ ตองเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นมากขึ้น หากบริษัทฯ
ประสบปญหาในการจัดหาสินเชื่อทางการคาโดยมีเงื่อนไขที่ดีเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน ก็อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.2

การหยุดชะงักอยางมีนัยสําคัญ ในการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามัน ของบริษัทฯ อาจทําใหการผลิตของบริษัทฯ
ลดลง

หนวยการผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การกลั่น การขนสงและ
การจัดเก็บน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม มีความเสี่ยงภัยที่สําคัญหลายประการ รวมถึงการเกิด
อัคคีภัย การระเบิด การรั่วไหล และสภาวะที่เปนอันตรายหรือ สภาวะที่ ไมอาจคาดการณไดอื่น ๆ หรืออุบัติเหตุ หากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุ ดชะงักลงอยางมีนัยสํา คัญ จากอุ บัติเหตุ ทางอุต สาหกรรม สภาพอากาศที่รุนแรงหรือภั ย
ธรรมชาติอื่น ๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เหตุการณดังกลาวยอมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแผนการบํารุงรักษาหนวยการผลิตครั้งใหญตามกําหนดการทุกหาปโดยประมาณ ขึ้นอยูกับความจําเปน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในชวงตนป 2557 บริษัทฯ ไดทําการบํารุงรักษาหนวยการผลิตครั้งใหญเปนเวลา 39 วัน โปรดพิจารณา
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รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวขอ “2.2.3(ค)(2) โครงการสําหรับป 2557” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการหยุดเดินเครื่องจักรในสวน
ตาง ๆ ของหนว ยการผลิตเพื่อทํา การบํ ารุงรั กษาหนวยการผลิ ตตามกําหนดการเปนครั้งคราว ซึ่ งในระหวางการทําการ
บํารุงรักษาหนวยการผลิตนี้ สวนที่หยุดเดินเครื่องจักรและสวนอื่น ๆ ที่พึ่งพาสวนนี้อาจไมสามารถดําเนินการผลิตได หรืออาจ
มีระดับการผลิตที่ลดลง การหยุดเดินเครื่องจักรเปนระยะเวลานาน แมวาจะเปนการหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อการบํารุงรักษา
ประจําหรือการบํารุงรักษาตามกําหนดการที่วางไว อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
หนวยการผลิตของบริษัทฯ อาจตองหยุดเดินเครื่องจักรนอกเหนือจากกําหนดการที่วางไวเปนครั้งคราวเพื่อปองกัน
ความเสี ย หายหรื อ ลดโอกาสการเกิ ด ความเสี ย หายจากการชํ า รุ ด ของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ โดยหน ว ยการผลิ ต หรื อ
กระบวนการที่เกี่ยวของกับหนวยที่หยุดเดินเครื่องอาจจําเปนตองมีการหยุดเครื่องจักรตามไปดวย เชน ในป 2555 และป 2556
หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit หรือ RFCCU) ในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ตองหยุดเดินเครื่องนอกกําหนดการที่วางไว เพื่อทําการบํารุงรักษาเปนระยะเวลาสั้น ๆ และในป 2557 หนวยแตกโมเลกุลดวย
ตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ หยุดเดินเครื่องนอกกําหนดการที่วางไวเปนระยะเวลา 41 ชั่วโมง เพื่อ
ทําการแกไขขอบกพรองจากการผลิตซึ่ งพบในสวนประกอบใหมของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ที่
บริษัทฯ ตองทําการติดตั้งในชวงกอนหนานั้นในปเดียวกันตามโครงการสําหรับป 2557 ทั้งนี้ การหยุดเดินเครื่องจักรดังกลาว
สงผลกระทบตอกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษทั ฯ การหยุดดําเนินการโรงกลั่นน้ํามันหรือการหยุดเดินเครื่องจักร
ซึ่งเปนสวนที่สําคัญของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เปนระยะเวลานานจะมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.3

บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และบริษัทฯ
จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และราคาจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมบาง
ชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถขายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

(ก)

บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนทีม่ ีนัยสําคัญ
บริษัทฯ พึ่งพาทั้งเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในฐานะคูสัญญาภายใตสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ โดยบริษัทฯ จําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ในสัดสวนที่ มีนัยสําคัญใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. โดยภาระผูกพันของเชฟรอนและ
บมจ. ปตท. ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ เปนภาระผูกพันที่แยกเปนเอกเทศจากกัน มิใชภาระผูกพันรวม ทั้งนี้ รายไดจ ากการ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมใหแกเชฟรอนคิดเปนรอยละ 36.9 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2555 รอยละ 34.3 ใน
ป 2556 รอยละ 33.8 ในป 2557 และรอยละ 49.3 ในไตรมาสแรกของป 2558 ในขณะที่รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมใหแก บมจ. ปตท. (รวมถึง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) คิดเปนรอยละ 52.1 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ใน
ป 2555 รอยละ 54.9 ในป 2556 รอยละ 54.9 ในป 2557 และรอยละ 41.9 ในไตรมาสแรกของป 2558 ทั้งนี้ รายไดจากการ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมใหแก บมจ. ปตท. (ไมรวม บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) คิดเปนรอยละ 46.9 ของรายไดรวม
ของบริษทั ฯ ในป 2555 รอยละ 49.6 ในป 2556 รอยละ 48.7 ในป 2557 และรอยละ 36.1 ในไตรมาสแรกของป 2558
การกําหนดราคาตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑจะอยูภายใต เงื่อนไขการกําหนดราคาขั้นตาง ๆ โดยเกณฑราคาขั้นที่
หนึ่ง (first tier pricing) เปนเกณฑการกําหนดราคาซื้อขายภายใตเงื่อนไขการรับซื้อ ผลิตภัณฑปโตรเลียมในจํานวน 88,200
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บารเรลแรกในแตละวัน ซึ่งเปนจํานวนขั้นต่ําที่เชฟรอนและบมจ. ปตท. จะตองรับซื้อตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (“จํานวนรับ
ซื้อขั้นต่ํา”)
ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ ฉบับปจจุบัน เกณฑราคาจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา ในสวนที่เปนปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญา คิดจากราคาเทียบเทาราคานําเขา (import parity
pricing) ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได อยางไรก็ดี ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่
หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เกณฑราคาสําหรับน้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และ
น้ํามันดีเซล จะอางอิงจากราคาเทียบเทาราคานําเขาและหักดวยจํานวนสวนปรับมูลคาตามที่ระบุในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา
รับซื้อผลิตภัณฑ สวนราคาของน้ํามันเตาจะอางอิงจากราคาเทียบเทาราคาสงออก (export parity pricing) และเกณฑราคาสําหรับ
ยางมะตอยจะอางอิงจากราคา ณ จุดคุมทุน (breakeven price) ของบริษัทฯ บวกดวยสวนเพิ่มคงที่ตอตัน ดังนั้น เกณฑราคาที่
บริษัทฯ จะไดรับ หลังวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัยพจะต่ํากวาเกณฑ ราคาที่บริษัทฯ ไดรับใน
ปจจุบัน ในกรณีที่ราคาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑมีผลบังคับใชกับผลิตภัณฑปโตรเลียมที่บริษัทฯ ขายใน
ป 2557 และไตรมาสแรกของป 2558 บริษัทฯ ประเมินวารายไดจากการขายของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาดังกลาวจะลดลง
ประมาณ 37.1 ลานดอลลารสหรัฐ และ 18.5 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ ทั้งนี้ จํานวนสวนปรับมูลคาดังกลาวอาจมีการตก
ลงเพื่อเพิ่มหรือลดได ตามที่กําหนดในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ และตามที่คูสัญญาจะตกลงรวมกัน ดังนั้น
รายไดจากการขายและผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทฯ อาจไมใชตัวบงชี้รายไดจากการขายและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคตเมื่อสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑเริ่มมีผลบังคับใชในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากประมาณการผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของ
บริษัทฯ อยูบนสมมติฐานและความไมแนนอนหลายประการ รวมถึง จํานวนสวนปรับมูลคาภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา
รับซื้อผลิตภัณฑ ฐานลูกคา อุปสงคโดยรวมของผลิตภัณฑของบริษัทฯ และสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด และประมาณ
การของบริษัทฯ อยูบนสมมติฐานวาสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิดของบริษัทฯ และปริมาณของผลิตภัณฑที่ลูกคาซื้อทั้งใน
ประเทศและโดยการส ง ออก จะไมเ ปลี่ย นแปลงไปจากการแกไขการกําหนดราคา บริษัท ฯ ไมสามารถรับรองเกี่ย วกับ
ผลกระทบในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงการกําหนดราคาภายใตสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ และปจจัยที่สําคัญตาง ๆ เชน
จํานวนสวนปรับมูลคาภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ สัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด ฐานลูกคาและอุป
สงคโดยรวมของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลใหผลประกอบการในอนาคตแตกตางจากประมาณการผลกระทบตอผล
การดําเนินงานในอดีตของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ แมวาจํานวนสวนปรับมูลคา ขางตนจะไมใชกับราคาสําหรับ ผลิตภัณฑปโตรเลียมในสวนที่เกินกวา
จํานวนรับซื้อขั้นต่ําที่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะตองรับซื้อตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทฯ จะสามารถขายผลิตภัณฑสวนที่เกินกวาจํานวนรับซื้อขั้นต่ําดังกลาวในราคาที่สูงขึ้นได เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ สวนที่เกินกวาจํานวนรับซื้อขั้นต่ําอาจไมใชราคาที่อยูในระดับที่แขงขันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถขายผลิตภัณฑไดเกิน กวาจํานวนขั้นต่ําในการรับซื้อผลิตภัณฑ
ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ เนื่องจากไมมีลูกคารายอื่นทําขอผูกพันระยะยาวโดยมีเงื่อนไขแบบ take-or-pay สําหรับผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่บริษัทฯ ผลิตไดเกินกวาจํานวนขั้นต่ําที่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะรับซื้อตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ ทั้งนี้
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับระดับอุปสงคและอุปทานในแตละชวงเวลาที่เกี่ยวของดวย
ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑนั้น เชฟรอนและ บมจ. ปตท. อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุ
ตาง ๆ ได ยกตัวอยางเชน ภายหลังครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑเริ่มมีผลใชบังคับ
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เชฟรอนและ บมจ. ปตท. อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในสวนของตนได โดยสงหนังสือบอกกลาวถึงคูสัญญาฝายอื่น ลวงหนา
อยางนอย 12 เดือน
นอกจากนี้ หาก บมจ. ปตท. หรือเชฟรอนไม ปฏิบั ติตามภาระผูก พันในการรับ ซื้อของตนภายใตสัญญารับซื้ อ
ผลิตภัณฑ หรือใชสิทธิบอกเลิกภาระผูกพันในการรับซื้อ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะจัดหาผูรับซื้อรายใหมที่
จะรับซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมในปริมาณที่เทากันและ/หรือที่ระดับราคาเทากันได ดังนั้น หากเชฟรอนหรือ บมจ. ปตท. ไม
ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรับซื้อของตนภายใตสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ หรือหากเชฟรอนหรือ บมจ. ปตท. ใชสิทธิบอกเลิก
ภาระผูกพันในการรับซื้อ โดยไมมีผูซื้อรายอื่นที่จะซื้อ ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ในราคาและปริมาณเทียบเทากัน
เหตุการณดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ”
(ข)

บริษัทฯ จะพึ่งพาเชฟรอนมากขึ้นในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
บริษัทฯ จําเปนตองจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในปริมาณที่เพียงพอสําหรับความจําเปนในการผลิต โดย
ภายใตสัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับปจจุบันระหวางบริษัทฯ กับเชฟรอน และบมจ.ปตท. บริษัทฯ จัดซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ๆ ทั้งจากหรือผานเชฟรอนและ บมจ. ปตท. โดยเชฟรอนและ บมจ. ปตท. มีหนาที่จัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตามที่
บริษัทฯ ตองการในปริมาณตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ของเชฟรอนและ บมจ. ปตท. (อยางไรก็ตาม หากเชฟรอนหรือ
บมจ. ปตท. ฝายหนึ่งฝายใดสามารถเสนอราคาที่ดีกวาอีกฝายใหแกบริษัทฯ ได ฝายที่เสนอราคาดีกวา สามารถเปนผูจัดหา
น้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ใหกับบริษัทฯ ตามความตองการของบริษัทฯ ทั้งหมด)
อยางไรก็ดี ในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่ม ทําการซื้อขายในตลาดหลั กทรัพย ฯ สัญ ญาจัดหาวัตถุ ดิบ ฉบับปจจุบั น
ระหวางบริษัทฯ กับบมจ. ปตท. และเชฟรอนจะสิ้นผลบังคับใช ทั้งนี้ สัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับใหม ที่บริษัทฯ ไดเขาทํากับ
เชฟรอนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 จะมีผลบังคับใชแทน และทําใหบริษัทฯ ตองพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบนําเขาอื่น ๆ เปนหลัก ในขณะที่ บมจ. ปตท. จะไมมีหนาที่จัดหาวัตถุดิบตามความตองการของบริษัทฯ แตจะมีสิทธิ
เสนอขายน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในปริมาณเทากับสัดสวนของปริมาณรับซื้อผลิตภัณฑขั้นต่ําของ บมจ. ปตท. ตามสัญญา
แกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑตอปริมาณวัตถุดิบรวมที่นําเขากลั่น (total intake) ของบริษัทฯ ในแตละป ซึ่งการจัดหา
วัตถุดิบจะเปนไปตามขั้นตอนการเสนอขายน้ํามันดิบ (Crude Nomination Process) ซึ่งตกลงกันระหวางเชฟรอน บมจ. ปตท.
และบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะรับซื้อวัตถุดิบตามการเสนอขายดังกลาวโดยพิจารณาจากการแขงขันดานราคา ปริมาณ
ประเภทและคุ ณ ภาพของน้ํ า มั น ดิ บที่ เ สนอขาย รวมทั้ ง ป จ จั ย อื่ น บางประการซึ่ ง สั มพั น ธ กั บ ความต องการของบริ ษั ท ฯ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ บมจ. ปตท. เลือกที่จะไมใชสิทธิเสนอขายนั้น บริษัทฯ จะสูญเสียประโยชนจากการมีราคาที่เสนอโดย
บมจ.ปตท. เปนขอมูลอางอิงในการกําหนดราคาซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่เหมาะสมและอาจตองหาวิธีการอื่นเพื่อใชใน
การอางอิงราคา ทั้งนี้ ตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับใหม เชฟรอนตกลงจะทําการจัดหา ขายและสงมอบวัตถุดิบ โดยใชความ
พยายามในระดับเดียวกับที่เชฟรอนใชสําหรับโรงกลั่นน้ํามันที่เชฟรอนหรือบริษัทในเครือของเชฟรอนเปนเจาของ อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะจัดหาวัตถุดิบ (โดยเฉพาะน้ํามันดิบ) ที่เพียงพอเทียบเทากับการกลั่นน้ํามันใน
ระดับปจจุบัน ในราคาที่ยอมรับได และมีเงื่อนไขที่นาพึงพอใจ หรือบริษัทฯ อาจไมสามารถจัดหาวัตถุดิบไดเลย
สัญญาจัดหาวัตถุดิบ ฉบับใหมที่บริษัทฯ ทํากับเชฟรอน ใหสิทธิ เชฟรอนในการบอกเลิกสัญญา ไดโดยบอกกลาว
ลวงหนาเปนหนังสือ ไมนอยกวา 180 วันกอนสิ้นสุดปที่หานับแตวันที่เขาทําสัญญาและตองมีการดําเนินการผานขั้นตอน
หลายระดับ (multi-level review) และผานกระบวนการเจรจาตามที่ไดมีการกําหนดไวในสัญญาดวย นอกจากนี้ เชฟรอนยัง
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อาจบอกเลิกสัญญาโดยบอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 180 วัน หากสัดสวนการถือหุนของเชฟรอนในบริษัทฯ ลดลงเหลือนอย
กวารอยละ 45 หากเชฟรอนไมปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใตสัญญาดังกลาว หรือหากเชฟรอนใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
ดังกลาว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองวาบริษัทฯ จะหาผูจัดหาวัตถุดิบรายใหมที่สามารถจัดหาน้ํามันดิบหรือวัตถุดิบในปริมาณ
คุณ ภาพและราคาเทียบเทากัน ใหแ กบ ริษัทฯ ได นอกจากนี้ แมวา บมจ. ปตท. จะมีสิท ธิที่จะเสนอขายน้ํามันดิบ และ
วัตถุดิบอื่น ๆ ใหแกบริษัทฯ ในสัดสวนเทียบเคียงจากปริมาณรับซื้อผลิตภัณฑขั้นต่ําที่ บมจ. ปตท. ซื้อจากบริษัทฯ ตาม
สัญ ญารับซื้อ ผลิต ภัณฑ บริษัท ฯ ไมสามารถรับรองไดวา บมจ. ปตท. จะเสนอขายน้ํามันดิบตามสัดสวนดังกลาว หรือจะ
เสนอราคาขายที่สามารถแขงขันได หรือ บมจ. ปตท. อาจไมจัดหาน้ํามันดิบหรือวัตถุดิบอื่นใหแกบริษัทฯ เลย และหาก
เชฟรอนไมปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในการจัดหาน้ํามันดิบหรือวัตถุดิบอื่นทั้งหมดใหแกบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ตองการ
ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจากเชฟรอนเปนบริษัทที่อยูภายใตกฎหมายของสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ อาจถูกหามไมใหรับการจัดหา
น้ํามันดิบจากผูผลิตหรือประเทศที่ถูกคว่ําบาตรโดยกฎหมายทางการคาของสหรัฐอเมริกา แมวาน้ํามันดิบจากแหลงดังกลาว
อาจจะมีราคาที่ถูกกวา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข อ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ”
(ค)

บริษัทฯ จัดหาน้ํามันขั้นกลางจากหนวยแตกโมเลกุลดวยไฮโดรเจน (hydrocracker bottoms) จากสัญญาแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑขั้นกลาง (intermediate products) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล สําหรับการจัดหาน้ํามันขั้นกลางจาก
หนวยแตกโมเลกุลดวยไฮโดรเจน (hydrocracker bottoms)
บริษัทฯ เปนคูสัญญาในสัญญาการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลาง (intermediate products) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล ตามสัญญานี้ บริษัทฯ มีหนาที่ในการจัดหาน้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก (heavy vacuum gas oil) ใหแก บมจ.
พีทีที โกลบอล เคมิคอล สวน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีหนาที่ในการจัดหาน้ํามันขั้นกลางจากหนวยแตกโมเลกุลดวย
ไฮโดรเจนใหแกบริษัทฯ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลาง (intermediate products) ดังกลาวนี้เปนประโยชนตอโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับน้ํามันขั้นกลางจากหนวยแตกโมเลกุลดวยไฮโดรเจนซึ่งเปนวัตถุดิบในการดําเนินการของ
โรงกลั่นน้ํามัน ซึ่งบริษัทฯ เสียคาใชจายนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ ตองจัดหาน้ํามันขั้นกลางจากหนวยแตก
โมเลกุลดวยไฮโดรเจน (hydrocracker bottoms) จากแหลงอื่นซึ่งมิใชจากการแลกเปลี่ยนตามสัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลาง
(intermediate products) ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวจะสิ้นผลบังคับใชในป 2560 เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่น นอกจากนี้
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล สามารถบอกเลิกสัญ ญาไดโ ดยบอกกลา วลวงหนา สิบสองเดือ น และหากมีการบอกเลิก
สัญญาหรือไมมีการตอสัญญาดังกลาว หรือหาก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิค อล ไมจัด หาน้ํามัน ขั้นกลางจากหนวยแตก
โมเลกุลดวยไฮโดรเจน (hydrocracker bottoms) ใหแกบริษัทฯ ตามสัญญาดังกลาวดวยเหตุผลอื่นใดก็ตาม บริษัทฯ อาจไม
สามารถหาคูสัญญาเพื่อการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลางอยางเดียวกันโดยมีขอตกลงและเงื่อนไขที่เทียบเทากันไดอีก ซึ่งอาจ
มีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.4

บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนสําหรับบริการสนับสนุนดานตาง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตําแหนง

บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของบริษัทฯ และไดรับประโยชนจากการเปนบริษัทในเครือ
ของเชฟรอน เชน ประโยชนจากการที่เชฟรอนสามารถจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ใหแกบริษัทฯ การไดรับประโยชน
จากโอกาสในการซื้ อ สิ น ค า หรื อ รั บ บริ ก ารจากผู ข ายสิ น ค า หรื อ ผู ใ ห บ ริ ก ารภายนอกซึ่ ง เข า ทํ า สั ญ ญาไว กั บ เชฟรอน
ความสามารถของเชฟรอนที่จะรับซื้อ ผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งผลิตโดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ในสัดสวนที่ มีนัยสําคัญ
ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ การเขาถึงความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนทางดานการดําเนินงานและทางเทคนิค ที่ครอบคลุม
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และการเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยีของเชฟรอนตามสัญญาใหบริการทางเทคนิค (Technical Services Agreement) และ
สัญญาใหใชสิทธิ (License Agreement) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “14.1.3(ข)(1) สัญญาใหบริการทาง
เทคนิค (Technical Services Agreement) และสัญญาใหใชสิทธิ (License Agreement) กับเชฟรอน”) ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนที่
มีนัยสําคัญ และบริษัทฯ จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ อื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานโรงกลั่น
น้ํามัน ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ หุนของบริษั ทฯ เริ่มทํา การซื้อขายในตลาดหลักทรั พยฯ และราคาจําหน ายผลิ ตภัณฑ
ปโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถขายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ” เพื่อศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิ บและวัตถุดิบ
อื่น ๆ และความสามารถของเชฟรอนในการรับซื้อ ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่บริษัทฯ ผลิตในสัดสวนที่ มีนัยสําคัญ อนึ่ง หาก
บริษัทฯ ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรดานตาง ๆ ที่บริษัทฯ มีสิทธิไดรับ ตามสัญญาใหบริการทางเทคนิค (Technical Services
Agreement) และสัญญาใหใชสิทธิ (License Agreement) ได บริษัทฯ อาจจะไมสามารถจัดหาประโยชนในลักษณะเดียวกัน
จากแหลงอื่น ๆ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่เทียบเคียงกันได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากความชวยเหลือจากเชฟรอนและบริษัทในเครือทางดานบุคลากรฝาย
บริหารจัดการและเทคนิค รวมทั้งบุคลากรระดับสูง (senior personnel) ของบริษัทฯ บางตําแหนง เชน ประธานเจา หนา ที่
บริห าร (Chief Executive Officer) และผูจัดการฝายการเงินและการคลัง (Chief Financial Officer) รายปจจุบันและ
บุคลากรบางตําแหนงที่เชฟรอนหรือบริษัทในเครือ ของเชฟรอนสงมาใหดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนครั้ง คราว บริษัทฯ ไม
สามารถรับรองวาเชฟรอนจะยังคงใหการสนับสนุน หรือ บริษัทฯ จะไดรับ ประโยชนใด ๆ ที่กลาวถึงขางตนเชนเดียวกับที่
บริษัทฯ เคยไดรับในอดีตที่ผานมา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ กับเช ฟรอนใน
หัว ขอ “14. รายการระหวา งกัน ” หากบริษัท ฯ ไมไ ดรับ การสนับ สนุน ดัง กลา วจากเชฟรอน หรือ มีการบอกเลิก สัญ ญา
บริก ารที่มีนัย สําคัญ ใด ๆ ที่บ ริษัท ฯ ทํา ไวกับเชฟรอน และบริษัท ฯ ไมส ามารถหาแหลงอื่น ๆ สํา หรับบริการดัง กลา ว
หรือไมสามารถหาบุ คลากรที่สําคัญทดแทนได ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ก็อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
3.1.5

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปนเปอนของผลิตภัณฑของบริษัทฯ หรือการขายผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

การส ง มอบผลิ ต ภัณฑ ที่ ไ ม เป น ไปตามคุ ณ สมบัติ ที่ กํ าหนดตามปกติ หรื อมี การปนเป อ นหรือ เสื่ อ มสภาพของ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไมวาจะเกิดขึ้นจริง ถูกกลาวหา หรือโดยอุบัติเหตุ อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและธุรกิจ
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจตองนําผลิตภัณฑกลับมาผานกระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง และ/หรือมีความรับผิดทาง
อาญาหรือทางแพง รวมถึงถูกจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะขายผลิตภัณฑได นอกจากนี้ ลูกคาอาจปฏิเสธการรับมอบ
ผลิตภัณฑใด ๆ ที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่กําหนด และการสงมอบผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติที่
กําหนดอาจทําใหบริษัทฯ ไมไ ดรับ คา สวนเพิ่มสําหรับคุณภาพของบางผลิตภัณฑซึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิไดรับ ในกรณีปกติ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดนี้ อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.6

การประกันภัยของบริษัทฯ อาจใหความคุมครองไมเพียงพอตอความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความเสี่ยงและอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการกลั่นน้ํามัน รวมทั้งการขนสงและการ
จัดเก็บน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน อัคคีภัย การระเบิด การแตกราวและการหกรั่วไหลของ
สวนที่ 2.2 หนาที่ 61

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

ทอสง การรั่วของถังเก็บ การหกรั่วไหลของเคมีภัณฑ การขายหรือการปลอยสารอันตรายหรือกาซอันตราย และความเสี่ยง
ทางดานสิ่ งแวดลอมอื่น ๆ ความชํารุดบกพรองทางจักรกลของอุป กรณที่หนวยการผลิตของบริษัทฯ มัลแวร (computer
malware) ไวรัสคอมพิวเตอร การเจาะระบบขอมูลคอมพิวเตอร (hacking) หรือการรุกล้ําหรือภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอรประเภทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ของบริษัทฯ และภัยธรรมชาติ ซึ่งความเสี่ยง
ภัยในการดําเนินงานและความเสี่ยงอื่น ๆ เหลา นี้อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ความเสียหายที่รายแรง ต อ
ทรัพยสินของบริษัทฯ และทรัพยสินของบุคคลอื่น การกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งความเสียหายตอขอมูล และ
อาจสงผลใหตองระงับหรือหยุดการดําเนินงานและอาจกอใหเกิดความรับผิดทางแพงหรือทางอาญา
หากหนวยการผลิตหนวยใดหนวยหนึ่งหรือทุกหนวยเสียหาย ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตองหยุดชะงักเปนระยะเวลาหนึ่ง บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวากรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะคุมครอง
ความสูญเสียที่อาจเกิดจากการหยุดชะงักดังกลาว หรือชดเชยคาใชจายในการซอมแซมหนวยการผลิตที่เสียหายหรือจัดหา
หนวยการผลิตใหมมาทดแทนไดอยางเพียงพอ นอกจากนี้ การประกันภัยที่ครอบคลุมการหยุดชะงักของธุรกิจ ของบริษัทฯ
อาจไมเพียงพอที่จะคุมครองความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากบริษัทฯ ไดรับความสูญเสียที่ไมไดรับความคุมครองโดยกรมธรรม
ประกันภัย หรือหากความสูญเสียที่เอาประกันของบริษัทฯ มีจํานวนสูงกวาความคุมครองตามกรมธรรมประกั นภัยอยางมี
นัยสําคัญ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ อนึ่ง กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ ไมไดครอบคลุมเบี้ยปรับหรือคาปรับ หรือการชําระเงินอื่น ๆ
ใหแกรัฐบาลอันเนื่องจากความเสี่ ยงภัยใด ๆ เหลานี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “5.1.3 รายละเอียดการเอา
ประกันภัยทรัพยสิน”
3.1.7

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ กับบริษัทฯ หรือระหวางผูถือหุนรายใหญ
กับผูถือหุนรายยอยของบริษัทฯ

กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เชฟรอนโดยผานทางบริษัทยอย คือ เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส เปนผูถือหุนใน
บริษัทฯ จํานวนรอยละ 64.0 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ และ
บมจ. ปตท. รวมทั้งการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ภายใตโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูบริหารและ
พนักงาน (ESOP) ทั้งหมด เชฟรอนจะเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 57.3 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ (บน
สมมติฐานวาจะไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) หรือรอยละ 55.0 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ (บนสมมติฐานวา
จะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) ทั้งนี้ อาจเกิดกรณีที่ทําใหผลประโยชนของเชฟรอนไมสอดคลองกับผลประโยชน
ของบริษัทฯ ทําใหผู บริหารของบริ ษัทฯ อาจตองเผชิญกับ ความขัดแยงทางผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ และความ
รับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและผูบริหาร ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นนี้รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับ
• รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทในเครือของเชฟรอน เชน สัญญาจัดหาวัตถุดิบ สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ
สัญญาเงินกู หรือสัญญาอื่นใด
• การเสนอชื่อผูบริหารหรือกรรมการ
• การแขงขันหรือกิจการใหมที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจกลั่นน้ํามัน
• การอนุ มั ติ ก ารควบรวมหรื อ เข า ซื้ อ กิ จ การที่ อ าจเกิดขึ้ น การซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย แ ละธุ ร กรรมทางบริ ษั ท ที่ มี
นัยสําคัญอื่น ๆ
• การออกหรือจําหนายหลักทรัพย
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• การตัดสินใจลงทุนและคาใชจายเพื่อการลงทุนอื่น ๆ
• การบังคับสิทธิตามสัญญา
• การจายเงินปนผลและการจัดสรรอื่น ๆ และ
• เรื่องที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและกฎหมาย
แมบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินการเพื่อขจัดและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น และ
ปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาผลประโยชนระหวางเชฟรอนกับบริษัทฯ
จะสอดคลองกันโดยตลอด
นอกจากนี้ ผลประโยชนของเชฟรอนอาจจะไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้
เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส อาจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนและดําเนินการในฐานะผูถือหุน ของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความ
ขัดแยงและมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เชน การจายเงินปนผลหรือการจัดสรรอื่น ๆ และ
โครงการที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก
3.1.8

ความสําเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับบุคลากรที่สําคัญ

ความสําเร็จของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูงและบุคลากรที่สําคัญคนอื่น ๆ เชน บุคลากรที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพทองถิ่นของพื้นที่ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรหลายคนที่
ไมอาจสามารถหาบุคลากรทดแทนไดโดยงาย ผูบริหารระดับสูง และบุคลากรที่สําคัญของบริษัทฯ บางทาน เชน ประธาน
เจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer) เปนบุคลากรที่เชฟรอนและบริษัทในเครือของเชฟรอนเปนผูจัดหาหรือมอบหมาย
ใหมาทํางานกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถหาผูที่จะมาทดแทนได การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจาก
การสูญเสียบุ คลากรดังกลาวไม วา โดยสาเหตุใ ด ๆ ซึ่ง รวมถึง การหมุน เวี ยนตํ าแหนงหรือ การมอบหมายตํ าแหนงอื่ น ๆ
นอกจากนี้ ความสําเร็จของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับ ความสามารถของบริษัทฯ ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมไวได ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองเผชิญกับ การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในอุตสาหกรรมการ
กลั่นน้ํามัน และจํานวนของบุคลากรซึ่งมีความรูและประสบการณในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันในประเทศไทยและใน
จังหวัดระยองที่มีอยูอยางจํากัด หากบริษัทฯ ไมสามารถดึงดูดหรือรักษาผูบริหารระดับสูงไวได หรือหากผูบริหารระดับสูง
ไมสามารถหรือไมยินดีที่จะดํารงตําแหนงปจจุบันตอไป บริษัทฯ อาจไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดทันทีหรืออาจจะไม
สามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดเลย นอกจากนี้ ความพยายามที่จะรักษาหรือดึงดูดบุคลากรที่สําคัญไวอาจกอใหเกิดคาใชจาย
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ นอกจากนี้ หากบริษัทฯ
สิ้นสุดสถานะการเปนบริษัทในเครือของเชฟรอน บริษัทฯ อาจไมสามารถรักษาหรือไดมาซึ่งบุคลากรที่สําคัญจากบริษัท
ในเครือ ของเชฟรอนในตา งประเทศไดอ ีก ตอ ไป เนื่อ งจากเชฟรอนไมม ีสว นไดเ สีย ที ่ม ีอํ า นาจควบคุม ในบริษ ัท ฯ
เหตุการณใด ๆ ที่กลาวมานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.9

บริษัทฯ พึ่งพาผูจัดหาเพียงรายเดียวในการจัดหากาซธรรมชาติที่จําเปนตอการผลิตไฟฟาที่บริษัทฯ ใชในการ
ดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันและใชสําหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม

บริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนแหลงเชื้อเพลิงในหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ํา เพื่อเปนเชื้อเพลิงเสริมสําหรับเตาเผา
จากการคาดการณวาปริมาณกาซธรรมชาติในประเทศไทยจะลดลงในชวงไมกี่ปขางหนา ทําใหตองมีการพึ่งพาการนําเขาทาง
ระบบท อ สง กาซหรือ ทางถั ง จัด เก็บ กาซธรรมชาติ เหลว (LNG facilities) หรื อโดยการลดปริ ม าณความต องการใช ซึ่ ง มี
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แนวโนมที่จะทําใหราคาของกาซธรรมชาติทั้งสําหรับที่ใชในการผลิต ไฟฟาและไอน้ํา และกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิง
เสริมสําหรับเตาเผาของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทในเครือ บมจ. ปตท. เปนผูจัดสงกาซธรรมชาติใหแก บริษัทฯ โดย
ทางระบบทอสงกาซของบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. ตามสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“14.1.3(ก)(4) สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับระบบการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) กับ
บมจ. ปตท.” และหัวขอ “14.1.3(ก)(5) สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับกระบวนการผลิตผลิต ภัณฑปโตรเลียมกั บ
บมจ. ปตท.” สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่บริษัทฯ ทํากับบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. โดยสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลงในสิ้นป
2561 และชวงตนป 2562 ซึ่งบริษัทฯ คาดวาราคากาซธรรมชาติที่จะใช เปนเชื้อเพลิงสําหรับเตาเผาภายใตสัญญาฉบับใหมจะ
เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา บริษัทฯ จะสามารถตออายุหรือเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติฉบับใหม โดยมี
เงื่อนไขคงเดิมหรือเปนที่ยอมรับได หรือบริษัทฯ อาจจะไมสามารถตออายุหรือเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติฉบับใหมไดเลย
หนวยผลิตไฟฟาของบริษัทฯ ถูกกําหนดใหเดินเครื่องโดยใชกาซธรรมชาติเปนหลัก ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบ
ภาวะการหยุดชะงักอยางมีนัยสําคัญในการจัดหากาซธรรมชาติ บริษัทฯ มีความสามารถในการเปลี่ยนไปใชแหลงเชื้อเพลิงอื่น
ไดอยางจํากัด อยางไรก็ตาม การใชแหลงเชื้อเพลิงอื่นนั้นจะทําใหตนทุนพลังงานสูงขึ้น และอาจจํากัดความสามารถของ
บริษัทฯ ในการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันอยางเต็มกําลังการผลิต หากการจัดหากาซธรรมชาติโดยบริษัทในเครือ บมจ. ปตท.
ใหกับบริษัทฯ หยุดชะงัก เหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.10 บริษัทฯ พึ่งพาทอรับน้ํามันดิบที่เชื่อมตอทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring System)
ของบริษัทฯ กับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เพื่อลําเลียงน้ํามันดิบ และบริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงทอรับน้ํามันดิบ
ดังกลาวบางสวนเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมไดทันตอเวลา
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใชทอรับน้ํามันดิบเพื่อเชื่อมตอกับทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point
Mooring System) ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของรวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดยทอรับน้ํามันดิบสวนใหญถูกติดตั้งอยูใต
ทะเลในระหวางการกอสรางโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตั้งแตป 2537 ถึง 2539 ภายหลังจากการติดตั้งทอรับน้ํามันดิบ กนอ.
ไดเริ่มงานถมทะเลในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําใหสวนหนึ่งของทอรับน้ํามันดิบถูกถมอยูใตที่ดินซึ่งเกิดจากการถมทะเล
ภายหลังจากนั้น กนอ. ใหเชาที่ดินถมทะเลสวนหนึ่ง (ซึ่งรวมถึงที่ดินถมทะเลที่ทอรับน้ํามันดิบลอดผาน) แกบริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร จํากัด (“บจก. บีแอลซีพี”) และ บจก. บีแอลซีพี ไดกอสรางทอรับน้ําและสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ บนหรือใกลกับทอรับ
น้ํามันดิบของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ยังได สรางสิ่งปลูกสรางบนหรือใกลกับทอรับน้ํามันดิบ
ดังกลาวดวยเชนกัน การกอสรางดังกลาวอาจทําใหบริษัท ฯ มีความสามารถจํากัดที่จะเขาถึงทอรับน้ํามันดิบเพื่อบํารุงรักษา
หรือซอมแซมไดอยางทันเวลา บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา กนอ. จะไมใหเชาหรือไมใหสิทธิเหนือที่ดินนั้นแกบุคคลใด หรือ
การกอสรางใด ๆ ที่ วางแผนไว บนที่ดิน นั้น จะไม มีผลกระทบในทางลบตอความสามารถของบริษั ทฯ ที่จะเขาถึ งท อรั บ
น้ํามันดิบไดอยางทันเวลา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือปญหาอื่น ๆ ที่ตองมีการซอมบํารุงทอรับน้ํามันดิบ ซึ่งทําใหโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ ตองหยุดเดินเครื่องเปนระยะเวลานาน อาจทําใหธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
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3.1.11 บริษัทฯ พึ่งพาทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring System) และทาเทียบเรือเดินทะเล
ของบริษัทฯ เพื่อรับน้ํามันดิบและวัตถุดิบ อื่น ๆ และการหยุดชะงักหรือหยุดดําเนินการของการใชทุนผูกเรือน้ําลึก
แบบทุนเดี่ยวกลางทะเลและทาเทียบเรือดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ พึ่งพาทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring System) ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของและ
ดําเนินการรวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในการรับน้ํามันดิบสวนใหญที่ใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยทั้ง
บริษัทฯ และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ตางใชทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเลในการรับน้ํามันดิบ หากมีการ
หยุดชะงักหรือหยุดดําเนินการของการใชทุ นผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเลนี้ บริษัทฯ อาจไมมีโครงสรางพื้นฐานอื่น
เพื่อรับน้ํามันดิบในปริมาณที่เทียบเทากัน โดยทั่วไป บริษัทฯ พึ่งพาทาเทียบเรือ เดินทะเลของบริษัทฯ เพื่อรับน้ํามันดิบ
บางสวนซึ่งใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษทั ฯ เชน น้ํามันดิบจากเอเชียตะวันออกไกล แตดวยขอจํากัดเรื่องความสามารถของทา
เทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ จึงไมเหมาะกับการใชงานในระยะยาวเพื่อรับน้ํามันดิบในปริมาณทั้งหมดที่บริษัทฯ ตองการ
ดังนั้น หากมีเหตุการณท่ที ําใหการใชทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเลเกิดการหยุดชะงักเปนเวลานานเกิดขึ้น บริษัทฯ
อาจจะตองมีคาใชจายสําหรับการขนสงเพิ่มขึ้นและปริมาณการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทฯ อาจลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ตองใช
ทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ (ซึ่งมีความสามารถในการใชงานนอยกวา) และหากมีการชะงักหรือหยุดดําเนินการของการ
ใชทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีระบบนําสงที่จํากัดในการรับน้ํามันดิบสวนนี้
เมื่อสัญญาอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ซึ่งบริษัทฯ ทํากับ กนอ. สิ้นสุดลง
ในป 2565 หรือมีการเลิกสัญญาดวยเหตุใด ๆ (เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น) บริษัทฯ อาจตองโอนกรรมสิทธิ์ในทาเทียบเรือ
เดินทะเลของบริษัทฯ ใหแก กนอ. ซึ่งอาจกระทบตอสิทธิของบริษัทฯ ในการใชทาเทียบเรือเดินทะเล โดยในขณะนี้ บริษัทฯ
อยูในระหวางการหารือกับ กนอ. เกี่ยวกับ เงื่อนไขตาง ๆ ในสัญญาดังกลาว รวมถึงการขยายระยะเวลาการใชที่ดิน และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ การใช และการรวมดําเนินการทาเทียบเรือเดินทะเล โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวขอ “8.3.1 สัญญาที่ทํากับ กนอ.” นอกจากนี้ ขอพิพาทใด ๆ กับ กนอ. เกี่ยวกับการใชทาเทียบเรือเดินทะเล หรือขอพิพาท
ใด ๆ กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล เกี่ยวกับการใชทุนผูกเรื อน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล อาจทําใหความสามารถของ
บริษัทฯ ที่จะขนถายน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ บางสวนสะดุดหยุดลง ดังนั้น การหยุดชะงักหรือหยุดดําเนินการของการใช
ทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเลหรือทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.12 ลูกคาของบริษัทฯ พึ่งพาทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ เพื่อรับผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ รวมถึงพึ่งพา
ระบบการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมทางทอ และระบบการขนถายผลิตภัณฑปโตรเลียมเขาสูรถบรรทุกของบริษัทฯ
เพื่อรับผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ
ลูกคาของบริษัทฯ พึ่งพาทาเทียบเรือเดินทะเลเพื่อรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และพึ่งพาระบบการขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมทางทอ (รวมถึงระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอของ บจก. ทอสงปโตรเลียมไทย) และใชบริการระบบการ
ขนถายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง เขา สูร ถบรรทุก ของบริษัท ฯ เพื่อ รับ ผลิต ภัณฑปโตรเลีย มของบริษัท ฯ โดยในป 2557
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ มีการขนสงจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไปทั่วประเทศโดยผานทางทาเทียบเรือเดินทะเลของ
บริษัทฯ คิดเปนรอยละ 53 ทางระบบการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบผลิตภัณฑเดี่ยว (single-product pipelines) ทั้งที่เปน
ของบริษัทฯ เองและของบริษัทอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 22 ทางระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอของ บจก. ทอสงปโตรเลียมไทย
คิดเปนรอยละ 18 และทางระบบการขนถายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงเขาสูรถบรรทุกของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 7 โดยประมาณ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2.6 การขนสงและการจัดเก็บ ” การชะงักหรือหยุดดําเนินการของการใช
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ทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ (รวมทั้งขอพิพาทใด ๆ กับ กนอ.) ระบบการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมทางทอ และ/หรือ
ระบบการขนถายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงเขาสูรถบรรทุก ของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบตอความสามารถของลูกคาที่จะรับ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ และอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.13 บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินโครงการในอนาคตไดสําเร็จภายในกําหนดเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว หรืออาจไม
สามารถดําเนินโครงการดังกลาวไดเลย
บริษัทฯ อาจมีการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อยกระดับหรือ ปรับปรุงหนวยการผลิตและอุปกรณในโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการที่ตอ งใชคาใชจา ยการลงทุนจํานวนมากในป 2562 และ
กอนหนานั้นบริษัทฯ อาจมีการดําเนินโครงการขนาดเล็กที่ตองใช คาใชจายการลงทุนเชนกัน ซึ่งหากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีไมเพียงพอ บริษัทฯ อาจตองจัดหาเงินทุนบางสวนสํา หรับโครงการดังกลาวจากการกูยืม เงินจาก
ธนาคารหรือการเสนอขายหลักทรัพย อยางไรก็ดี นอกจากความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแลว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินทุนไดอยางเพียงพอภายใตเงื่อนไขซึ่งเปนที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหา
เงินทุนดังกลาวไดเลย
กําหนดเวลาและความสําเร็จของโครงการตาง ๆ ในอนาคตอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากปจจัยตาง ๆ ซึ่ง เปน
ผลกระทบตามปกติที่เกิดขึ้นกับโครงการกอสรางและการขยายธุรกิจขนาดใหญ ปจจัยดังกลาวไดแก การขาดแคลน หรือการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอุปกรณหรือวัสดุ ความบกพรองในการออกแบบหรือการกอสราง สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ และสถานการณอื่น ๆ ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา ปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจสงผลใหโครงการทั้งหมดหรือ
บางสวนลาชาออกไป สงผลใหตนทุนทางการเงินที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาวเพิ่มขึ้น และอาจทําใหบริษัทฯ ไมอาจดําเนิน
โครงการเหลานี้ใหสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.14 ความผันผวนอยางมีนัยสําคัญของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ อาจมีผลกระทบในทางลบ
ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดกาํ หนดใหสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ถึงแมการดําเนินการดังกลาวจะชวยลดผลกระทบตอผลการดําเนินงานจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศเนื่องจากรายได ตนทุน และคาใชจายของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐหรือเกี่ยวของ
กับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ แตบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงิน บาทในสวนที่เปนรายการเกี่ยวกับ
พนักงานของบริษัทฯ และตนทุนอื่น ๆ ที่อยูในสกุลเงินบาท เชน การที่คาเงินบาทปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐจะทําใหตนทุนของบริษัทฯ ที่อยูในสกุลเงินบาทมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อมีการแปลงคาเปนจํานวนในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ เปนตน นอกจากนี้ ระดับความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ที่เพิ่มสูงขึ้น
อาจเพิ่มตนทุนใหแกบริษัทฯ ในการแปลงเงินบาทที่ไดรับจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมใหเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐเพื่อ
ใชในการชําระราคาคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบนําเขา นอกจากนี้ ปจจัยตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเมือง
และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และนโยบายการเงินของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ยังสงผลกระทบตออัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทและเงินดอลลารสหรัฐดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดทําการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
(currency hedging transactions) ดังนั้น ความผันผวนอยางมีนัยสําคัญของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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3.1.15 บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และการจัดหาเงินกูยืมใหมเพื่อชําระคืนหนี้เดิม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาวงเงินกูยืมระยะสั้นที่เขาทํากับสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศไทย
(แตยังไมไดมีการเบิกถอนเงินกูตามสัญญาดังกลาว) ซึ่งหากบริษัทฯ เบิกถอนเงินกูตามสัญญาสินเชื่อใด ๆ ดังกลาว บริษัทฯ
จะมีภาระหนี้สินระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาอัตราดอกเบี้ยจะไมปรับขึ้นในอนาคต
บริษัทฯ ไมไดใชเครื่องมืออนุพันธทางการเงิน (derivative financial instruments) เพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
การปรับขึ้นอยางมีนัยสําคัญของอัตราดอกเบี้ยทีใ่ ชอยูในปจจุบนั จะเปนการเพิ่มตนทุนอยางมีนัยสําคัญตอการกูยืมของบริษัทฯ
ที่มีอยูในปจจุบันซึ่งอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือเงินกูยืมใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือเงิ นกูยืมอื่น ๆ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ที่สูงขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะไมสามารถจัดหาเงินกูยืมใหมทมี่ ีเงื่อนไขเปนที่นาพอใจ เพื่อชําระคืนหนี้เดิมภายในเวลาที่
เหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจจะไมสามารถจัดหาเงินกูยืมใหมเพื่อชําระคืนหนี้เดิมไดเลย หากมีการจัดหาเงินกูยืมใหมเพื่อชําระ
คืนหนี้เดิมในอนาคตได ก็อาจทําใหบริษัทฯ มีภาระทางการเงินเและภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มขึ้น มีรายไดที่สามารถนําไป
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ นอยลง และอาจมีขอจํากัดที่เกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงาน นอกจากนี้ การจัดหาเงินกูยืมใหม
เพื่อชําระคืนหนี้เดิมในอนาคตอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะรับแรงกดดันจากการแขงขัน และทําใหธุรกิจของ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงยิ่งขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา ดัง นั้น บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงินกูยืมใหม
เพื่อชําระคืนหนี้เดิมในอนาคตโดยมีเงื่อนไขเปนที่นาพอใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือไมสามารถจั ดหาเงินกูยืมใหมเพื่อ
ชําระคืนหนี้เดิมไดเลย
3.1.16 เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตางไมมีภาระผูกพันที่จะใหเงินกูหรือการสนับสนุนทางการเงินอื่นใดแกบริษัทฯ
ในอดีต เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ได เคยใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทฯ อยางไรก็ดี ทั้งเชฟรอนและ
บมจ. ปตท. ตา งไมมีภ าระผูกพันที่จะตองใหเ งิน กูยืม หรือ ใหการสนับสนุนทางการเงิน ประเภทใด ๆ แกบริษัท ฯ และ
บริษัทฯ ไมไดคาดหวังวาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ
อาจจะไมสามารถจัดหาการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกโดยมีเงื่ อนไขเปนที่ยอมรับได หรืออาจจะไมสามารถ
จัดหาการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกไดเลย หากในอนาคตบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาการสนับสนุนทางการเงินที่
มีเงื่อนไขที่เปนที่ยอมรับไดตามที่จําเปนภายในเวลาที่เหมาะสม หรือไมสามารถจัดหาการสนับสนุนทางการเงินที่มีเงื่อนไขที่
เปนที่ยอมรับไดเลย เหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.17 ในอนาคต บริษัทฯ อาจไดรับคาสวนเพิ่มคุณภาพสําหรับ ผลิตภัณฑปโตรเลียมในสวนของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ซึ่งเปนไปตามลักษณะและคุณภาพของมาตรฐานยูโร 4 ในจํานวนที่ต่ําลง
ในชวงเริ่มไตรมาสที่สี่ของป 2554 นั้น บริษัทฯ เริ่มไดรับคาสวนเพิ่มคุณภาพสําหรับ ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลซึ่งเปนไปตามลักษณะและคุณภาพมาตรฐานยูโร 4 กอนเวลาที่กําหนด และในชวงไตรมาสแรก
ของป 2555 บริษัทฯ เริ่มไดรับคาสวนเพิ่มคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันเบนซินรวมถึง
เชื้อเพลิงเบนซินผสมซึ่งเปนไปตามลักษณะและคุณภาพมาตรฐานยูโร 4 บริษัทฯ เจรจาตอรองคาสวนเพิ่มคุณภาพนี้กับผู
ซื้อตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ โดยอางอิงปจจัยตลาดหลายประการ ซึ่งรวมถึงอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑนั้น ทั้งนี้

สวนที่ 2.2 หนาที่ 67

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

คา สว นเพิ่ม คุณภาพนี้อ าจเปลี่ย นแปลงได ใ นอนาคต อยา งไรก็ต าม บริษัท ฯ ไมค าดวา คา สว นเพิ่ม คุณภาพตอ บารเ รล
สํา หรับ ผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งเปนไปตามลักษณะและคุณภาพของมาตรฐานยูโร 4 ที่บริษัทฯ ไดรับจะสูงขึ้นไปอีก และ
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา ในอนาคตบริษัทฯ จะยังคงไดรับคาสวนเพิ่มคุณภาพในระดับเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับอยู
ขณะนี้ การที่บริษัทฯ ไดรับ คาสวนเพิ่มคุณภาพลดลงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.18 คดีความและการคัดคานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในอําเภอมาบตาพุด และความยืดเยื้อของประเด็นดังกลาว
กอใหเกิดความเสี่ยงในดานชื่อเสียง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) สองแหงและประชาชนที่อาศัยอยูในอําเภอมาบตาพุด
อําเภอบานฉางและอําเภอเมือง จังหวัดระยองไดยื่นคําฟองตอศาลปกครองกลาง ซึ่ง ตอมาศาลปกครองกลางไดออกคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวเพื่อระงับการดําเนินการของโครงการใหมในพื้นที่ดังกลาวจํานวน 76 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการเชื้อเพลิง
สะอาดของบริษัทฯ ทั้งนี้ แมวาศาลปกครองกลางไดเพิกถอนคําสั่งคุมครองชั่วคราวเพื่อระงับโครงการเชื้อเพลิงสะอาดของ
บริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2552 แลว แตคําสั่งคุมครองชั่วคราวดังกลาวทําใหการดําเนินการบางสวนตามโครงการเชื้อเพลิง
สะอาดตองลาชาออกไป รวมถึงทําใหการสงมอบน้ํามันเบนซินตามมาตรฐานยูโร 4 (Euro IV compliant gasoline) ใหแก
ลูกคาของบริษัทฯ บางรายลาชาออกไปจากเดือนมกราคม 2555 เปนกลางเดือนเมษายน 2555 และเมื่อเดือนกันยายน 2553
ศาลปกครองกลาง ไดอนุญาตใหโครงการอื่น ๆ หลายโครงการที่อยูภายใตคําสั่งคุมครองชั่วคราวดําเนินการตอได นอกจากนี้
ที่ผานมาไดเคยมีการประทวงเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมเหลานี้และปญหาอื่น ๆ ในนิค มอุต สาหกรรมมาบตาพุ ด ทั้ง นี้
คดีความในอนาคตที่เกี่ยวของกับนิคมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ การประทวงซึ่ง มีผ ลกระทบตอ นิค มอุต สาหกรรม
มาบตาพุด และกระทบตอบริษัทฯ โดยตรง หรือกระทบตอลูกคารายใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจและ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ
3.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามัน

3.2.1

กําไร (margins) ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันมีความผันผวน

ผลประกอบการของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับสวนตาง หรือกําไร (margins) ระหวางราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียมของ
บริษัทฯ กับตนทุนในการจัดซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในอดีตที่ผานมา คาการกลั่น (refining margins) มีความผันผวน
และมีแนวโนมวาจะยังคงมีความผันผวนตอไปในอนาคต ความผันผวนที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสวนตางระหวางราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่บริษัทฯ ขาย และราคาของน้ํามันดิบ
และวัตถุดิบอื่น ๆ อาจลดลงจนทําใหกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ไมเพียงพอตอความตองการของบริษัทฯ และอาจไม
เพียงพอตอการชําระหนี้ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจัยเฉพาะตาง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคาการกลั่น (refining margins) และ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดแก
-

ความตองการโดยรวมของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ อาทิเชน สภาพเศรษฐกิจของโลก ภูมิภาค และในประเทศ สภาพอากาศ ความผันผวน
ตามฤดูกาล และความตองการผลิตภัณฑเฉพาะอยาง เชน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ภายนอก
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-

อุบัติเหตุ การหยุดชะงักในการขนสง สภาพอากาศที่รุนแรง หรือเหตุการณอื่น ๆ ซึ่งสงผลใหตองหยุดเดิน
เครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวหรือซึ่งมีผลกระทบในทางลบอยางอื่นตอหนว ยการผลิต เครื่องจักร ทอสง
หรืออุปกรณของบริษัทฯ หรือของผูจัดหา (supplier) หรือลูกคาของบริษัทฯ

-

การเปลี่ยนแปลงตนทุนหรือปริมาณน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และคาขนสงที่เกี่ยวของ โดยไมสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม

-

การเปลี่ยนแปลงกําลัง การกลั่นน้ํามันโดยรวมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และทั่วโลก และการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปทานในประเทศและในภูมิภาคของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่อาจเกิดขึ้น

-

การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทย

-

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คุณสมบัติที่เกี่ยวกับน้ํามันเบนซินและปริมาณกํามะถัน ซึ่งบริษัทฯ อาจตองแกไขหรือปรับปรุงหนวยการผลิต
และอุปกรณตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยที่ บริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระตนทุนในการปฏิบัติตามคุณสมบัติที่
กําหนดดังกลาวใหกับลูกคาดวยการปรับขึ้นราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียมได

-

คําตัดสิน คําพิพากษาหรือการทํา ขอตกลงยอมความในคดีความและการดําเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง
รวมถึงคาใชจายในการแกไขความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือการปฏิบัติตามขอกําหนดสิ่งแวดลอม ณ หนวย
การผลิตของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนที่สูงกวาเงินสํารองที่ตั้งไว และการเรียกรองคาชดเชยจากการบาดเจ็บของ
บุคคลใด ๆ

-

กรณีและเหตุการณระหวางประเทศ ตลอดจนสภาวะทางการเมืองทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสภาวะและความไมมั่นคง
ทางการเมืองในภูมิภาคของประเทศผูผลิตน้ํามัน เชน ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกไกล

-

ความสามารถขององคกรรวมประเทศผูผลิตน้ํามันเพื่อการสงออก (Organization of Petroleum Exporting
Countries หรือ OPEC) และประเทศผูผลิตปโตรเลียมอื่น ๆ ที่จะกําหนดและรักษาระดับการผลิต ซึ่งมีอิทธิพล
ตอราคาตลาด

-

กฎระเบียบของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงานโดยทั่วไป

-

ระดับและขอบเขตของกิจกรรมของนักเก็งกําไรน้ํามัน และความผันผวนของราคาน้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่อาจเกิดขึ้นได

-

ราคา ความพรอมและการเปนที่ยอมรับของผลิตภัณฑปโตรเลียมทดแทน เชน กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต
กาซปโตรเลียมเหลว เอทานอล หรือไบโอดีเซล

-

การประกาศใชหรือการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ภาษีอากรตลอดจนกฎหมายและ
กฎเกณฑอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

-

แนวโนม การเพิ่ มขึ้ นของต นทุ นอั นเนื่อ งมาจากการปฏิบั ติต ามมาตรฐานเกี่ยวกั บการปล อยสารประกอบ
ออกไซดของซัลเฟอร (sulfur oxides หรือ SOx) และสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (nitrogen oxides
หรือ NOx) เขาสูอากาศที่เขมงวดขึ้น และ

-

ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะดําเนินโครงการสําคัญที่วางแผนไว หรือไดรับประโยชนจากโครงการเหลานั้น
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ปจจัยตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน อาจสงผลใหคาการกลั่น โดยรวมของบริษัทฯ ลดลงได ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.2.2

บริษัทฯ พึ่งพาแหลงน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จากตางประเทศ

วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือน้ํามันดิบ และบริษัทฯ ตองอาศัย การมีแหลงน้ํามันดิบที่ มี
ความพรอมและมีความเพียงพอสําหรับความตองการในการผลิตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความสามารถกลั่นน้ํามันดิบไดหลาย
ประเภทจากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกล แอฟริกาตะวันตกและภูมิภาคอื่น การที่
บริษัทฯ จะคัดเลือกวัตถุดิบจากแหลงใดนั้น จะขึ้นอยูกับราคาและปริมาณของผลิตภัณฑที่ผลิตได
สําหรับป 2557 บริษัทฯ นําเขาน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง คิดเปนประมาณรอยละ 71 ของปริมาณน้ํามันดิบที่
นําเขามา ซึ่งสวนใหญมาจากประเทศตาง ๆ อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน การจัดหา
และราคาของน้ํามันดิบนําเขาและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นําเขาอยูภายใตปจจัยตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความไมมั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคที่เป นแหลงผลิตปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศใน
แถบตะวันออกกลาง กฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน สภาพอากาศและสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ไดในปริมาณที่เพียงพอ หรือสามารถจัดหาไดเพียงพอแต
อยูใ นราคาที่ไมนาพึงพอใจ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2.4(ข) วัตถุดิบสําหรับโรงกลั่นน้ํามัน
และวัตถุดิบอื่น ๆ”
3.2.3

อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันมีการแขงขันสู ง และคูแขงที่มีแหลงเงินทุนที่พรอมกวา อาจมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน

อุตสาหกรรมการกลั่ นน้ํามั นมีการแขงขั นสูงมากในแงการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ทั้งตลาดในประเทศและ
ตางประเทศโดยการสงออก บริษัทฯ ตองแขงขันกับผูประกอบการโรงกลั่นปโตรเลียมทุกรายทั้งในดานการจัดหาน้ํามันดิบ
และวัตถุดิบอื่น ๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ ตองแขงขันกับโรงกลั่นน้ํามันหลักในประเทศอีกหาแหงในการหาผูรับซื้อ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยในชวงทศวรรษ 1990 และ 2000 ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมในประเทศ ซึ่งรวมถึง
บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นในสัดสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียม ทําใหเกิดกําลัง
การผลิตสวนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมหลักบางชนิด ในปจจุบัน ประเทศไทยประสบปญหาอุปทาน
สวนเกินสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดในตลาดในประเทศ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันเตา
ความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดของตลาดในประเทศที่ยังคงมีอยูตอไปอาจ
ทําใหเกิดแรงกดดันตอราคาตลาดในประเทศ และอาจทําใหบริษัทฯ จําเปนตองขายผลผลิตสวนเกินในตลาดสงออกซึ่งโดย
ปกติมีอัตรากําไรที่ต่ํากวา ซึ่งยอมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกําไรจากการดําเนินงาน (operating
margins) และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องจากผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ การแขงขันในตลาดในประเทศและตลาด
ระหวางประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมจึงขึ้นอยูกับราคาเปนสําคัญ โดยราคานี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑและตนทุนการขนสง ดังนั้น โดยทั่วไป บริษัทฯ จึงไมสามารถแขงขันดวยการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ (product differentiation) และไมสามารถผลักภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นใหแกลูกคาดวยการขึ้นราคาสินคาได นอกจากนี้
ยอดขายของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการควบรวมและเขาซื้อกิจการระหวางลูกคาของบริษัทฯ และคูแขง
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ของบริษัทฯ หรือหากคูแขงของบริษัทฯ เพิ่มกํา ลังการผลิตหรือกําลังการกลั่น น้ํามันของโรงกลั่นน้ํามัน อีกทั้งบริษัทฯ ตอง
แขงขันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนผูจัดหาพลังงานทางเลือกอื่นเพื่อตอบสนองความตองการทางดานพลังงานและเชื้อเพลิง
ของลูกคาของบริษัทฯ เชน กาซธรรมชาติ และถานหิน หากบริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
อุตสาหกรรมอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ก็อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
คูแขงบางรายของบริษัทฯ อาจมีแหลงเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีความพรอมกวาบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ และ
อาจมีความหลากหลายมากกวาบริษัทฯ อาทิเชน คูแขงของบริษัทฯ อาจมีการเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลายกวา และอาจมี
แหลงที่มาของรายไดที่มีความหลากหลายมากกวา ซึ่งคูแขงเหลานี้อาจมีความสามารถที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจใน
ทุกวัฎจักรของอุตสาหกรรมไดดีกวา

3.2.4

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ อาจทําใหบริษัทฯ ตองมีความ
รับผิดอยางมากหรือมีคาใชจายจํานวนมาก

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานทางดาน
สิ่งแวดลอมที่เพิ่มความเขมงวดขึ้นอยูเสมอ โดยเฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการระบายอากาศเสียออก
สูอากาศ เชน ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxides) สารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (nitrogen oxides)
คารบอนมอนอกไซด (CO) และอื่น ๆ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการรั่วไหลโดยอุบัติเหตุการรั่วไหลหรือ
การปลอยปโตรเลียมหรือวัตถุอันตราย หรือมลพิษอื่น ๆ เขาสูสิ่งแวดลอม การจัดการ การใช การจัดเก็บ การขนสง ของเสียที่
เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม การปองกันมลพิ ษ การแกไขพื้นที่ซึ่งปนเปอน และการกําหนดคุณสมบัติของน้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบบางฉบับยังกําหนดใหหนวย
การผลิตของบริษัทฯ ตองดําเนินการตามใบอนุญาตซึ่งตองตออายุหรืออาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงได กฎหมาย กฎระเบียบ
และใบอนุญาตเหลานี้อาจกําหนดใหติดตั้งเครื่องควบคุมมลพิษหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานเพื่อควบคุมผลกระทบที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและ/หรือสุขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อการลงทุน
อยางตอเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การฝาฝนกฎหมายและกฎระเบียบหรือ
เงื่อนไขของใบอนุญาตเหลานี้อาจมีโทษปรับที่สูง โทษทางอาญา การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ และการปดสถาน
ประกอบการ
การรั่วไหลของน้ํามัน กาซหรือมลพิษอื่น ๆ ออกสูอากาศ ดินหรือน้ํา อาจสงผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียงของ
บริษัทฯ และอาจทําใหบริษัทฯ มีความรับผิดตอรัฐบาลหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทําใหเกิดคาใชจายในการแกไขความเสียหาย
จากการรั่วไหลดังกลาว ตัวอยางเชน ในเดือนกรกฎาคม ป 2556 ไดเกิดเหตุการณน้ํามันดิบรั่วในทะเลในขณะที่ทาง บมจ.
พีทีที โกลบอล เคมิคอล กําลังรับน้ํามันดิบซึ่งเปนของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ ทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลาง
ทะเล ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของรวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ทําใหทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเลตองหยุด
การดําเนินงานเปนระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ ตองใชทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ (ซึ่ง
มีความสามารถในการใชงานนอยกวา) เพื่อรับน้ํามันดิบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจาขอตกลงกับ บมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล เพื่อแกไขขอตกลงในสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินการทุนผูกเรือกลางทะเลเพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับ
เงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ อาจถูก
ดําเนินการทางปกครอง ทางแพงและทางอาญาโดยหนวยงานของรัฐ อีกทั้งอาจถูกดําเนินการทางแพงโดยกลุมอนุรักษ
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สิ่งแวดลอมและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดคาปรับและความรับผิดจํานวนมากตอบริษัทฯ รวมทั้งอาจมีคําสั่งซึ่งอาจจํากัด
หรือระงับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ได
อนึ่ง การประกาศใชกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ฉบับใหม
การนํากฎหมายเดิมมาตีความใหม การแกไขหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ขอกําหนดเพิ่มเติมของรัฐบาลหรือ การเปลี่ยนแปลง ใน
ภายหนาอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองมีคาใชจายเพื่อการลงทุนหรือเกิดคาใชจายในการดํา เนินงานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษาการ
ประกอบการในระดับปจจุบนั หรืออนาคต ลดกิจกรรมการผลิตหรือการดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตัวอยางเชน เมื่อไมนานมานี้ รัฐบาลได วาง
ขอกําหนดใหน้ํามันเชื้อเพลิงบางชนิดตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับคุณสมบัติตามมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งขอกําหนดมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยกําหนดใหลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนของน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันใน
น้ํามันดีเซล ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทฯ ตองลงทุนเพิ่มเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ในป 2553 และ ป 2554 รัฐบาลไดประกาศใช
มาตรฐานเพื่อควบคุมการปลอยมลพิษเขาสูอากาศของโรงกลั่นน้ํามันและไดวางระเบียบควบคุมการปลอยกาซธรรมชาติ และ
การปลอยไอเบนซินจากสถานที่จัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง และในป 2555 รัฐบาลไดยกเลิกการใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออก
เทน 91 ในประเทศ นอกจากนี้ ในอนาคต รัฐบาลอาจออกกฎหมายและกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑที่ทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน รัฐบาลอาจเสนอกฎหมายและกฎระเบียบที่จํากัดปริมาณ
กํามะถันในผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ตองติดตั้งอุปกรณใหมหรือปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณเดิม
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรง
กลั่น ปโ ตรเลีย มในประเทศไทย” และหัวขอ “3.1.13 บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินโครงการในอนาคตไดสําเร็จภายใน
กําหนดเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว หรืออาจไมสามารถดําเนินโครงการดังกลาวไดเลย”
ทั้งนี้ ในอดีตรัฐบาลมีโครงการสงเสริมกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติอัด (CNG) ที่ใชกับยานพาหนะ ดวย
การลดภาษีและกําหนดราคาควบคุม อยางไรก็ตาม ราคาของกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติอัดสําหรับผูบริโภค
ภายในประเทศยังคงต่ํา กวาราคาตลาดในตา งประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุน โครงการผสมเชื้อ เพลิงทดแทน
(เชน เอทานอล และไบโอดีเซล) ในน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล ดวยการกําหนดนโยบายการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
และการชดเชย และในอนาคต อาจมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อหามมิใหมีการใชน้ํามันเบนซินบางชนิดภายในประเทศ ซึ่งทํา
ใหบริษัทฯ ตองเพิ่มปริมาณการสงออกผลิตภัณฑดังกลาวไปยังตลาดอื่นซึ่งราคาของผลิตภัณฑดังกลาวอาจต่ํากวาราคาใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานโดย กพช. ไดเคยมีนโยบายที่จะยกเลิกการใชน้ํามันเบนซินบางชนิด (รวมถึงน้ํามันแกส
โซฮอลออกเทน 91) ในอนาคตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา หลักเกณฑตาง ๆ ที่อาจมีการบังคับใชในอนาคตจะไม มี
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการจําหนายน้ํามันบางชนิดของบริษัทฯ ภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมี
ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide
หรือ SO2) และสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (nitrogen oxides หรือ NOx) เขาสูอากาศทั้งจากน้ํามันเชื้อเพลิงและ
กระบวนการตา ง ๆ ในโรงกลั่น น้ํา มัน ที่เ ขม งวดขึ้น หากการใช กา ซปโ ตรเลีย มเหลว กา ซธรรมชาติอัด เอทานอล
และไบโอดีเ ซลยัง คงเติบ โตในตลาดสิน คา เชื ้อ เพลิง หรื อ การที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ บ างชนิ ด
ภายในประเทศ หรือการที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อการควบคุมการปลอยมลพิษเขาสูอากาศที่มีความเขมงวดมากขึ้น
อาจมีผลกระทบในทางลบตอ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ อาจมีการประกาศใชบังคับมาตรฐานและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอมฉบับใหม โดยไมไดมีการบอกกลาว
หรือกําหนดระยะเวลากอนการบังคับใชจริงอยางเพียงพอ หากไมมีการบอกกลาวลวงหนาโดยกําหนดระยะเวลาที่เพียงพอให
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บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดดังกลาว และบริษัทฯ ไมสามารถขอยกเวนหรือขอใหมีการระงับใชขอกําหนด
ชั่วคราวได หรือหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดดังกลาวไดภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ อาจตอง
ปดหรือหยุดดําเนินการในสวนงานที่ไดรับผลกระทบ
บริษัทฯ ไมเคยถูกดําเนินคดีที่มีนัยสําคัญหรือตองจายคาปรับและเบี้ยปรับที่มีนัยสําคัญ หรือเทาที่บริษัทฯ ทราบ
บริษัทฯ ไมเคยถูกตรวจสอบในเรื่องสิ่งแวดลอมและเรื่องที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา จะไมมีการ
ดําเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาอื่น ๆ ตอบริษัทฯ ในอนาคต หรือบริษัทฯ จะตองรับผิดชอบในการดําเนินคดีหรือกระบวน
พิจารณาในอนาคตดังกลาว ซึ่งอาจมีคาใชจายที่สูง คาใชจายในการทําความสะอาดและแกไขสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของบริษัทฯ
และการดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.2.5

การแทรกแซงของรัฐบาลในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ และผูประกอบการปโตรเลียมอื่น ๆ ในประเทศไทย ดําเนินกิจการภายใตการกํากับดูแลที่เขมงวดของ
รัฐบาล ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายดังกลาว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลอาจแทรกแซงการตัดสินใจกําหนดราคาผลิตภัณฑของโรงกลั่นน้ํามันเพื่อวัตถุประสงคทางดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคและสังคม
ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศกําหนดเพดานราคาขายสงสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และในอนาคตรัฐบาล
อาจจะออกประกาศดังกลาวอีก ถึงแมวารัฐบาลไดใหเงินชดเชยแกบริษัทฯ เพื่อชดเชยการขาดทุนจากสวนตางของราคา แตใน
อนาคต รัฐบาลอาจยกเลิกการจายเงินชดเชยดังกลาว และอาจประกาศเพดานราคาและ/หรือปรับระดับราคาใหมอีก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง รัฐบาลไดควบคุมราคาขายปลีกและราคาขายสงหนาโรงกลั่นของกาซปโตรเลียมเหลวอย างตอเนื่อง นอกจากนี้
รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวทุกรายรวมทั้งบริษัทฯ ตองขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแกผูรับซื้อในราคาหนา
โรงกลั่นซึ่งเปนราคาควบคุม ถึงแมวารัฐบาลตองนําเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจายเปนคาชดเชยสําหรับสวนตางใหแก
ผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวเปนจํานวนเงินเทากับสวนตางระหวางราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาลควบคุม และ
ราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลว แตกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไมมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนในการจายเงินชดเชย อีกทั้งไมมีการจาย
ดอกเบี้ยสําหรับเงินชดเชยที่คางชําระ
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงพลังงานไดเริ่มมีแผนปฏิรูปโครงสรางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยการยกเลิก
การชดเชยราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดหนึ่งดวยการเรียกเก็บเงินกองทุนสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมอีกชนิดหนึ่ง (crosssubsidiation) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มอัตราการเรียกเก็บเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซล
เพิ่มเติม การเพิ่มสัดสวนการควบคุมราคาขายกาซปโตรเลียมเหลว และการลดอัตราการเรียกเก็บเงินสงเขากองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงและภาษีสรรพสามิต สําหรับน้ํามันเบนซิน ทั้งนี้ ยังคงมีแนวโนมที่กระทรวงพลังงานจะยังคงปรับใชแผนปฏิรูป
โครงสรางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมตอไปในป 2558 เพื่อเปนการเปดเสรีดานการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและ
ทําใหใ กลเ คีย งกับ ราคาตลาดมากยิ่ง ขึ้น โปรดพิจ ารณารายละเอียดเพิ่ม เติม ในหัวขอ “2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑที่
เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย”
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐบาลจะไมแทรกแซงการตัดสินใจในการกําหนดราคาของบริษัทฯ ในอนาคต
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากราคาน้ํามันดิบในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหรือผันผวนอยางมีนัยสําคัญ การแทรกแซงการกําหนดราคาของ
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รัฐบาลอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามัน กับกระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งตอมาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงคูสัญญาเปนกระทรวงพลังงาน) ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดบางประการเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามัน อีกทั้งในการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันบริษัทฯ จะตองไดรับและคงไวซึ่งใบอนุญาตตาง ๆ
จากหนวยงานราชการตามที่ กฎหมายกําหนด ซึ่งการอนุญาตบางประการที่บริษัทฯ ไดรับจะตองมีการตออายุอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ การที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําให กนอ. เปนผูใชอํานาจตามกฎหมาย
แทนหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ในการกํากับดูแลขั้นตอนเกี่ยวกับการใหอนุญาต และการตออายุการอนุญาตตาง ๆ ที่สําคัญและ
จําเปนตอการกอสรางและการดําเนินการโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ตองปฏิบัติ
ตามสัญญาตาง ๆ ที่บริษัทฯ เขาทํากับ กนอ. และกฎระเบียบตาง ๆ ของ กนอ. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองเชาหรือขอสิทธิใน
การใชที่ดินจาก กนอ. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “8.3.1 สัญญาที่ทํากับ กนอ.” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ตอ ง
ปฏิบัติต ามกฎระเบีย บตา ง ๆ ของ กนอ. ซึ่ง ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารนิค มอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทย
พ.ศ. 2522 (ตามที่แ กไ ขเพิ่ม เติม ) ดัง นั้น ถา ใบอนุญ าตที่สํา คัญ ของบริษัท ฯ ถูก ระงับ หรือ ไมไ ดรับ การตอ อายุ หรือ ถา
บริษัทฯ ไมสามารถขอรับการอนุมัติอื่นใดจากทางการที่จําเปนหรืออาจจําเปนตอธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาดวยสาเหตุใด
หรือบริษัทฯ ไมสามารถตอสัญญาเชาหรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในที่ดินบางแปลงที่เปนที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริ ษัทฯ
หรือถาบริษัทฯ มีขอขัดแยงกับกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับสัญญาที่ทําไวกับกระทรวงพลังงาน หรือกับ กนอ. เกี่ยวกับสัญญาที่
ทําไวกับ กนอ. หรือถามีการฝาฝนหรือบอกเลิกสัญญา รวมถึงการฝาฝนขอกําหนดหรือยกเลิกการอนุญาตใด ๆ ดังกลาว
ขางตน บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนิ นงานโรงกลั่นตอไปและอาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 กระทรวงพลังงานได กําหนดใหบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแตละแหง
(รวมถึงบริษัทฯ) เพิ่มสัดสวนการสํารองน้ํามันจากรอยละ 5 เปนรอยละ 6 ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีตนทุนสําหรับเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวากระทรวงพลังงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐจะไมออกขอกําหนดที่เปนการเพิ่ม
สัดสวนการสํารองน้ํามันขั้นต่ําอีกในอนาคต การปฏิบัติตามขอกําหนดการเพิ่มสัดสวนการสํารองน้ํามัน ในอนาคตดังกลาว
อาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะเชาสถานที่จัดเก็บน้ํามันดิบ และจํากัดปริมาณการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ซึ่งอาจมีผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.2.6

การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากภาวะภัยแลงในประเทศไทย

ในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในจังหวัดระยอง ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ เคยประสบภาวะภัยแลงอยางรุนแรง ในระหวางป 2548 ภาวะภัยแลงในจังหวัดระยองไดสงผลให กนอ.
ตองออกคําสั่งใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดลดการใชน้ําลงถึงรอยละ 40 การออกคําสั่งนี้ ทําใหบริษัทฯ มี
ตนทุนในการจัดหาน้ําเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบในทางลบตอคาการกลั่นของบริษัทฯ คําสั่งในลักษณะเดียวกันที่ออกมาในอนาคต
อาจสงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนการจัดหาน้ําเพิ่มขึ้นได เนื่องจากบริษัทฯ ตองจัดหาน้ํามาจากแหลงอื่น
น้ํามีความสําคัญตอการดําเนินการโรงกลั่นน้ํามันและหนวยผลิตไฟฟาของบริษัทฯ บริษัทฯ ใชน้ําดิบเฉลี่ยวันละ
8,000 ลูกบาศกเมตร หากการจัดหาน้ําใหแกโรงกลั่นน้ํามันและหนวยผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนรวมของบริษัทฯ ตอง
ถูกลดลงหรือหยุดชะงักลง และหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาน้ําจากแหลงอื่นไดในทันที จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียรายไดอยาง
มีนั ย สํ าคั ญ และอาจทํ าให บ ริ ษัท ฯ ตอ งเสี ยค า ปรับ ตามข อ กําหนดของสั ญญาบางฉบั บ ที่ทํ า กับลู ก ค า ทั้ ง นี้ บริ ษัท ฯ ได
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ดําเนินการตาง ๆ เพื่อลดปริมาณการใชน้ําดิบ เชน การนําน้ํากลับมาใชใหม (water recycling) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
ลงทุนในโครงการฟนฟูสภาพน้ํา (water recovery) และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีสวนชวยในการประหยัดการใชน้ําเพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําและลดการพึ่งพาการใชน้ําดิบ อยางไรก็ตาม การใชมาตรการและเทคโนโลยีตาง ๆ นี้อาจจะเปนการ
เพิ่มตนทุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยเชนกัน และอาจจะไมไดเปนการปองกันไมใหบริษัทฯ ประสบกับ ภาวะภัยแลง
ที่ตอเนื่องกันเปนเวลานานเนื่องจากมาตรการตาง ๆ ที่กลาวมานั้น ไมไดทําใหบริษัทฯ เลิกใชน้ําดิบอยางสิ้นเชิง อนึ่ง น้ํายังมี
ความสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจของผูจัดหาและลูกคาของบริษัทฯ ดังนั้น ภาวะภัยแลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผล
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเปนเจาของหุนของบริษัทฯ

3.3.1

การขายหุนของบริษัทฯ ในอนาคตและการมีหุนของบริษัทฯ จํานวนมากเพื่อการขายอาจทําใหราคาหุนของบริษัทฯ
ลดลง

ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้และไดมีการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทฯ คาดวาจะมีหุนจํานวนทั้งสิ้น 1,918,201,047 หุน คิดเปนรอยละ 41.9 ของหุนทั้งหมดที่ออก
และจําหนายแลวของบริษัทฯ (นับรวมหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผูบริหารและพนักงาน (ESOP)) ซึ่งสามารถซื้อขายไดอยางเสรีในตลาดหลักทรัพยฯ (บนสมมติฐานวาจะไมมีการใชสิทธิซื้อ
หุนสวนเกินทั้งจํานวน) หรือจะมีหุนจํานวนทั้งสิ้น 2,110,021,147 หุน คิดเปนรอยละ 44.6 ของหุนทั้งหมดที่ออกและจําหนาย
แลวของบริษัทฯ ซึ่งสามารถซื้อขายไดอยางเสรีในตลาดหลักทรัพยฯ (บนสมมติฐานวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้ง
จํานวนและนับรวมหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP)
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุนจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของ
ทุนชําระแลวหลังวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จจะถูกหามมิใหขายหุนในจํานวนรวมกันดังกลาวเปน
ระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่หุนของ
บริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ หกเดือน ผูถือหุนที่ถูกหามขายเหลานี้สามารถทยอย
ขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกหามขาย และหุนที่เหลือทั้งหมดสามารถขายได
เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ หุนที่เสนอขาย
ตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP จะถูกหามซื้อขายเปนระยะเวลา 3 ป โดยมีเงื่อนไขใหสามารถ
ทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ
12 เดือนตามสัดสวนที่กําหนดไวภายใตโครงการ ESOP ดังนั้น เมื่อกําหนดระยะเวลาหามขายหุนนี้สิ้นสุดลง ผูลงทุนอาจ
ไดรับผลกระทบในทางลบจากการที่ราคาตลาดของหุนลดลงเนื่องจากมีการขายหุนซึ่งกอนหนานี้อยู ภายใตขอจํากัดการหาม
ขายหุน
อนึ่ง หากมีการขายหุนของบริษัท ฯ ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ หรือการเล็งเห็นวาอาจมีการขายหุนในจํานวนที่มี
นัยสําคัญยังอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ ได ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และการ
เสนอขายหุนของบริษัทฯ ภายใตโครงการ ESOP ทั้งหมด เชฟรอนจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้ งทางตรงและทางออม
ประมาณรอยละ 57.3 ของหุนทั้งหมดที่ออกและจําหนายแลวของบริษัทฯ (บนสมมติฐานวาจะไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกิน
ทั้งจํานวน) หรือประมาณรอยละ 55.0 ของหุนทั้งหมดที่ออกและจําหนายแลวของบริษัทฯ (บนสมมติฐานวาจะมีการใชสิทธิ
ซื้อหุ นส วนเกิน ทั้ง จํ านวน) บริษัท ฯ ไม อาจคาดการณ ไดวา ในอนาคตหากมีก ารขาย หรื อหากมี หุน ที่พร อมจะขายอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายอยูเปนครั้งคราวไดอยางไรบาง การซื้อขายหุนจํานวนมากใน
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ตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หรือการเล็ งเห็นวาอาจมีการซื้อขายดังกลาวเกิดขึ้น อาจสงผล
กระทบในทางลบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ได
3.3.2

ผูจัดหาหุนสวนเกินอาจไมสามารถทําการรักษาระดับราคา (stabilization) และอาจตองยุติการทําการรักษาระดับ
ราคา

ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ ผูจัดหาหุนสวนเกินในฐานะผูกระทําการแทนผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศและ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจเขาทําธุรกรรมเพื่อเพิ่มหรือรักษาระดับราคาของหุนของบริษัทฯ หรือ
เพื่อปองกันหรือระงับการลดลงของราคาของหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น ราคาของหุนของบริษัทฯ
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกวาราคาของหุนของบริษัทฯ หากไมมี
การจัดสรรหุนสวนเกินจํานวน ทั้งนี้ บริษัทฯ บมจ. ปตท. ผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ และผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายไมสามารถใหคํารับรองหรือคาดการณถึงทิศทางหรือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําการรักษาระดับ
ราคาที่จะมีตอราคาหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ บมจ. ปตท. ผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ และผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมสามารถใหคํารับรองไดวา ผูจัดหาหุนสวนเกินจะมีการเขาทําการรักษาระดับราคา
หรือหากเมื่อมีการเริ่มทําการรักษาระดับราคาแลว การรักษาระดับราคาดังกลาวจะไมยุติลงโดยไมมีการแจงใหทราบ
ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ การดําเนิ นการเพื่อทําการรักษาระดับราคา อาจจะมีขึ้นเปนระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับ
แตวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย [•]
ในฐานะผูจัดหาหุนสวนเกิน อาจขอยืมหุนจํานวนไมเกิน 191,820,100 หุนจาก เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส เพื่อนําไป
จัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่เสนอขาย และ เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส อาจเรียกใหผูจัดหาหุนสวนเกินสงมอบคืนหุนที่
ใหยืมใหแกเชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส ภายใน [•] วันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหมีการสงมอบคืนหุน ดังนั้น
หาก เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส มีการเรียกใหสงมอบคืนหุนที่ใหยืม ผูจัดหาหุนสวนเกินอาจจะซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ
หรือไมก็ได (ถาหุนของบริษัทฯ ไดเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว เทาที่กฎเกณฑที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนอนุญาตใหทําได และขึ้นอยูกับสภาวะตลาด) และ/หรือใชสิทธิซื้อหุนเพื่อสงมอบคืนหุนที่
ขอยืมมาจากเชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส ซึ่งทันทีที่สามารถจัดหาหุนไดเพียงพอสําหรับนําไปสงมอบคืนหุนที่ขอยืมมาจาก
เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส แลว ไมวาจะโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังกลาวขางตน ผูจัดหาหุนสวนเกินจะหยุดทําการรักษา
ระดับราคา (หรือหากในขณะนั้น ยังไมมีการดําเนินการเพื่อรักษาระดับราคา ผูจัดหาหุนสวนเกินจะไมสามารถดําเนินการเพื่อ
รักษาระดับราคา (Stabilization) ได) ดังนั้น การดําเนินการเพื่อทําการรักษาระดับราคา อาจจะมีระยะเวลานอยกวา 30 วัน หรือ
อาจจะไมมีการดําเนินการเพื่อทําการรักษาระดับราคาเลยก็ได
3.3.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและสงมอบหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ

กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ไมเคยมีการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยใด ๆ ราคาเสนอขายหุนของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้อาจแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากราคาตลาดของหุนภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีหนาที่ตอง
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวในสวนของหุนที่ เสนอขายโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ กับ
กระทรวงพาณิชยกอนที่จะสงมอบหุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดวาการจดทะเบียนดังกลาวจะเกิดขึ้น และจะสงมอบหุน
ของบริษัทฯ ไดภายในเวลาไมเกินเจ็ดวันทําการนับแตวันสุดทายของระยะเวลาจองซื้อ ตามกฎหมายไทย สถานะของผูลงทุน
ในหุนของบริษัทฯ ในชวงเวลาตั้งแตเมื่อผูลงทุนชําระคาหุนจนกระทั่งมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวและบัญชีรายชื่อผูถือ
หุนของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชยนั้นยังมีความไมแนนอน ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ผูลงทุนอาจยังมิใชผูถือหุนของ
บริษัทฯ และอาจถือวาเปนเจาหนี้ไมมีหลักประกัน
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อนึ่ง เมื่อวันที่ [•] 2558 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดอนุมัติในเบื้องตน สําหรับคําขอใหรับหลักทรัพยของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญ หุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน
สามัญรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของ
ทุนชําระแลวทั้งหมด แมวาบริษัทฯ คาดวาจะไดรับอนุมัติคําขอใหรับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน
ระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากการเสนอขายในครั้งนี้ แตตลาดหลักทรัพยฯ อาจพิจารณาคําขอใหรับ
หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเปนเวลาถึงเจ็ดวันนับ แตวันที่บริษัทฯ ยื่นคําขอที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณแลวตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยตามที่ไดกลาวถึงขางตน ดังนั้น หุนของบริษัทฯ อาจไมได
รับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จนกระทั่งถึงวันที่ [•] 2558 ตราบใดก็ตามที่บริษัทฯ ยัง
ไมไดรับอนุมัติคําขอใหรับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้
จะไมสามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได และผูถือหุนของบริษัทฯ อาจทําการซื้อขายหุนดังกลาวไดนอกตลาด
หลักทรัพยเทานั้น อยางไรก็ดี ผูลงทุนจะไมมีขอมูลเกี่ยวกับราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การที่หุนของบริษัทฯ ไดถูกรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมไดเปนการรับรองวา
จะมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง หรือตลาดรองที่อาจมีการพัฒนาขึ้นในลักษณะดังกลาวจะ
ยังคงมีอยูตลอดไป และบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ จะไมลดลงอยางมีนัยสําคัญภายหลัง
การเสนอขายหุนในครั้ งนี้ นอกจากนี้ สภาพคลอง ราคา และปริมาณการซื้อขายหุนของบริษัทฯ อาจมีความผันผวน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้
-

ขอเท็จจริงและการคาดการณเกี่ยวกับความผันผวนของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

-

การบังคับใชหลักเกณฑหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่มีความเขมงวดโดยหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ

-

การที่บริษัทฯ หรือคูแขงทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการจางหรือการสูญเสียบุคลากรที่มีความสําคัญ

-

การประกาศขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญ การควบรวมกิจการ หรือการรวมมือกันทางธุรกิจของบริษัทอื่นที่
อยูใ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ

-

การที่นักวิเคราะหหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการกําไรหรือเปลี่ยนแปลงคําแนะนําเกี่ยวกับหุนของ
บริษัทฯ

-

การสืบสวนเกี่ยวกับขอพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น และ

สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในระดับภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาประเทศ รวมทั้ง การ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ และอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
นอกจากนี้ ในบางครั้ง ตลาดรองและหุนของบริษัทอื่น ๆ ในประเทศไทยที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ยังประสบกับความผันผวนของราคาและปริมาณการซื้อขายอยางมีนัยสําคัญ โดยเปนผลมาจากปจจัยอื่นที่ไม
เกี่ยวของหรือแทบจะไมมีความเกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของบริษัทนั้นเลย ความผันผวนดังกลาวที่เกิดขึ้นเปนวงกวางนี้
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ
-
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3.3.4

บริษัทฯ อาจไมสามารถ หรืออาจเลือกที่จะไมจายเงินปนผล

ความสามารถของบริษัทฯ ในการประกาศจายเงินปนผลสําหรับหุน ของบริษทั ฯ นั้นจะขึ้นอยูกับผลประกอบการทาง
การเงินในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งผลประกอบการทางการเงินดังกลาวก็ขึ้นอยูกับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ของบริษัทฯ ตลอดจนปจจัยทางการเงิน ปจจัยดานการแขงขัน ปจจัยที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ รวมตลอดจนปจจัยทางเทคนิค
และปจจัยดานอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป อุปสงคและราคาขายของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตนทุนวัตถุดิบและปจจัย
เฉพาะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ หรือโครงการเฉพาะบางโครงการของบริษัทฯ โดยสวนใหญปจจัยเหลานี้จะ
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีขอเสนอแนะที่จะใหลดหรืองดการจายเงินปนผล
สําหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ได บริษัทฯ ไม สามารถรับรองตอผูลงทุนไดวาบริษัทฯ จะทําผลกําไรได ในอนาคต
หรือรับรองวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติการจายเงินปนผลแมวาบริษัทฯ จะสามารถทํากําไรไดก็ตาม
นอกจากนี้ ตามพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด หากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลได
แมวาในปนั้นบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิก็ตาม อีกทั้งในปที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ บริษัทฯ ยังมีหนาที่ตามพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด
และตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งนั้นไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถทํากําไรไดเพียงพอ หรือหากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม บริษัทฯ อาจ จะไม
จายเงินปนผลในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในหัวขอ “9.6 นโยบายการ
จายเงินปนผล”
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