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3.

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนของบริษัทฯ มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏดานลางในขอนี้กอนการตัดสินใจลงทุนในหุนของ
บริษัทฯ
ความเสี่ยงที่ระบุดานลางนี้อธิบายถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ และมูลคา
หุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ อาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ บางประการที่บริษัทฯ ยังไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือเปนปจจัย
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แลวเห็นวาไมมีนัยสําคัญ แตอาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เสียหายได และอาจกลายเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคต
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ยังมีขอความที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต (Forward – looking
statement) ซึ่งมีความเสี่ยงและความไมแนนอน เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “คาดหมายวา”
“มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “เสี่ยงตอ” “มุงตอ” “ควรจะ” หรือถอยคําในลักษณะใกลเคียง เปนตน ตลอดจนคํา
เตือนที่เกี่ยวกับขอความที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคตในสวนอื่น ๆ ของเอกสารฉบับนี้ดวย นอกจากนี้ ขอมูลที่
เป น ประมาณทางการเงิ น โครงการในอนาคต การคาดการณ เ กี่ย วกั บ ผลประกอบการ ธุ ร กิ จ แผนการขยายธุ ร กิ จ
การเปลี่ ยนแปลงของกฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ นโยบายของรั ฐ และอื่ น ๆ ซึ่ง เป น การ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต เปนความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบัน ซึ่งมิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือ
เหตุการณในอนาคต ดังนั้น ผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณตามที่ระบุไวใน
ขอความที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคตดังกลาว อันเปนผลมาจากปจจัยบางประการซึ่งรวมถึงปจจัยความ
เสี่ยงตามที่ปรากฏดานลางนี้
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.1

การที่โรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถผลิต
หรือจายไฟฟาหรือไอน้ําไดอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสามารถในการจายไฟฟาหรือไอน้ําของโรงไฟฟาและโครงการ
ผลิตไฟฟาหรือไอน้ําของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ใหแกลูกคา ซึ่งเหตุการณที่อาจทําใหบริษัทฯ และกิจการ
รวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถจายไฟฟาหรือไอน้ําใหแกลูกคาได รวมถึงแตไมจํากัดเพียงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

ความชํารุดเสียหายหรือขัดของของอุปกรณผลิตไฟฟาหรืออุปกรณอื่น ๆ หรือในกระบวนการผลิต
ไฟฟาและไอน้ํา

(ข)

การหยุดการผลิตที่มีการวางแผนหรือไมไดวางแผนไวลวงหนาซึ่งรวมถึงการซอมบํารุงตามปกติและ
การซอมบํารุงครั้งใหญที่ไดมอบหมายใหบุคคลภายนอกดําเนินการหรือความลาชาในการซอมบํารุง
ดังกลาว

(ค)

ความบกพรองในการออกแบบของอุปกรณหรือการกอสรางโรงไฟฟา

(ง)

ความบกพรองในโครงสรางดานโยธาหรือระบบการสงไฟฟาและไอน้ํา

(จ)

ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือความไมตอเนื่องในการจัดหาวัตถุดิบที่สําคัญซึ่งรวมถึงถานหินและน้ํา
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(ฉ)

การไมสามารถดําเนินธุรกิจไดเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามขอกําหนดในการไดรับใบอนุญาต หรือไม
สามารถไดมาหรือคงไวซึ่งใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่จําเปนตามกฎหมาย

(ช)

ความผิดพลาดของบุคลากร ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดของผูปฏิบัติการในการใชอุปกรณใด ๆ

(ซ)

มลพิษหรือการปนเปอนทางสิ่งแวดลอมซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาและไอน้ํา

(ฌ)

เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติตาง ๆ ซึ่งรวมถึง อัคคีภัย ระเบิด ดินถลม แผนดินไหว พายุในเขตรอน
อุทกภัย และการกอการราย และ

(ญ)

การขาดกระแสไฟฟ า และไอน้ํ า (Outage)
ตามกํ า หนดการและนอกเหนื อ กํ า หนดการ
อันเนื่องมาจากการบํารุงรักษา การขยาย หรือการปรับปรุงการดําเนินงาน

หากความเสี่ยงดังกลาวขางตนหรือความเสี่ยงที่มีลักษณะคลายกันเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบตอ
ความสามารถในการจา ยไฟฟา หรือ ไอน้ํ าของบริษั ท ฯ และกิจ การร วมคา ของบริ ษั ทฯ ได เช น ในช วงระหวา งเดื อ น
กุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2558 โรงไฟฟาบีแอลซีพีประสบปญหาการรั่วของทอนําไอน้ํากลับมาใชใหม (Reheater
steam tube) ของหมอไอน้ําในหนวยผลิตไฟฟาหนวยที่ 1 จึงไดทําการซอมแซม ซึ่งสงผลใหหนวยผลิตไฟฟาดังกลาวตอง
หยุดดําเนินงานเปนเวลาประมาณ 30 วัน และในเดือนพฤษภาคม 2558 ไดมีการซอมแซมหนวยผลิตไฟฟาหนวยที่ 2
สงผลใหหนวยผลิตไฟฟาดังกลาวตองหยุดดําเนินงานเปนเวลาประมาณ 20 วัน ซึ่งการหยุดดําเนินงานดังกลาวสงผล
กระทบตอความพรอมในการจายไฟฟาของโรงไฟฟาบีแอลซีพี และทําใหคาความพรอมจายไฟฟาที่บจ. บีแอลซีพีไดรับ
จาก กฟผ. ตามที่กําหนดไวภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพีลดลงสําหรับชวงเวลาดังกลาว
แมวากิจการรวมคาของบริษัทฯ ประสงคที่จะเปลี่ยนวัสดุที่ใชทําทอนําไอน้ํากลับมาใชใหมของหมอไอน้ําของ
โรงไฟฟาบีแอลซีพีใหดีขึ้นในระหวางการบํารุงรักษาตามกําหนดการในป 2560 บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาจะไมมี
เหตุการณที่มีลักษณะคลายกันนี้เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจเปนฝายผิดสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาและ/หรือไอน้ํา หากโรงไฟฟาไมมีความพรอมหรือไมสามารถจายไฟฟาและ/หรือไอน้ําไดในระดับที่ตกลงไว หรือ
ตามกําหนดการที่กําหนดไวเปนระยะเวลานาน ซึ่งในกรณีดังกลาว บริษัทฯ อาจตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมหรือตองชําระ
คาปรับอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาดังกลาว ดังนั้น การเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้อาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.1.2

บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากการไมสามารถดําเนินการขยายกําลัง
การผลิตไฟฟาหรือเกิดความลาชาในการขยายกําลังการผลิตไฟฟา

บริษัทฯ อาจจําเปนที่จะตองเขาซื้อกิจการ พัฒนาโครงการผลิตไฟฟาโครงการใหม และ/หรือขยายโรงไฟฟาของ
บริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ขอ
2.2.1.3 กลยุทธทางธุรกิจ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเขาซื้อกิจการดังกลาวนั้นรวมถึงการที่บริษัทฯ
ไมสามารถหาโอกาสในการเขาซื้อกิจการที่เหมาะสมได หรือไมสามารถเขาซื้อกิจการโดยมีขอตกลงทางการคาที่บริษัทฯ
สามารถยอมรับได นอกจากนี้ โอกาสในการเขาซื้อกิจการสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟานั้นมีการแขงขันสูง จึงอาจ
ทําใหตนทุนในการเขาซื้อกิจการของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นหรือเปนเหตุใหบริษัทฯ ตองระงับการเขาซื้อกิจการดังกลาว ดังนั้น
ความสําเร็จในการเขาซื้อกิจการตามกลยุทธของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ความสามารถของบริษัทฯ ในการ
จั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น ทั้ ง ในรู ป ของการเพิ่ ม ทุ น และการกู ยื ม และในบางกรณี ร วมถึ ง การได รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
ความสามารถของบริษัทฯ ในการบรรลุเปาหมายการเติบโตจึงอาจมีอุปสรรคหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุน
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ภายใตขอตกลงที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ หรือไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนไดเลย หรือไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ความสามารถในการเติบโตของบริษัทฯ ผานการเขาซื้อกิจการและการบริหารจัดการการเติบโตดังกลาวทําให
บริษั ทฯ จําเป นต องลงทุ นในระบบขอมู ลด านการดําเนิน งาน การเงิ น และการบริ หารจั ดการอยางตอ เนื่ อง รวมถึ ง
การดําเนินการเพื่อดึงดูด รักษา จูงใจ และบริหารพนักงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการลงทุนในระดับภูมิภาค การกระจายการ
ลงทุ น ไปยั ง แหล ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นให ม ากขึ้ น รวมทั้ ง การจั ด หาหุ น ส ว นและพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ รายใหม โดย
ความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินการตามกลยุทธและใชประโยชนจากกลยุทธดังกลาวขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหา
สินทรัพย โครงการ หรือตลาดใหม ๆ ที่มีความเหมาะสมตอการพัฒนา การเขาซื้อกิจการ การลงทุน การเขารวมในกิจการ
ร ว มค า หรื อ การสร า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให เ กิ ด เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วภายในระยะเวลาหรื อ
งบประมาณที่คาดการณไว ตลอดจนการดํารงไว การขยาย หรือการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคา การไดมาซึ่งการ
อนุญาต ใบอนุญาต และการอนุมัติที่จําเปนตามกฎหมาย การพัฒนาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานราชการและชุมชน
ทองถิ่น และการอบรมและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อการบริหารและดําเนินธุรกิจที่กําลังเติบโตของบริษัทฯ
และธุรกิจในสาขาใหม ๆ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาการพัฒนา การเขาซื้อกิจการ การลงทุน การเขารวม
ในกิจการรวมคา หรือการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่ไดกลาวมาขางตนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนนั้นจะสามารถดําเนินการ
ใหสําเร็จลุลวงได หรือจะอยูภายใตขอตกลงที่เปนที่ยอมรับไดในทางการคาสําหรับบริษัทฯ
การที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถบริ ห ารจั ด การกิ จ การที่ บ ริ ษั ท ฯ เข า ซื้ อ มาให ร วมกั บ กิ จ การที่ มี อ ยู ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพอาจทําใหความสนใจในการเขาซื้อกิจการอื่น ๆ ในอนาคตหรือการดําเนินงานในปจจุบันของบริษัทฯ ลดลง
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดและการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญเปนครั้งคราวขึ้นอยูกับวาการเขาซื้อกิจการที่มีนัยสําคัญนั้นสามารถ
สําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม ซึ่งปจจัยทั้งหลายเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนั้น
การที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการเติบโตไดสําเร็จอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.1.3

ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ พึ่งพิงผูรับซื้อจํานวนนอยราย

บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จําหนายไฟฟาและไอน้ําที่ผลิตไดเกือบทั้งหมดใหแกผูรับซื้อจํานวนนอย
ราย เชน บจ. บีแอลซีพีไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. เพียงรายเดียว เพื่อขายไฟฟาที่ผลิตที่โรงไฟฟาบีแอลซีพีใหแก
กฟผ. ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาและผูรับซื้อไฟฟาที่ผลิตโดยภาคเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศไทย โดยภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาของบีแอลซีพี บจ. บีแอลซีพีไมสามารถจําหนายไฟฟาใหแกบุคคลอื่นได ในขณะที่บริษัทหงสาจําหนายไฟฟาเกือบ
ทั้ง หมดที่ผ ลิต ที่ โรงไฟฟา หงสาให แก กฟผ. และที่เ หลื อ อีก บางสวนให แ กรั ฐวิ ส าหกิจ ไฟฟ า ลาว ส วนในประเทศจี น
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานตางทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัทที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาทองถิน่ (Local Power Grid Company) เพียงรายเดียว และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
ทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูรับซื้อเพียงสองราย ไดแก บริษัทฉีซิงและบริษัทซีหวาง และทําสัญญาซื้อขายไอน้ํากับบริษัท
ซีหวางเพียงรายเดียว ดังนั้น หากผูรับซื้อของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถชําระเงินหรือปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ หรือหากความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับผูรับซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายหยุดชะงัก
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ พึ่งพากลุมสินทรัพยนอยแหง

ในอดีตที่ผานมา กําไรโดยสวนใหญของบริษัทฯ มาจากกําไรจากบจ. บีแอลซีพี ซึ่งเปนกิจการรวมคาที่บริษัทฯ
ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด โดยบจ. บีแอลซีพีเปนเจาของและดําเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟาบีแอลซีพี ซึ่งสวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทฯ จากบจ. บีแอลซีพีสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2556 และ 2557 มี มู ล ค า เท า กั บ 2,263.3 ล า นบาท 2,256.1 ล า นบาท 2,273.9 ล า นบาท ซึ่ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 104.8
รอยละ 85.9 และรอยละ 75.9 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ตามลําดับ และสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 และ 2558 มีมูลคาเทากับ 1,645.3 ลานบาท และ 1,161.1 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.8 และรอยละ
73.6 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ตามลําดับ ดังนั้น หากโรงไฟฟาหรือโครงการผลิตไฟฟาแหงใดไมสามารถทํากําไรไดหรือ
สามารถทํากําไรไดนอยกวาที่คาดการณ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
3.1.5

สัญญาซื้อขายไฟฟามีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน

สัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาบีแอลซีพี โรงไฟฟาหงสา และโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน
ประเทศญี่ปุนมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต 20 ถึง 25 ป สวนระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาใน
ประเทศจีนนั้นมีระยะเวลาที่สั้นกวามากและสวนใหญมีลักษณะเปนสัญญารายป นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟา
ดังกลาวยังไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาของสัญญา บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาสัญญาซื้อขายไฟฟา
ในแตละโครงการดังกลาวจะสามารถขยายระยะเวลาออกไปไดเกินกวาระยะเวลาเริ่มตนที่กําหนดไวในสัญญา สําหรับ
โครงการโรงไฟฟาหงสา รัฐบาลลาวมีสิทธิที่จะเขาถือกรรมสิทธิ์โครงการโรงไฟฟาหงสาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน
ดังนั้น หากไมมีการขยายระยะเวลาของสัญญาหรือแมมีการขยายระยะเวลาแตมีขอตกลงที่เปนประโยชนทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ ดอยลง ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญ
3.1.6

ความไมตอเนื่องของการจัดหาถานหินตามแผนหรือการเพิ่มขึ้นของตนทุนราคาถานหินอาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการจัดหาถานหินซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในจํานวนที่เพียงพอและในราคาที่สามารถแขงขันไดสําหรับการดําเนินธุรกิจของ
โรงไฟฟาพลังงานถานหิน
บจ. บีแอลซีพีอาศัยบริษัทเอซีเอชซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทริโอตินโตเปนผูจัดหาถานหินหลัก จึงทําให
บจ. บีแอลซีพีมีความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาถานหินหากการจัดหาถานหินโดยบริษัทเอซีเอชไมเปนไปตามแผนการจัดหา
ถานหิน ในกรณีนี้ บจ. บีแอลซีพีอาจมีถานหินไมเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟา ซึ่งอาจทําใหบจ. บีแอลซีพีตองซื้อถานหิน
จากแหลงอื่นหรือในราคาที่สูงกวาหรือคุณภาพที่ดอยกวาหรือปริมาณที่นอยกวาที่ระบุไวตามแผนหรือไมสามารถจัดหา
ทดแทนไดเลย โรงไฟฟาบีแอลซีพีจึงอาจไมมีความพรอมในการจายไฟฟาและสงผลใหความสามารถในการทํากําไรของ
โรงไฟฟาบีแอลซีพีลดนอยลง ซึ่งเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งขางตนนี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
แมถานหินลิกไนตทั้งหมดที่โรงไฟฟาหงสาจําเปนตองใชในการดําเนินงานจะมาจากเหมืองถานหินลิกไนต
หงสาซึ่งเปนเหมืองถานหินที่ผลิตถานหินสําหรับโรงไฟฟาหงสาเทานั้น อยางไรก็ดี การดําเนินงานของเหมืองถานหิน
ลิ ก ไนต ห งสาอาจขึ้ น อยู กั บ เหตุ ก ารณ แ ละสภาวะในการดํ า เนิ น งานซึ่ ง อาจกระทบต อ การผลิ ตถ า นหิ น ลิ ก ไนต โดย
เหตุการณและสภาวะเหลานี้รวมถึงแตไมจํากัดเพียงสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยและภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงฝนตกหนัก
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อัคคีภัย อุทกภัยและแผนดินไหว ไฟฟาดับ ความบกพรองของอุปกรณที่ไมสามารถคาดการณได ความชํารุดบกพรองของ
เครื่องจักรและปญหาเกี่ยวกับการบํารุงรักษา การไมสามารถจัดหาวัตถุดิบและผูจัดหาวัตถุดิบหลัก เชน ระเบิด เชื้อเพลิง
และอะไหลสํารอง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินและความไมมั่นคงทางธรณีเทคนิคของบอเหมือง อุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และความคลาดเคลื่อนในการประมาณปริมาณถานหินลิกไนตสํารอง และเหตุการณอื่น ๆ
ที่ไ มส ามารถคาดการณ ไ ด โดยปจ จัย ใดป จจั ย หนึ่ งที่ ไ ดก ลา วมาขา งตน นี้อ าจส ง ผลให ก ารจัดหาถ านหิน ลิ กไนต แ ก
โรงไฟฟ า หงสาไม มี ค วามต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น หากเกิ ด ความไม ตอ เนื่ อ งในการจั ด หาถ า นหิ น ดั ง กล า ว บริ ษั ท หงสาอาจ
ไมส ามารถหาถ านหิน จากแหลง อื่น ได เลยและอาจสง ผลกระทบในทางลบอยางมี นัย สํา คัญต อ การดําเนิ นงานของ
โรงไฟฟาหงสา
ในประเทศจีน บริษัทฯ ซื้อถานหินสําหรับโรงไฟฟาในตลาดซื้อขายทันที (Spot market) ในประเทศจีน และใน
อดีตที่ผานมา ราคาถานหินในประเทศจีนมีความผันผวนทําใหกําไรของบริษัทฯ ที่ไดจากโรงไฟฟาในประเทศจีนจะไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนทําใหของราคาถานหินมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ที่จะสงผาน
ตนทุนราคาถานหินไปยังผูรับซื้อไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ อยางไรก็ดี อัตราคาไฟฟาและไอน้ําถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสบการณในอดีตที่ผานมาและนโยบายดานพลังงานในปจจุบันของประเทศจีนแลว บริษัทฯ
เชื่อ วาการเปลี่ ยนแปลงราคาถานหิ นจะส งผลใหเ กิด การปรับ เปลี่ย นอั ตราค าไฟฟ าและไอน้ํา ในที่สุ ด ซึ่ง จะชว ยลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาถานหิน อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายในทางลบเกี่ยวกับ
อัตราคาไฟฟาและไอน้ําของรัฐบาลจีน เชน ความลาชาในการปรับอัตราคาไฟฟาและไอน้ําหรือการที่ไมมีการปรับอัตรา
ดัง กล า วเพื่ อ ใหส ะท อ นถึ ง ราคาถ า นหิน ที่ เ พิ่ มขึ้ น อาจมี ผ ลกระทบอยา งมี นั ยสํ า คั ญ ตอ รายได จ ากการขายและการ
ใหบริการ ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ไมสามารถสงผานราคาถานหินที่เพิ่มขึ้นไปยังผูรับ
ซื้อไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ได หรือสามารถสงผานไดเพียงบางสวน
3.1.7

ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือและความสามารถของ
การขนสงของผูจัดหาวัตถุดิบ

ถานหินซึ่งบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซื้ออาจมีการขนสงจากเหมืองถานหินมายังโรงไฟฟาพลังงาน
ถานหินดวยวิธีขนสงหลายวิธี จึงอาจทําใหเกิดความลาชาในการขนสงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ สภาพอากาศที่
ไมเอื้ออํานวย อุบัติเหตุ การขาดแคลนแรงงาน และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และกิจการ
รวมคาของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาในอนาคตบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จะไมประสบ
ปญหาการจัดสรรพาหนะสําหรับขนสงที่ไมเพียงพอ หรือความลาชาในการขนสงหรือไดรับถานหิน
3.1.8

ขอจํากัดในการสงผานตนทุนราคาเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาบีแอลซีพี

บริษัทฯ สงผานตนทุนราคาถานหินและเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาบีแอลซีพีไปยัง กฟผ. ในรูปแบบของคาพลังงาน
ไฟฟาซึ่งสวนหนึ่งคํานวณจากตนทุนราคาถานหินและเชื้อเพลิง อยางไรก็ตาม การคํานวณคาพลังงานไฟฟาดังกลาว
อาศัยสมมติฐานของประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟา (Assumed heat rate efficiency) ของโรงไฟฟา
บีแอลซีพี ดวยถานหินที่มีคาความรอนตามที่กําหนด ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทเอซีเอชจัดสงถานหินที่มีคาความรอนต่ํากวา
คาที่กําหนดดังกลาว บจ. บีแอลซีพีอาจจําเปนตองใชถานหินในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อผลิตไฟฟาใหไดตามจํานวนที่
ตองการซึ่งไมสามารถสงผานตนทุนสวนเพิ่มนี้ไปยัง กฟผ. ได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบจ. บีแอลซีพี
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การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการผลิตถานหินที่เหมืองถานหินลิกไนตหงสาอาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของโรงไฟฟาหงสา บริษัทหงสาจะไดรับคาความพรอมจายไฟฟาเมื่อโรงไฟฟา
มีความพรอมในการจายไฟฟาตามกําลังการผลิตไฟฟาตามที่กําหนดในสัญญาใหแก กฟผ. และ รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว
และจะไดรับคาพลังงานไฟฟาตามจํานวนพลังงานไฟฟาที่ไดมีการจายจริงใหแกกฟผ. และ รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว โดย
คาความพรอมจายไฟฟาจะครอบคลุมถึงคาใชจายคงที่ คาใชจายที่ใชในการชําระหนี้ และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
จํานวนหนึ่งของบริษัทหงสา ในขณะที่คาพลังงานไฟฟาจะคิดจากราคาของเชื้อเพลิงซึ่งใชในการผลิตไฟฟา ตนทุน
เชื้ อ เพลิ ง จะถูก คํ านวณจากต น ทุน ถ านหิ นลิ ก ไนท ซึ่ง ถู กกํ า หนดไว แ ละปรับ ตามความผัน ผวนของราคาน้ํา มั นดี เ ซล
ในกรุงเทพมหานคร ตนทุนการดําเนินงานแปรผันไดถูกกําหนดไวแลวเชนกันโดยปรับตามดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ
ไทยที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ดังนั้น ความสามารถในการทํากําไรของโรงไฟฟาหงสาจึงขึ้นอยูกับคาใชจายในการ
ผลิตถานหินลิกไนตหงสา เชน ในกรณีที่คาใชจายในการผลิตถานหินที่เหมืองถานหินลิกไนตหงสาสูงกวาจํานวนที่กําหนด
ไว คาใชจายสวนเกินที่เกิดจากการผลิตถานหินดังกลาวจะไมถูกสงผานไปยังผูรับซื้อไฟฟา และบริษัทหงสาจะตอง
รับภาระคาใชจายสวนเกินดังกลาว ซึ่งคาใชจายในการผลิตถานหินที่สูงขึ้นอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่
2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ข)(4) การจัดหาเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ การประมาณการปริมาณถานหินสํารอง (Coal reserve) และปริมาณถานหินสํารองทางธรณี (Coal
resource) ของเหมื อ งถานหิน ลิกไนต หงสาขึ้ นอยู กับ สมมติฐ านหลายประการ บริ ษัทฯ ไมสามารถรั บรองไดว า
การประมาณการดังกลาวตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะเปนปริมาณ คุณภาพ หรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง โดยการ
ประมาณการดั ง กล า วมาจากการประเมิ น โดยอาศั ย ป จ จั ย หลายประการ รวมถึ ง คุ ณ ภาพของสิ น แร ที่ ไ ด จ าก
การขุดเจาะสํารวจ การสุมตรวจและวิเคราะหตัวอยางสินแร ตลอดจนกระบวนการที่ผูประเมินใชรวมถึงประสบการณของ
ผูประเมิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาขอมูลเกี่ยวกับการประมาณการปริมาณถานหินสํารองเชิงพาณิชยและปริมาณ
ถานหินสํารองตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จะสามารถนํามาใชในเชิงเศรษฐกิจไดเต็มจํานวน อีกทั้งขอความใด ๆ ที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไมถือวาเปนการรับรองความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจของเหมืองถานหินลิกไนตหงสา
3.1.10 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความผันผวนตามฤดูกาลและสภาพอากาศซึ่งสงผลกระทบ
ตอความตองการของลูกคา
ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ขึ้ น อยู กั บ ความผั น ผวนตามฤดู ก าลและสภาพอากาศซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ
ความตองการของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจีน ในขณะที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาวสําหรับการจําหนายไฟฟาตามกําลังการผลิตที่กําหนดไวแนนอนแลว การจําหนายไฟฟาและไอน้ําที่ผลิต
ไดโดยบริษัทฯ ในประเทศจีน ขึ้นอยูกับความผันผวนตามฤดูกาลและสภาพอากาศซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในประเทศจีน บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ขึ้นอยูกับขอตกลงการจัดสรร
การรับซื้อไฟฟารายปซึ่งหนวยงานราชการประจําจังหวัดของพื้นที่ที่โครงการผลิตไฟฟาแตละโครงการตั้งอยูนั้นเปน
ผูกําหนดปริมาณไฟฟาที่คาดการณไว อันจะสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลจีนและการประเมินความตองการ สภาวะ
ตลาด และความพรอมในการจายไฟฟาในแตละพื้นที่
ทั้งนี้ ความตองการไฟฟาและไอน้ําในพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟาของบริษัทฯ ในประเทศจีนโดยทั่วไปมีอัตราสูง
ในชวงเดือนที่เปนฤดูหนาว อนึ่ง หากอากาศไมหนาวมากซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถคาดการณไดจะสงผลใหความ
ตองการไฟฟาและไอน้ําลดนอยลงกวาที่คาดการณไว และอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
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และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในทางกลับกัน ในชวงที่มีความตองการใชไฟฟาสูง กําลังการผลิตของโรงไฟฟาของ
บริษัทฯ ในประเทศจีนอาจไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ ความขาดแคลนเชนวานี้อาจทําใหบริษัทฯ และ
กิจการรวมคาของบริษัทฯ จําเปนตองซื้อไฟฟาในชวงเวลาที่ราคาตลาดของไฟฟามีราคาสูงซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
3.1.11 การดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสามารถใน
การไดรับ การคงไว และการตออายุใบอนุญาต และการอนุมัติ ตลอดจนการคงไวซึ่งสัมปทานที่
เกี่ยวของ
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาตและการอนุมัติจากหนวยงานของรัฐใน
การดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา โดยในประเทศญี่ปุน โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้นตองไดรับใบอนุญาตและ
การอนุมัติเพื่อที่จะไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบายพลังงานทองถิ่นบางประการ เชน ระบบอัตราคาไฟฟาที่กําหนดไว
โดยใบอนุ ญ าตเหล า นี้ ร วมถึ ง ใบอนุ ญ าตตั้ ง บริ ษั ท โดยทั่ ว ไป ใบอนุ ญ าตผลิ ต ไฟฟ า ใบอนุ ญ าตการลงทุ น แรงงาน
สิ่งแวดลอม การใชประโยชนในที่ดิน สิ่งปลูกสราง และใบอนุญาตอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองดําเนินการตออายุใบอนุญาตและ
การอนุ มั ติเ มื่ อ ใบอนุ ญ าตและการอนุ มั ติดั ง กล า วสิ้ น อายุ ล ง รวมถึ ง ต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ใบอนุ ญ าตและ
การอนุมัติใหมตามที่จําเปน อยางไรก็ดี หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ไมวาในระดับรัฐบาลกลาง จังหวัด ภูมิภาค หรือ
ทองถิ่น) อาจไมออกหรือไมตออายุใบอนุญาตหรือไมใหการอนุมัติสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ และกิจการรวมคา
ของบริษัทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ คาดการณไว หรืออาจไมออกหรือไมตออายุใบอนุญาตหรือไมอนุมัติเลย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จะสามารถไดรับหรือคงไวซึ่ง หรือ
ดําเนินการตออายุใบอนุญาตและการอนุมัติ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตและการอนุมัติไดในอนาคต ในกรณีที่
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถกระทําการดังกลาวได การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคา
ของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักชั่วคราวหรือหยุดดําเนินการถาวร ซึ่งไมวาในกรณีใดอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
3.1.12 ความคลาดเคลื่อนอยางมีนัยสําคัญของกําหนดการและงบประมาณที่คาดการณไวสําหรับขั้นตอนที่
สําคัญของโครงการที่กําลังพัฒนาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจสงผลใหวันเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการดังกลาวตองลาชาออกไปหรือกอใหเกิดคาใชจายสวนเกิน
ในป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ และกิ จ การร ว มค า ของบริ ษั ท ฯ มี โ ครงการที่ อ ยู ร ะหว า งการพั ฒ นาหลายโครงการ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ขอที่ 1.3 กลยุทธทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตไฟฟาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนทั้งสิ้น
2,394.5 เมกะวัตตเทียบเทาภายในป 2563 ตามเปาหมายการเติบโตของบริษัทฯ โดยโครงการเหลานี้ลวนมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วิศวกรรม การกอสราง และการทดสอบระบบ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความลาชา คาใชจายสวนเกิน หรือ
ผลการดําเนินงานที่ต่ํากวาระดับที่คาดการณไวในแงของผลผลิตหรือประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการที่อยูระหวางการ
พัฒนาเหลานี้อาจไดรับผลกระทบจากระยะเวลาในการออกใบอนุญาตตาง ๆ จากหนวยงานราชการ การดําเนินคดีหรือ
ขอพิพาทใด ๆ สภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณได กําหนดการ
ผลิตและจัดสงอุปกรณที่สําคัญ ความบกพรองในการออกแบบหรือกอสราง และการจัดหาและตนทุนของอุปกรณและ
วัตถุดิบ เชน ปูนซีเมนต เหล็กและอื่น ๆ เปนตน อีกทั้งอาจเกิดความลาชา การยกเลิกโครงการ หรือการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตการดําเนินงานที่อาจเกิดขึ้นเปนครั้งคราวเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเงื่อนไขขอจํากัดทางกฎหมาย สงผลใหเสีย
คาปรับหรือเบี้ยปรับ หากโครงการใดไมสามารถเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในวันที่กําหนด
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นอกจากนี้ ความเสี่ยงขางตนอาจทําใหการเริ่มตนโครงการใหม ๆ ลาชาหรือสงผลใหผลตอบแทนของโครงการ
นั้น ๆ ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงคาใชจายเพื่อการลงทุนที่สูงขึ้น การสูญเสียรายได และการเรียกรองเบี้ยปรับและ
ค า เสี ย หายตามสั ญ ญาอื่ น ๆ อั น อาจส ง ผลกระทบในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ธุ ร กิ จ ฐานะทางการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความรุนแรงและระยะเวลาของเหตุการณหรือสถานการณ
ที่เกี่ยวของ
3.1.13 ความลมเหลวของการเปนหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธหรือหุนสวนทองถิ่นของบริษัทฯ รายหนึ่งหรือ
หลายรายอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษั ทฯ มีหุน สวนทางธุร กิจ เชิงกลยุ ทธ แ ละหุนส วนทอ งถิ่นหลายรายสําหรับ การพัฒ นาและดําเนินธุ รกิ จ
โรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟา เชน บมจ. เอ็กโก ซึ่งเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 50.00 ของจํานวนหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบจ. บีแอลซีพี โดยบมจ. ราชบุรี และ รัฐวิสาหกิจถือหุนลาวซึ่งเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ
40.00 และรอยละ 20.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทหงสาตามลําดับ บริษัทฉีซิงและบริษัทซีหวาง
ซึ่งตางก็เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 15.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทโจวผิงพีค และบริษัท
ซานซีลูอันและบริษัทเกอเหมิงซึ่งตางก็เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 35.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทซานซีลูกวง ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเปนหุนสวนดังกลาว รวมถึงความขัดแยงดานบริหาร ภาระความเสี่ยง
ทางการเงิน ความขัดแยงทางผลประโยชน และความขัดแยงดานนโยบายกับหุนสวน ความสําเร็จของการเปนหุนสวน
ดังกลาวขึ้นอยูกับการดําเนินงานที่นาพอใจและการปฏิบัติหนาที่ของหุนสวนแตละรายใหสําเร็จลุลวงเปนสําคัญ ดังนั้น
หากหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธและหุนสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดเปนที่นาพอใจ การเปนหุนสวน
อาจไมสามารถดําเนินกิจการไดครบถวนหรือไมสามารถใหบริการตามสัญญาได นอกจากนี้ การมีสวนรวมของบริษัทฯ
ในกิจการรวมคาแตละโครงการแตกตางกันและสวนใหญบริษัทฯ ไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมกิจการ ซึ่งใน
บางกรณี การที่บริษัทฯ จะสามารถถอนเงินทุน (ซึ่งรวมถึงเงินปนผล) ออกจากกิจการรวมคา และการที่บริษัทฯ จะ
สามารถเขาควบคุมการบริหารจัดการในกิจการรวมคาไดนั้น ขึ้นอยูกับความยินยอมของหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธและ
หุนสวนทองถิ่น ดังนั้น ผลการดําเนินงาน รายได และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญหากเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางบริษัทฯ กับหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธและหุนสวนทองถิ่นและไมไดรับ
การแกไขภายในระยะเวลาอันควร
นอกจากนี้ หากหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธและหุนสวนทองถิ่นรายใดยกเลิกขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ หรือไม
สามารถถายทอดความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร หรือใหความชวยเหลือตามที่คาดไว หรือแขงขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯ
อาจไมสามารถหาผูอื่นเขามาแทนหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธดังกลาวไดทันทีหรืออาจไมสามารถหาไดเลย ดังนั้น ความ
ลมเหลวของการเปนหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธและหุนสวนทองถิ่นของบริษัทฯ รายหนึ่งหรือหลายรายจึงอาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.1.14 บริษัทฯ อาจมีความรับผิดเกี่ยวกับคดีความของโครงการโรงไฟฟาหงสา
ในป 2550 บุคคลและกลุมบริษัท (เรียกรวมวา “โจทก”) ซึ่งเคยเปนผูพัฒนาโรงไฟฟาหงสา ไดยื่นฟอง
บมจ. บานปู บริษัท บานปูอินเตอร และบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารของบมจ. บานปู 3 ทาน (เรียกรวมวา “จําเลย”) ตอศาล
แพงในประเทศไทย (“ศาลแพง”) โดยกลาวหาวาจําเลยหลอกลวงโจทกโดยเขาลงนามในสัญญารวมพัฒนาโครงการเพื่อ
ประสงคจะไดขอมูลของโรงไฟฟาหงสาและเหมืองถานหินลิกไนตหงสา และไดใชสิทธิโดยไมสุจริตในการใหขอมูลที่
ไมถูกตองแกรัฐบาลลาว ซึ่งสงผลใหรัฐบาลลาวยกเลิกการใหสัมปทานการประกอบกิจการโรงไฟฟาหงสาและเหมือง
ถานหินลิกไนตหงสาแกโจทกเพื่อที่บริษัทฯ จะไดเขาทําสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โจทกจึงเรียกรองใหจําเลย
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ชดใชคาเสียหายทั้งสิ้นจํานวน 63,500 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ซึ่งประกอบดวยคาขอมูลของโรงไฟฟาหงสาจํานวน
2,000 ลานบาท คาใชจายลงทุนในการศึกษาและคาใชจายอื่น ๆ สําหรับโรงไฟฟาหงสาอีกจํานวน 2,000 ลานบาท และ
คาขาดประโยชนจากการถูกรัฐบาลลาวยกเลิกสัญญาสัมปทาน จํานวน 59,500 ลานบาท ในการนี้ จําเลยไดฟองแยงตอ
โจทกวาโจทกยกเลิกสัญญารวมพัฒนาโครงการโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกบมจ. บานปู บริษัทบานปูอินเตอร
และบริษัทฯ
ศาลแพงมีคําพิพากษาในเดือนกันยายน 2555 วา แมจําเลยมิไดผิดสัญญารวมพัฒนาโครงการ อยางไรก็ดี
จําเลยกระทําละเมิดดวยการใชขอมูลของโรงไฟฟาหงสาของโจทก (สําหรับการพัฒนาโรงไฟฟาขนาด 600.0 เมกะวัตต)
ไปใชในการการพัฒนาโรงไฟฟาขนาด 1,800.0 เมกะวัตต และพิพากษาใหบมจ. บานปู และบริษัทฯ ชดใชคาเสียหาย
ใหแกโจทกเปนจํานวน 2,000 ลานบาทสําหรับคาขอมูลของโรงไฟฟาหงสา และอีก 2,000 ลานบาทสําหรับคาใชจาย
ลงทุนในการศึกษาและคาใชจายอื่น ๆ สําหรับโรงไฟฟาหงสารวมเปนจํานวน 4,000 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยอีกรอยละ
7.5 ตอปนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นและชดใชคาเสียหาย อันไดแกคาขาดประโยชนในอนาคตที่จะไดรับจาก
การพัฒนาโรงไฟฟาหงสาเปนเงินรายป 2558 ถึงป 2570 ปละ 860 ลานบาท และป 2571 ถึงป 2582 ปละ 1,380 ลาน
บาท ชําระทุกสิ้นป เปนจํานวนเงินรวม 27,740 ลานบาท รวมจํานวนคาเสียหายทั้งสิ้น 31,745 ลานบาท ทั้งนี้ ศาลแพงได
ยกฟองบริษัทบานปูอินเตอร และผูบริหารของบมจ. บานปู
บมจ. บานปู และบริษัทฯ ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว โดยในเดือนกันยายน 2557 ศาลแพงไดอาน
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ (“ศาลอุทธรณ”) ซึ่งพิพากษายกคําฟองของโจทกโดยใหเหตุผลวาจําเลยไดกระทําการโดย
สุจริตทั้งกอนและหลังเขาลงนามในสัญญารวมพัฒนาโครงการ และจําเลยมิไดกระทําละเมิดตอโจทก แตฝายโจทกเปน
ฝายผิดสัญญารวมพัฒนาโครงการ และจําเลยไมมีหนาที่ตองสงคืนเอกสารเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟาหงสาและ
เหมืองถานหินลิกไนตหงสาใหแกโจทก
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ คดีดังกลาวยังคงอยูในระหวางการพิจารณาของศาลเนื่องจากโจทกไดยื่นอุทธรณ
คําพิพากษาของศาลอุทธรณตอศาลฎีกา (“ศาลฎีกา”) และคาดวากระบวนการในการพิจารณาของศาลฎีกาจะใช
ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 ป
บริษัทฯ เชื่อวาขอกลาวหาของโจทกไมมีน้ําหนักเพียงพอและบริษัทฯ มิไดมีการตั้งสํารองใด ๆ เกี่ยวกับคดี
ความดังกลาวไว อยางไรก็ดี การดําเนินคดีใชเวลามากและมีคาใชจายสูง และอาจเบี่ยงเบนการทํางานของผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ โดยผลของคดีความดังกลาวมีความไมแนนอนและขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ แมผลของคดีความขางตนจะไมสงผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ ในบริษัทหงสาหรือ
สัมปทานของบริษัทหงสา แตผลของการดําเนินคดีอันถึงที่สุดซึ่งเปนผลเสียแกบริษัทฯ หรือการกลาวหา การฟองรอง
หรือการดําเนินคดีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ
3.1.15 การสูญเสียสิทธิในการไดรับยกเวนภาษีและสิทธิประโยชนทางภาษีบางประการหรือการถูกเรียกเก็บ
ภาษีประเภทใหมจะเพิ่มภาระภาษีและทําใหกําไรของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ลดลง
บจ. บีแอลซีพีไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”)
สําหรับโรงไฟฟาบีแอลซีพี โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
เต็ ม จํ า นวนเป น เวลา 8 ป นั บ จากวั น ที่ บจ. บี แ อลซี พี เริ่ มมี ร ายได จากการประกอบกิ จการที่ ไ ด รับ การส ง เสริ ม ทั้ ง นี้
แมระยะเวลาการยกเวนภาษีเต็มจํานวนดังกลาวไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 แตบจ. บีแอลซีพียังคงไดรับสิทธิ
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ในการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม ในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลนับจากเดือนเมษายน 2557 จนถึงเดือนมีนาคม 2562
นอกจากนี้ บริษัทหงสาไดรับสิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจําสมัชชา
แหงชาติของประเทศลาวโดยไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีบางประการเปนระยะเวลา 7 ป ภายหลังจากการเริ่มเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 3
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาสิทธิประโยชนทางภาษีขางตนจะไมถูกเพิกถอนหรือยกเลิก หรือ
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการไดรับการยกเวน
ภาษีและการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งอาจสงผลใหการยกเวนภาษีหรือการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาว
ถูกเพิกถอน อีกทั้งบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา จะไดรับหรือไดประโยชนจากการไดรับ
ยกเวนภาษีและสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวหรือสิทธิการไดรับยกเวนภาษีและสิทธิประโยชนทางภาษีที่คลายกันใน
อนาคต ซึ่งหากไมไดรับยกเวนภาษีหรือไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวแลว จะสงผลใหบจ. บีแอลซีพี และบริษัท
หงสาตองเสียภาษีสําหรับเงินไดสวนที่เคยไดรับยกเวนภาษีหรือไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ทําใหบริษัทฯ มีคาใชจาย
ทางภาษี เพิ่ ม ขึ้นและความสามารถในการทํ า กํา ไร ลดลง ดัง นั้ น การสู ญเสี ยสิ ท ธิใ นการไดรั บ ยกเวน ภาษี แ ละสิ ท ธิ
ประโยชน ท างภาษี ดั ง กล า วหรื อ การถู ก เรี ย กเก็ บ ภาษี ป ระเภทใหม อ าจมี ผ ลกระทบในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ
บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา และสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.1.16 บริษัทฯ ถูกควบคุมโดยผูถือหุนรายใหญ
กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บมจ. บานปู เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของจํานวน
หุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (โดยมีผูถือหุนรายยอยอื่นอีก 3 ราย ถือหุนคนละ 1 หุนตามขอกําหนดของ
กฎหมาย) โดยภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บมจ. บานปู จะถือหุนในบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 65.00 ของจํานวน
หุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และจะยังคงมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ โดยบมจ. บานปู ซึ่งเปนบริษัทแมนั้น
เปนหนึ่งในกลุมผูนําดานการผลิตถานหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยดําเนินธุรกิจตั้งแตการสํารวจ การพัฒนา รวมถึง
การดําเนินการผลิตถานหินประเภทใหความรอน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.1 นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดวยความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับบมจ. บานปู บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ จะไดรับประโยชน
จากการสนับสนุนทางธุรกิจจากบมจ. บานปู
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจางบริหาร (Management Service Agreement) กับ บมจ. บานปู โดย
ภายใตสัญญาดังกลาว บมจ. บานปู ในฐานะผูรับจางตามสัญญามีหนาที่ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือในดานตาง ๆ
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) งานดานกฎหมาย (2) งานสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและชุมชน (3) การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ (4) การจัดหาและการบริหารจัดการทั่วไป (5) งานสารสนเทศ (6) งานทรัพยากรบุคคล (7) งานดาน
การเงิน (8) งานสื่อสารองคกร และ (9) การตรวจสอบภายในแกบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการตออายุ
สัญญาบริการหลักหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา ธุรกิจ การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
[นอกจากขอกําหนดการหามจําหนายหุนในชวงระยะเวลาที่กําหนดภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และขอตกลงตามที่ระบุไวใน [แผนการจัดจําหนายหุน – หุนที่สามารถขายไดในอนาคต
นั้น] บมจ. บานปู ไมจําเปนตองคงสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบมจ. บานปู จะยังคง
ถือหุนของบริษัทฯ ตอไปหรือเปนระยะเวลานานเทาใด อยางไรก็ดี ผูไดมาซึ่งอํานาจควบคุมในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ
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25.00 ของสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ หรือมากกวาจากบมจ. บานปู มีหนาที่ในการยื่นคําเสนอ
ซื้อหุนทั้งหมดที่จําหนายแลวของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของในประเทศไทย การลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ของบมจ. บานปู หรือระดับความสัมพันธของบริษัทฯ กับบมจ. บานปู ที่ลดลงไมวาดวยเหตุใดอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ]
3.1.17 ผลประโยชนของบมจ. บานปู อาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนอื่นของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บมจ. บานปู จะถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 65.00
ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในฐานะที่เปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมกิจการของ
บริษัทฯ บมจ. บานปู ยอมมีอิทธิพลตอการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ และการอนุมัติขอเสนอและธุรกรรมที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ บางประการ การตัดสินใจในการลงทุน การจายเงินปนผล และการจัดสรรอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติ
โดยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ และผูบริหารอาวุโสจํานวนหนึ่งของบมจ. บานปู
ยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารอาวุโสของบริษัทฯ อีกดวย
อนึ่ง ผลประโยชนของบมจ. บานปู อาจแตกตางหรือขัดกับผลประโยชนของผูถื อหุนอื่นของบริษัทฯ โดย
บมจ. บานปู อาจใชสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและดําเนินการใด ๆ ในฐานะผูถือหุน ซึ่งอาจขัดแยงและไมสอดคลอง
กับผลประโยชนของผูถือหุนอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาผลประโยชนของบมจ. บานปู จะสอดคลองกับ
ผลประโยชนของผูถือหุนอื่นของบริษัทฯ
3.1.18 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนผานโครงสรางการ
ลงทุนแบบทีเคซึ่งภายใตโครงสรางดังกลาวบริษัทฯ ไมอาจใชอํานาจควบคุมการดําเนินกิจการได
ในปจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจํานวน 5 โครงการ
ไดแก โครงการโอลิมเปย โครงการนาริไอสึ โครงการมุกะวะ โครงการยาบูกิ และโครงการโอนามิผานโครงสรางการลงทุน
แบบที เ ค และอยู ใ นระหว า งการจั ด ตั้ ง โครงสร า งการลงทุ น แบบที เ คสํ า หรั บ โครงการอวาจิ และโครงการฮิ โ นะ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ช) การลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุน
โครงสรางการลงทุนแบบทีเคเปนโครงสรางการรวมทุนแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุนภายใตสัญญาระหวางนัก
ลงทุนและผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพยสินอื่น)
ให แ ก ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ โดยนั ก ลงทุ น มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ส ว นแบ ง กํ า ไรที่ ไ ด จ ากการประกอบธุ ร กิ จ โดยผู ดํ า เนิ น กิ จ การเป น
ผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งภายใตกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศญี่ปุน ผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค
และเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผูลงทุนไมสามารถที่จะบริหารหรือดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการ
ลงทุนแบบทีเค รวมทั้งไมมีอํานาจกระทําการเพื่อผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคได นอกจากนี้
ผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อยูภายใตอํานาจการตัดสินใจ
ของผูดําเนินกิจการ หรือไมมีสิทธิเขารวมในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ของกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค
อยางไรก็ดี ผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคจะมี (ก) สิทธิในการตรวจสอบผูดําเนินกิจการและกิจการภายใต
โครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งเปนสิทธิตามกฎหมาย และ (ข) สิทธิคัดคานในประเด็นที่สําคัญของกิจการภายใต
โครงสรางการลงทุนแบบทีเคบางประการซึ่งอาจระบุไวในสัญญาโครงสรางการลงทุนแบบทีเคตราบเทาที่ไมขัดตอ
กฎหมาย นอกเหนือจากกรณีดังกลาว ผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคจะมีดุลพินิจแตเพียงผูเดียวใน
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การบริหารกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ดังนั้น หากผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคดําเนินการ
ใด ๆ ที่ถือวามีอิทธิพลตอการบริหารและดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค หรือมีอํานาจในการกระทํา
การใดเพื่อผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค มีความเปนไปไดสูงที่การดําเนินการดังกลาวจะกระทบตอ
ลักษณะของความเปน “หุนสวนที่ไมมีสวนในการบริหารจัดการ” ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งอาจสงผลให
ผู ดํ า เนิ น กิ จ การและผู ล งทุ น ภายใต โ ครงสร า งการลงทุ น แบบที เ คสู ญ เสี ย ผลประโยชน แ ละข อ ได เ ปรี ย บ (รวมถึ ง
ผลประโยชนทางภาษี) ที่ควรจะไดรับภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการโดยทั่วไปของโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ผูดําเนินกิจการภายใตโครงสราง
การลงทุนแบบทีเคจะตองเปนอิสระและไมอยูภายใตการควบคุมโดยผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ในการนี้
บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาผลประโยชนของผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคจะสอดคลองกับ
ผลประโยชนของบริษัทฯ และผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคอาจตัดสินใจหรือกระทําการใด ๆ ที่ไม
สอดคลองกับผลประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.19 บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคคลภายนอกในการกอสราง ดําเนินธุรกิจและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา
โรงไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ตองใชเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ซับซอนอยางมาก
ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ บางแหงจะทําสัญญาเพื่อวาจางบุคคลภายนอกใหดําเนินงานดานการ
กอสราง การดําเนินธุรกิจ และการบํารุงรักษาโรงไฟฟา ซึ่งถึงแมวาสัญญาที่บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ เขาทํา
กับผูรับจางซึ่งเปนบุคคลภายนอกจะมีขอกําหนดเกี่ยวกับคาปรับและขอกําหนดอื่น ๆ ที่จูงใจใหผูรับจางเหลานี้ปฏิบัติ
หนาที่ของตนอยางถูกตองภายในเวลาอันสมควร แตขอกําหนดดังกลาวมิไดทําใหความเสี่ยงที่ผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาไดหมดไป อีกทั้งในสัญญาบางฉบับยังมีขอจํากัดความรับผิดของผูรับจางดวย ดังนั้น บริษัทฯ และ
กิจการรวมคาของบริษัทฯ จึงอาจไมไดรับการชดเชยเต็มจํานวนหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ของตนภายใตสัญญาได นอกจากนี้ บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจไมมีสิทธิที่จะไดรับ
คาชดเชยสําหรับความเสียหายทางออม เชน การสูญเสียกําไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจภายใตสัญญาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก เปนตน ดังนั้นหากผูรับจางของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน
ภายใตสัญญาไดอยางเหมาะสม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.20 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตไฟฟาในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และ
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาในประเทศญี่ปุน อีกทั้งยังมีรายไดเปนสกุลเงินตาง ๆ ซึ่งรวมถึงเงินบาท เงินดอลลารสหรัฐ
เงินหยวน และเงินเยน
การประกอบธุรกิจดวยสกุลเงินที่หลากหลายสงผลใหบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิด
จากความผันผวนของคาเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินตาง ๆ อาจสงผล
กระทบตอการแปลงคาเงินตางประเทศเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อ
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมดวยสกุลเงินตางประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจ
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สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กลาวมาขางตนอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.1.21 โครงสรางและขอกําหนดภายใตขอตกลงทางการเงินของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจ
กอใหเกิดความเสี่ยง
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการกูยืม โดยในกรณีที่บริษัทฯ หรือกิจการรวมคา
ของบริษัทฯ ไมสามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นของสัญญากูยืมได อาจสงผลใหบริษัทฯ
หรือกิจการรวมคาของบริษัทฯ ตองชําระคืนเงินกูยืมดังกลาว ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวของอื่น ๆ
โดยทันที นอกจากนี้ เงินกูยืมบางสวนของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มีทรัพยสินของบริษัทเจาของโครงการ
เปนหลักประกัน ซึ่งเหตุแหงการผิดนัดใด ๆ ของเงินกูยืมดังกลาวอาจจะสงผลใหผูใหกูสามารถบังคับชําระหนี้เอากับ
หลักประกันได นอกจากนี้ หากสัญญากูยืมใด ๆ ของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มีขอกําหนดใหถือเอาเหตุผิด
นัดตามสัญญาฉบับอื่นเปนเหตุผิดนัดตามสัญญา (Cross-default) และหากมีการใชสิทธิตามขอกําหนดดังกลาว จะทํา
ใหผลกระทบของการผิดนัดครั้งนั้นเพิ่มขึ้นและกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอบริษัทฯ และกิจการรวมคาของ
บริษัทฯ
3.1.22 บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ
ความเสี่ยงจากการกูยืม
เงินกูยืมของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จํานวนหนึ่งอยูภายใตภาระดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งแมวา
อัตราดอกเบี้ยในระยะหลังจะอยูในระดับที่ต่ํา แตอัตราดอกเบี้ยดังกลาวอาจไมคงอยูในระดับที่ต่ําเชนนี้ตลอดไป โดยการ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของอัตราดอกเบี้ยอางอิงอาจสงผลใหตนทุนการกูยืมของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
สําหรับเงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยแบบลอยตัวหรือเงินกูยืมในอนาคตที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สูงกวาอัตราที่ไดรับใน
ปจจุบันสูงขึ้นตามไปดวย และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.17.3
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองพึ่งพาเงินกูยืมจํานวนมากจากสถาบันการเงินและหนวยงานสินเชื่อเพื่อการสงออก
(Export credit agencies) เพื่อการดําเนินโครงการในอนาคต ดังนั้น ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ตนทุนการกูยืม
ของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับจากโครงการของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทฯ อาจไมสามารถจัดหาเงินกูยืมในอนาคตภายใตขอตกลงที่ยอมรับได หรืออาจไมสามารถจัดหาเงินกูยืม
ได ภายในเวลาที่เ หมาะสม หรื อ อาจไมส ามารถจัดหาได เ ลย แมว าบริ ษัท ฯ จะสามารถจั ดหาเงิ นกู ยืม ไดใ นอนาคต
การกูยืมดังกลาวก็อาจสงผลใหคาใชจายในการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น ภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มขึ้น กระแสเงินสดเพื่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ลดลง และอาจเพิ่มขอจํากัดตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ นอกจากนี้ การกูยืมเงินในอนาคตยังอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ และ
กิจการรวมคาของบริษัทฯ ในการรับแรงกดดันจากการแขงขันและอาจทําใหธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของ
บริษัทฯ มีโอกาสที่จะประสบปญหาในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไดงายขึ้น โดยหากในอนาคตบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงิน
กูยืมภายใตขอตกลงที่เปนที่ยอมรับได หรือภายในเวลาที่เหมาะสม หรือไมสามารถจัดหาเงินกูยืมได เหตุดังกลาวอาจ
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สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
3.1.23 อนุพันธทางการเงินที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาใชเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย อาจสงผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงและสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทฯ
บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสามีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ๆ รวมทั้งเงินกูยืมจากธนาคารที่เปนสกุลเงินตางประเทศ โดยบจ. บีแอลซีพี
และบริษัทหงสาใชอนุพันธทางการเงินหลายประเภทเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวแทนการคาดคะเน เชน สัญญาซื้อขายเงินสกุลตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เปนตน อยางไรก็ดี อนุพันธทางการเงินเหลานี้อาจไมสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของไดเสมอ
ไป
นอกจากนี้ การใชอนุพันธทางการเงินยังอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบไดในบางสถานการณ เชน
(ก)

อนุพันธทางการเงินที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาใชอาจไมสอดคลองกับความเสี่ยงที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นโดยตรง หรืออาจไมเกี่ยวของเลย

(ข)

ระยะเวลาและจํานวนของอนุพันธทางการเงินอาจไมสอดคลองกับระยะเวลาและจํานวนของหนี้ที่
เกี่ยวของ

(ค)

คูสัญญาของอนุพันธทางการเงินอาจไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรืออันดับความนาเชื่อถือของ
คูสัญญาอาจลดลง สงผลใหสภาพคลองในการขายหรือโอนอนุพันธทางการเงินนั้นลดลง และ

(ง)

ราคาของอนุพั นธ ท างการเงิน อาจถู ก ปรั บเปลี่ ยน จากการเปลี่ย นแปลงของมู ลค ายุ ติธ รรมของ
อนุพันธทางการเงินดังกลาวตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งอาจทําใหบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา
ประสบภาวะขาดทุน

นอกจากนี้ คาใชจายในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธทางการเงินขึ้นอยูกับการประมาณการอัตราดอกเบี้ย
ณ เวลาที่เขาทําธุรกรรมนั้น ๆ และความผันผวนอยางมีนัยสําคัญใด ๆ ในตลาดอาจทําใหอนุพันธทางการเงินไมมีมูลคา
หรือมีสัดสวนที่ไมคุมกับคาใชจายในการทําธุรกรรมที่มีมูลคาสูง ซึ่งอาจทําใหความเสี่ยงทางการเงินของบจ. บีแอลซีพี
และบริษัทหงสาเพิ่มสูงขึ้น
ปจจัยใด ๆ ที่กลาวมาขางตนนี้จึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา
3.1.24 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม และ
กฎหมายหรื อ กฎเกณฑ อื่ น ๆ รวมทั้ง การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ ดั ง กลา ว อาจ
กอใหเกิดคาใชจายจํานวนมากแกบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎเกณฑเกี่ยวกับสุขภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑอื่น ๆ ของประเทศที่บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจอยู โดยกฎหมายและกฎเกณฑดังกลาวควบคุมเรื่องตาง ๆ รวมถึงการระบายสิ่งเจือปนในอากาศ การระบาย
น้ําทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย และการใช การผสม การจัดการ การจําหนาย และการขนสงวัตถุอันตราย
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อนึ่ง กฎหมายและกฎเกณฑที่ใชบังคับกับโครงการของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของฝายการเมืองซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ และผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ของโครงการใหมมักเปนที่สนใจของสาธารณชน
เพื่อใหบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎเกณฑ ที่ใช
บังคับและคงไวซึ่งการดําเนินธุรกิจในปจจุบันได หากในอนาคตมีกฎหมายและกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้นใหม
หรือที่เขมงวดมากขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงการปรับใช การตีความ หรือการบังคับใชกฎเกณฑที่มีอยูในปจจุบันที่
เขมงวดขึ้นโดยรัฐ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอืน่ ๆ อาจสงผลใหคาใชจายเพื่อการลงทุน คาใชจายดําเนินงาน และ
คาใชจายเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ หรือสงผลใหเกิดเงื่อนไขที่เปนการหามหรือจํากัด
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจํากัดความสามารถ
ในการนําเงินทุนของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไปใชในกิจการอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑดาน
สิ่งแวดลอมไดยังอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง หรือถูกปรับ หรือไดรับบทลงโทษในทางแพงหรือทางอาญา
รวมทั้งอาจเกิดขอเรียกรองเพื่อคาเสียหายทางดานสิ่งแวดลอม หนาที่ในการเยียวยาแกไข การเพิกถอนการอนุญาตดาน
สิ่งแวดลอม หรือการสั่งปดโรงไฟฟาชั่วคราวหรือถาวรอีกดวย
3.1.25 การเผยแพรขอมูลในทางลบหรือการประทวงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ในปจจุบัน ระดับความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟาตอสภาพแวดลอม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมมีเพิ่มมากขึ้น โดยองคกรเอกชน (NGOs) มีการวิพากยวิจารณถึงอุตสาหกรรมพลังงานอยูบอยครั้ง ทั้งนี้
แมวาบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จะพยายามดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม แตหากมีการเผยแพร
ขอมูลในทางลบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ เปน
การเฉพาะโดยองคกรเอกชนก็อาจสงผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และกิจการรวมคา
ของบริษัทฯ หรือความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับชุมชนในพื้นที่ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจอยู
ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมที่มิไดคาดการณไวลวงหนาใด ๆ อันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจทําใหองคกรเอกชนและชุมชนทองถิ่นดําเนินการประทวงตอตานบริษัทฯ และกิจการ
รวมคาของบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จะดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความสัมพันธอันดีกับชุมชนทองถิ่นเหลานี้ผานโครงการตาง ๆ ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อชุมชนทองถิ่นดังกลาว แมวาบริษัทฯ และ
กิจการรวมคาของบริษัทฯ จะเชื่อมั่นวาบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไดรักษาความสัมพันธอันดีกับชุมชน
ทองถิ่นตลอดมา ชื่อเสียง ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคา
ของบริษัทฯ ก็ยังอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญไดหากเกิดเหตุการณดังกลาว
3.1.26 ภัยธรรมชาติและปจจัยประการอื่นอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยูภายใตความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน อุทกภัย แผนดินไหว
และภูเขาไฟระเบิด เปนตน โดยบริษัทฯ กําหนดมาตรการปองกันภัยธรรมชาติดังกลาวในการออกแบบ กอสราง และ
ดํา เนิ น งานของโรงไฟฟา และโครงการผลิ ตไฟฟ า ของบริ ษั ท ฯ แต บ ริ ษัท ฯ ไมส ามารถรั บ รองได ว า ภัย ธรรมชาติ ห รื อ
เหตุการณอื่น ๆ เชน ความลมเหลวของระบบ การชํารุดบกพรองของอุปกรณ ความเสี่ยงที่ไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือ
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ขอผิดพลาดอื่นใดที่เกิดจากการกระทําของบุคคล จะไมกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดนํามาตรการรักษาความปลอดภัยมารวมไวเปนสวนหนึ่งของการออกแบบสิ่งกอสรางและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ รวมทั้ง
ได ดํ าเนิ น การใหมี ม าตรการเพื่ อป อ งกัน เหตุต า ง ๆ อยา งไรก็ ดี เช น เดี ย วกับ มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย อื่น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อรับมือกับปจจัยคุกคามภายนอก บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวามาตรการดังกลาวจะไดผลในทุกกรณี
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแกโรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาใด ๆ ของบริษัทฯ และไมวาอุบัติเหตุดังกลาวจะ
เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุปจจัยอื่น ธุรกิจของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักลง และบริษัทฯ อาจตองรับผิดชอบตอการ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ความเสียหายแกทรัพยสิน มลภาวะทางสิ่งแวดลอม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากเหตุการณนั้น ๆ
หรืออาจถูกสอบสวน ดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย และถูกฟองรองเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังกลาว ซึ่ง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปจจัยหรือภัยธรรมชาติดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรง และบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ
อาจพยายามเรียกรองใหบริษัทฯ ตองรับผิดตอเหตุการณเหลานั้น เพราะมาตรการปองกันที่บริษัทฯ ใชอยูไมเพียงพอ ซึ่ง
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
3.1.27 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจสงผลกระทบตอโรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ
และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกอาจกระทบตอแหลงน้ําของบริษัทฯ โดยน้ํายังเปนวัตถุดิบที่สําคัญ
ในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา เชน โรงไฟฟาหงสาใชน้ําจากทะเลสาบและเขื่อนในบริเวณใกลเคียงในการผลิตไอน้ําสําหรับ
กระบวนการผลิตไฟฟา เชนเดียวกับโรงไฟฟาพลังงานรวมในประเทศจีนที่ใชน้ําในกระบวนการผลิตไฟฟา ดังนั้น ปญหา
การขาดแคลนน้ําเนื่องจากภัยแลงหรือปจจัยอื่นซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อาจกอใหเกิดการ
หยุดชะงักในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในโครงการทีเคที่ลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจสงผลกระทบตอปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตไดและรายไดของโครงการดังกลาวซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอสวนแบงกําไรที่บริษัทฯ จะไดรับ เชน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต
ละปอาจทําใหความเขมแสงในแตละปไมคงที่ ซึ่งจะสงผลใหกระแสไฟฟาที่ผลิตไดมีปริมาณนอยกวาที่คาดการณไวและ
ทําใหรายไดจากการจําหนายไฟฟาของโครงการลดลง ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนที่
บริษัทฯ จะไดรับ
3.1.28 การประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจไมเพียงพอหรือไมสามารถจัดหาไดใน
อนาคต ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประกันภัยในระดับที่เหมาะสมสําหรับ
โรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศจีน และบริษัทฯ เชื่อวาผูดําเนินกิจการภายใต
โครงสรางการลงทุนแบบทีเคจะจัดใหมีการประกันภัยของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนอยาง
เพียงพอ อยางไรก็ดี ความคุมครองของการประกันภัยขางตนอาจไมเพียงพอหรือไมสามารถจัดหาไดในอนาคต อีกทั้ง
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาความคุมครองของการประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ จะเพียงพอ
ตอความสูญเสียและคาเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณใด ๆ นอกจากนี้ หากโรงไฟฟาไดรับความเสียหายในสวนที่
ไมไ ดรั บการประกันภั ย เปน จํานวนมาก หรือ ความเสีย หายในสวนที่มี การประกั นภั ยนั้น เกิ นกวาความคุ มครองของ
การประกันภัยที่มีอยู หรือไมไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
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บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจตองจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมถึงความเสียหายเหลานั้น ซึ่งอาจ
ทําใหธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบทางลบ
นอกจากนี้ การประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการตออายุรายป ทั้งนี้มีปจจัย
หลายประการที่อาจสงผลกระทบตอสภาวะตลาด และสงผลตอเนื่องไปถึงความคุมครองของการประกันภัยและระดับเบี้ย
ประกันของกรมธรรม อีกทั้ง ความคุมครองของการประกันภัยยังขึ้นอยูกับขอยกเวน ขอจํากัด และเงื่อนไขการรับผิดใน
สว นแรกบางประการ ดั งนั้ น หากความคุ มครองของประกั นภั ย ลดลงอย างมี นัย สํ าคั ญ บริ ษั ทฯ และกิ จการร วมค า
ของบริษัทฯ อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงบางประการที่ประกันภัยไมสามารถคุมครองได และหากเบี้ยประกันสําหรับ
ความคุมครองของการประกันภัยในโรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาเหลานี้เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ และกิจการ
รวมคาของบริษัทฯ อาจตองเสียคาใชจายสําหรับความคุมครองดังกลาวในจํานวนที่สูงขึ้น หรืออาจจําเปนตองตัดสินใจที่
จะลดความคุมครองลง ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.1.29 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ โดยเครื่องมือหรือโครงการ
ผลิตไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจมีความสามารถในการแขงขันลดลงหรือ
ลาสมัย
ความสําเร็จในอนาคตของบริษัทฯ สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ในการตอบสนองตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาที่เกิดขึ้น
ใหมไดอยางคุมคาและทันเวลา เนื่องจากราคาตนทุนคาเชื้อเพลิงที่สูงทําใหโรงไฟฟาหรือเครื่องมืออุปกรณยุคใหมซึ่งมี
อัตราการใชเชื้อเพลิงต่ํากวามีความสามารถในการแขงขันมากกวาโรงไฟฟาแบบเดิม ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ และกิจการรวม
คาของบริษัทฯ ตองมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีใหดีขึ้น นอกจากนี้ การผลิตไฟฟาพลังงานทางเลือก
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันหรือในอนาคต เชน เซลลแสงอาทิตย พลังงานลม และ
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก อาจกอใหเกิดแหลงกําเนิดไฟฟาทางเลือก ดังนั้น หากบริษัทฯ หรือกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ไมสามารถปรับตัวตามสภาวะตลาด ความตองการของลูกคา หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ
3.1.30 ความสําเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาวพึ่งพาความสามารถของบริษัทฯ ในการจูงใจและรักษาไวซึ่ง
บุคลากรที่สําคัญไดอยางเพียงพอ
บริษัทฯ พึ่งพาผูบริหารระดับสูงและผูบริหารที่สําคัญในการดําเนินกิจการและกลยุทธทางธุรกิจ ในกรณีที่
บุคลากรดังกลาวลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได บริษัทฯ อาจไมสามารถหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมา
แทนไดภายในระยะเวลาอันสมควรหรือไมสามารถหาไดเลย ซึ่งหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการดําเนินกิจการและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ตองอาศัยแรงงานเปนจํานวนมาก อีกทั้งการจัดจางผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มีการแขงขันสูง โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นมีอยูอยางจํากัด
ดังนั้น ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ใน
การสรรหา จางงาน และรักษาไวซึ่งบุคลากรทางดานเทคนิค ฝายสนับสนุน ฝายขาย และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อื่น ๆ โดยความพยายามในการรักษาหรือจูงใจบุคลากรที่สําคัญของบริษัทฯ อาจสงผลใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ หากบริษัทฯ ไมสามารถจูงใจหรือรักษาไวซึ่งบุคลากรดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินกิจการตามที่วางแผนไวและตอธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไป
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3.1.31 การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจของบริษัทฯ อาจสงผลใหความตองการผูบริหารและทรัพยากรอื่น
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรบุคคล ความสนใจของผูบริหาร และทรัพยากร
อื่น ๆ รวมทั้งทําใหบริษัทฯ จําเปนตองปรับปรุงความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และการใชระบบที่เกี่ยวของใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอยูเสมอ ซึ่งอาจทําใหทรัพยากรดานการจัดการ การดําเนินการ และการเงินของบริษัทฯ ขาดแคลนอยาง
มีนัยสําคัญ นอกจากนี้ การรวมสินทรัพยหรือธุรกิจใหมเขากับแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการ
สินทรัพยหรือธุรกิจดังกลาวอยางเหมาะสม อาจกอใหเกิดความลาชา คาใชจาย และปญหาในการดําเนินการที่มิอาจ
คาดการณได โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับธุรกิจใหมที่ไมมีประสบการณเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเผชิญกับปญหาที่
ไมคาดคิดหรืออุปสรรคในการดําเนินงานรวมกัน หรืออาจมีความเห็นที่ไมสอดคลอง หรือผลประโยชนที่ขัดแยงกันกับ
กิจการรวมคาหรือหุนสวนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผูถือหุนอื่น ๆ ของโครงการที่บริษัทฯ ไดเขาซื้อหรือ
ลงทุนอีกดวย
3.1.32 สงครามหรือการกอการรายอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
การโจมตีหรือตอสูทางทหารไมวาในพื้นที่หรือภูมิภาคใดในโลกอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจถูกบังคับใหตองเพิ่ม
มาตรการดานความปลอดภัย ตลอดจนการหยุดชะงักของตลาดหรือการจัดหาวัตถุดิบ การสูญเสียทรัพยสิน และลูกจาง
นอกจากนี้ ความผันผวนในตลาดการเงินอันเนื่องมาจากสงครามอาจสงผลกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ และ
กิจการรวมคาของบริษัทฯ ในการระดมทุน หรืออาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
นอกจากนี้ เช น เดี ย วกั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ มี โ รงงานหรื อ สิ่ ง ก อ สร า งทางอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ โรงไฟฟ า และ
สิ่งกอสรางที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจตกเปนเปาหมายของการกอการราย โดยความ
เสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอสิ่งกอสรางที่เปนโครงสรางพื้นฐาน เชน โรงไฟฟา หรือสายสงและจําหนายไฟฟา รวมทั้งการ
บาดเจ็บของลูกจาง อาจสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ดังนั้น
หากการผลิตหรือจําหนายไฟฟาของบริษัทฯ หรือกิจการรวมคาของบริษัทฯ ตองหยุดชะงักลง อาจสงผลใหรายไดลดลง
และกอใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพื่อทดแทน ซอมแซม หรือประกันทรัพยสินของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.1.33 บริษัทฯ ไมมีการประกอบธุรกิจหลัก รายไดของบริษัทฯ สวนใหญขึ้นอยูกับเงินปนผลจากบริษัทยอย
และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีรายไดหลักมาจากเงินปนผลจาก
บริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ และไมมีการประกอบธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดในจํานวนที่มีนัยสําคัญเปนของ
ตนเอง ดังนั้น ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและความสามารถในการจายเงินปนผลของ
บริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานและความสามารถใน
การจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ดังนั้น ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ จึงมีนัยสําคัญตอผลกําไรทั้งหมดของ
บริ ษั ท ฯ และหากบริ ษั ท ย อ ยหรื อ กิ จ การร ว มค า ของบริ ษั ท ฯ ต อ งเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานแล ว ผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ยอมจะไดรับผลกระทบโดยตรงดวย ทั้งนี้ บริษัทยอย มีนโยบายในการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทที่
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กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว โดยกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไดแก บจ. บีแอลซีพีมีนโยบายจะประกาศจายปนผล
ใหแกผูถือหุนทุกรอบระยะเวลาครึ่งปจากกําไรหลังหักสํารองตาง ๆ ที่สามารถจายไดทั้งหมด (unrestricted earning)
บริษัทหงสามีนโยบายจะประกาศจายปนผลใหแกผูถือหุนทุกรอบระยะเวลาหกเดือนจากผลกําไรที่สามารถจายไดในแต
ละรอบปบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกฎเกณฑและกฎหมาย รวมถึงขอสัญญาที่เกี่ยวของ และบริษัทซานซีลูกวงมีนโยบายการ
จายเงินปนผลทุกรอบปจากกําไรสุทธิภายหลังภาษีและเงินสํารองตามกฎหมายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน โดย
ที่อัตราการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ ตามจริงจะขึ้นอยูกับรายได ฐานะทางการเงิน
กระแสเงินสด ความตองการเงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายเพื่อการลงทุนของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ในอนาคต ซึ่งในหลายกรณีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อยางไรก็ดี การจายเงินปนผลจะกระทําไดในจํานวนที่ไม
เกินกําไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ และตองเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของดวย
นอกจากนี้ เงินปนผลที่บริษัทฯ จะจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ นั้นจะจัดสรรจากกําไรสุทธิตามที่ปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยูกับความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคา
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องดวยเงินปนผลที่จายโดยบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ นั้นคิดเปนรายไดเกือบทั้งหมด
ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทยอยหรือกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ไมสามารถจายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ ไดตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ
อันเปนผลมาจากผลการดําเนินงานที่ติดลบของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ เชน ความจําเปนในการสํารองเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจหรือการชําระคืนหนี้เงินกู
ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ยอมจะไดรับผลกระทบไปดวย
3.1.34 ความสามารถของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลในอนาคตขึ้นอยูกับขอจํากัดจากการลงทุนของ
บริษัทฯ
จํานวนการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในอนาคต (หากมี) จะขึ้นอยูกับ กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงขอกําหนดทางกฎหมายและความจําเปนอื่น ๆ บริษัทฯ อาจไมสามารถจายเงินปนผล และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจไมเสนอใหมีการจายเงินปนผล รวมทั้งผูถือหุนของบริษัทฯ อาจไมอนุมัติการจายเงิน
ปนผลเชนวา นอกจากนี้ การจายเงินปนผลของบริษัทฯ อาจถูกจํากัดโดยขอตกลงภายใตสัญญาสินเชื่อทางการเงิน
ในอนาคต หรือบริษัทฯ อาจมีคาใชจายหรือภาระผูกพันที่อาจทําใหเงินสดที่มีอยูสําหรับการจายเงินปนผลลดลงหรือ
หมดสิ้นไป ดังนี้ หากบริษัทฯ ไมจายเงินปนผลสําหรับหุนของบริษัทฯ ผูถือหุนอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หุนของบริษัทฯ เวนแต ผูถือหุนจะขายหุนของบริษัทฯ ไดในราคาที่สูงกวาราคาที่ซื้อหุนนั้นมา
นอกจากนี้ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดวาบริษัทฯ ไมสามารถจายเงิ น
ปนผลไดหากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม แมวาบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิในปนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งในกรณีที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิใน
ปใด ๆ บริษัทฯ จําเปนตองจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดรวมขาดทุน
สะสมที่ยกมา จนกวาทุนสํารองทั้งหมดจะมีจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ
ไมสามารถทํากําไรไดเพียงพอหรือหากบริษัทฯ เห็นสมควรเปนประการอื่นแลว บริษัทฯ อาจไมจายเงินปนผลในอนาคต
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3.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู

3.2.1

สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายโดยทั่วไปในประเทศที่บริษัทฯ และกิจการรวมคา
ของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ

บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหรือมีการลงทุนในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน
และประเทศญี่ปุน ซึ่งมีการพัฒนาอยางรวดเร็วของชุมชนทองถิ่น เศรษฐกิจ และโครงสรางทางกฎหมายและการปกครอง
สงผลใหความสําเร็จของบริษัทฯ บางสวนขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ที่จะปรับตัว
และดําเนินการเพื่อใหประสบความสําเร็จทามกลางสภาวะของเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และการเมืองที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยงดานการเงินที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ นั้น
ประกอบไปดวยความเสี่ยงดานสภาพคลอง เงินเฟอ การปรับลดคาเงิน ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผันผวน ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมายไดของการผิดนัดชําระหนี้ของประเทศอันเปนผล
มาจากการขาดดุลอยางมีนัยสําคัญหรือความไมมั่นคงทางการเมือง นอกจากนี้ การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใน
บางประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมาย (เชน การเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญดานนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตรา) อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
3.2.2

บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการกอการรายและความไมมั่นคงในระดับระหวาง
ประเทศและในระดับภูมิภาค

การกอการรายซึ่งมีเปาหมายอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือภูมิภาคอื่น ๆ ขาวลือหรือการคุกคาม
จากการกอการรายหรือสงคราม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นและการคาขายที่หยุดชะงักอาจสงผลกระทบตอผูจัดหาวัตถุดิบ
หรือลูกคาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และ
ประเทศญี่ปุน เหตุการณดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ดวย
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองหรือเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับวิกฤติการณดังที่กลาวขางตนยังอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจในภูมิภาค และสามารถสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกดวย
3.2.3

บริษัทฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพรของโรคระบาด

บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญเนื่องมาจากการแพรของโรคระบาด หรือความกังวลวา
จะเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น โดยในป 2547 ไดเกิดการระบาดของไวรัส H5N1 หรือที่รูจักกันในชื่อ “ไขหวัดนก” ขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่น ๆ สงผลใหมีผูเสียชีวิตทั่วโลก และสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นอกจากนี้ ยังมีการระบาดของไวรัส H1N1 ซึ่งรูจักกันทั่วไปในชื่อ “ไขหวัดหมู” ในประเทศเม็กซิโกในเดือน
เมษายนป 2552 และแพรกระจายสูหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย และการระบาดของโรคมือเทาปากซึ่งมีรายงานวา
เกิดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตชวงตนป 2555 เปนตนมา รวมถึงมีการรายงานถึงการไดรับเชื้อและ
การเสียชีวิตของมนุษยที่ไดรับการยืนยันแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก ดังนี้ หากการระบาดของไวรัสขางตนหรือไวรัส
อื่น ๆ ที่มีความรายแรง ซึ่งรวมถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ “ซารส” และโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง หรือ “เมอรส” ไดแพรระบาดหรือมีความรายแรงเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจอยู ยอมจะสงผลกระทบในทางลบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศดังกลาว และอาจสงผลกระทบในทาง
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ลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแพรระบาดของโรค
ระบาดใด ๆ ในอนาคต ยังอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกดวย
3.2.4

กฎหมายและกฎเกณฑในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของประเทศลาวมีความไมแนนอน

ภายใตนโยบายและมาตรการดานพลังงานของรัฐบาลลาวในปจจุบันซึ่งมุงหวังใหมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
เขาถึงไฟฟาภายในประเทศและรายไดของรัฐบาลจากการสงออกไฟฟาใหแกประเทศเพื่อนบาน รัฐบาลลาวไดบังคับใช
กฎหมายและกฎเกณฑหลายฉบับที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา เชน กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน
(2552) กฎหมายพลังงานไฟฟา (2554) กฎหมายแร (2554) กฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอม (2555) และกฎหมายน้ําและ
แหลงน้ํา (2539) เปนตน โดยกฎหมายพลังงานไฟฟาและกฎหมายแรเปนกฎหมายสองฉบับหลักที่ควบคุมโครงการตาง ๆ
ของบริษัทฯ ในประเทศลาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.8 ขอมูลสําคัญอื่น ขอ 2.2.8.2 อุตสาหกรรม
พลังงาน โดยในอนาคต รัฐบาลลาวอาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑที่สําคัญเพิ่มมากขึ้น หรือแกไขกฎหมายและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาที่มีอยูในปจจุบันซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
3.2.5

สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และกฎเกณฑใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของประเทศจีน อาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ

ประเทศจีนไดดําเนินการปฏิรูปกฎเกณฑและโครงสรางของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาซึ่งการปฏิรูปดังกลาว
ยังคงดําเนินตอไป ทั้งนี้ ตามนโยบาย “การปรับปรุงกลไกราคาที่เกิดจากการขับเคลื่อนของตลาด” และ “การสงเสริมการ
ปฏิรูปราคาของน้ํา น้ํามัน กาซธรรมชาติ ไฟฟา การขนสง และการสื่อสาร เพื่อสรางกลไกของราคาที่สามารถแขงขันได”
ซึ่งปรากฏใน “คําตัดสินของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนในหลายประเด็นหลักเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปเชิงลึกรอบดาน” ที่ไดรับการอนุมัติในการประชุมใหญของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ
จี น ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2556 นั้ น การปฏิ รู ป ระบบไฟฟ า จะเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ซึ่ ง อาจนํ า ไปสู
การเปลี่ยนแปลงอัตราคาไฟฟาที่คิด ณ จุดเชื่อมตอเครือขายเชื่อมโยงไฟฟา (On-grid tariffs) และการผลิตไฟฟาสุทธิ
เนื่องดวยมีการคาดหมายวาการปฏิรูปในภาคพลังงานของประเทศจีนจะใชระยะเวลานานและจะพัฒนาอยางคอยเปน
คอยไป บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณไดวาการปฏิรูปจะมีผลกระทบตอธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม
อีกทั้งบริษัทฯ ยังไมสามารถรับรองไดวาการปฏิรูปกฎเกณฑในอนาคตจะไมสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในประเทศจีน รัฐบาลจีนใชอํานาจควบคุมการเติบโตของ
เศรษฐกิจภายในประเทศอยางมีนัยสําคัญโดยการจัดสรรทรัพยากร การกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและการชําระ
หนี้ในสกุลเงินตางประเทศ การกําหนดนโยบายทางการเงิน และการใหสิทธิพิเศษแกอุตสาหกรรมหรือบริษัทใด ๆ เปนการ
เฉพาะ ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมา รัฐบาลจีนไดปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศใหเปนไปตามกลไกตลาด โดยมาตรการ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจดังกลาวอาจถูกปรับเปลี่ยนหรือแกไขไดและอาจมีความแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรมหรือใน
แตละภูมิภาคของประเทศจีน ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไมไดรับประโยชนจากมาตรการดังกลาว
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การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งบางสวนเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความทาทาย
หลายประการในชวงเวลาที่ผานมาและอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ

รายไดจากการขายไฟฟาของบริษัทฯ ในจํานวนที่มีนัยสําคัญมาจากการจําหนายไฟฟาในประเทศจีนตองพึ่งพา
ความตองการพลังงานไฟฟาในระดับทองถิ่นของพื้นที่ที่โรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ ตั้งอยูเปนอยางมาก
ดังนั้น การเติบโตของรายไดจากการขายของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับปริมาณความตองการใชไฟฟาในพื้นที่ดังกลาว ซึ่ง
ความตองการใชไฟฟาในพื้นที่ดังกลาวเปนผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม การเติบโตของการบริโภคในภาคเอกชน
และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศจีนเปนสําคัญ ในการนี้ วิกฤตการณในธุรกิจการใหบริการทางการเงินและ
ตลาดสินเชื่อทั่วโลกในป 2551 ไดสงผลใหการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และแมตอมาภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่ม
ฟนตัวในชวงครึ่งปหลังของป 2552 โดยมีสัญญาณของความมีเสถียรภาพและแนวโนมที่ดีขึ้นในป 2553 และในชวง
ครึ่งแรกของป 2554 ก็ตาม เหตุการณที่เกิดขึ้นในป 2554 เชน นโยบายทางการเงินแบบเขมงวดของประเทศจีนและ
รัฐบาลอื่น ๆ และวิกฤตหนี้สาธารณะในทวีปยุโรป อาจสงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศ
จีนและทําใหความคาดหวังในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในป 2559 และปตอ ๆ ไปยังคงมีความไมแนนอน นอกจากนี้
การชะลอตัวใด ๆ ของเศรษฐกิจของประเทศจีนยังอาจสงผลใหความตองการพลังงานไฟฟาภายในประเทศลดลง ซึ่งจะ
สงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ รั ก ษาระดั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในประเทศ รั ฐ บาลจี น ได ดํ า เนิ น การและอาจดํ า เนิ น การ
โดยตอเนื่องในการบังคับใชนโยบายทางการเงินและมาตรการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อขยายการลงทุนในโครงการ
โครงสรางพื้นฐาน เพิ่มสภาพคลองของตลาดสินเชื่อ และสงเสริมการจางงาน อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา
มาตรการทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจดังกลาวจะสําเร็จลุลวง นอกจากนี้ หากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโต
อยางชะลอตัวหรืออยูในภาวะถดถอย โครงการตาง ๆ ที่บริษัทฯ อาจเขาซื้อหรือเขาลงทุนไดอาจมีจํานวนลดนอยลง อีกทั้ง
การเติ บ โตของความต อ งการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การอยู อ าจน อ ยกว า ที่ ค าดการณ ไ ว ห รื อ
ความตองการดังกลาวอาจลดลง คาใชจายดอกเบี้ยของบริษัทฯ อาจเพิ่มสูงขึ้น หรือบริษัทฯ อาจจัดหาสินเชื่อไดยากขึ้น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศจีนและตลาดที่เกี่ยวของดังกลาวในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.2.7

การควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราของรั ฐ บาลจี น อาจก อ ให เ กิ ด ข อ จํ า กั ด สํ า หรั บ ธุ ร กรรมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราของบริษัทฯ

ในปจจุบัน เงินหยวนไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินตราสกุลเงินอื่นไดอยางเสรี และการแลกเปลี่ยนและสงออก
เงินตราตางประเทศอยูภายใตกฎเกณฑเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศจีน บริษัทฯ ไดรับรายไดจากการขาย
และการใหบริการสวนใหญเปนสกุลเงินหยวน โดยภายใตโครงสรางของบริษัทฯ นั้น ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศอาจกระทบตอความสามารถของบริษัทยอยในประเทศจีนของบริษัทฯ ในการสงเงินตราตางประเทศเพื่อ
จายเงินปนผลหรือจายเงินอื่น ๆ ใหแกบริษัทฯ หรือความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันที่กําหนดใหชําระเปนสกุล
เงินตางประเทศ
ภายใตกฎเกณฑการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของประเทศจีน การจายเงินจากบัญชีกระแสรายวัน
รวมถึงการจายสวนแบงกําไร และการจายดอกเบี้ยและคาใชจายจากการคาขายนั้น สามารถทําไดในสกุลเงินตางประเทศ
โดยไมตองไดรับอนุญาตลวงหนา แตตองดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของที่กําหนดไว
อยางไรก็ดี
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินทุน ซึ่งรวมถึงการชําระคืนเงินตนและการคืน
เงินลงทุนโดยตรงและเงินลงทุนในหลักทรัพยที่เปลี่ยนมือไดนั้นยังคงมีการควบคุมอยางเครงครัด นอกจากนี้ ในอนาคต
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รัฐบาลจีนอาจใชดุลพินิจในการจํากัดการเขาถึงเงินตราตางประเทศสําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีกระแสรายวัน ในอดีต
ที่ผานมา เคยมีการขาดแคลนสกุลเงินดอลลารสหรัฐหรือสกุลเงินอื่น ๆ เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินหยวนจีน
ซึ่งการขาดแคลนดังกลาวอาจเกิดขึ้นอีกและขอจํากัดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราก็อาจถูกนํากลับมาใชอีก ดังนั้น
หากระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในประเทศจีนทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาซึ่งเงินตราตางประเทศ
ในจํานวนที่เพียงพอตอความตองการของบริษัทฯ แผนการเกี่ยวกับคาใชจายเพื่อการลงทุน รวมทั้งธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
3.2.8

การตีความกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศจีนมีความไมแนนอนอยางมีนัยสําคัญ

ระบบกฎหมายของประเทศจี น นั้ น อ า งอิ ง มาจากบทบั ญ ญั ติ ท างกฎหมายที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
แมคําพิพากษาของศาลในคดีกอน ๆ อาจนํามาใชอางอิงแตไมอาจถือเปนบรรทัดฐานสําหรับคดีตอ ๆ ไป นับตั้งแต
ป 2522 เปนตนมา รัฐบาลจีนไดพัฒนาระบบกฎหมายพาณิชยที่มีความครอบคลุมทุกดาน และไดมีการตรากฎหมายและ
กฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ในหลายด า น เช น การลงทุ น โดยนั ก ลงทุ น ต า งชาติ องค ก รบริ ษั ท และบรรษั ท ภิ บ าล
การพาณิชย การจัดเก็บภาษี และการคาซึ่งมีความกาวหนาอยางมาก อยางไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายและกฎเกณฑเหลานี้
คอนขางใหม และเนื่องดวยจํานวนคดีที่มีการจัดพิมพและการตีความโดยฝายตุลาการมีจํากัด ตลอดจนขาดการมีผล
บังคับใชในลักษณะที่เปนบรรทัดฐานในคดีตอ ๆ ไป ทําใหการตีความและการบังคับใชกฎหมายและกฎเกณฑเหลานี้มี
ความไมแนนอนอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของประเทศจีนซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่
ไดรับการกํากับดูแลอยางเขมงวด ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีนในหลาย ๆ ดาน เชน การเชื่อมตอและจําหนาย
กระแสไฟฟา อัตราคาไฟฟาที่คิด ณ จุดเชื่อมตอเครือขายเชื่อมโยงไฟฟา (On-grid tariffs) และอัตราคาไฟฟาสําหรับ
รายยอย (Retail tariff) ขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองกับรัฐบาลจีนและการอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ
ดวยเหตุที่ระบบกฎหมายของประเทศจีนไดมีการพัฒนาไปพรอมกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศจีน ทําให
บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑดังกลาว หรือการตีความหรือการบังคับใชของ
กฎหมายและกฎเกณฑเชนวาจะไมสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศจีนอาจอยูภายใตการใชดุลพินิจของ
ฝายบริหารที่มีอํานาจกํากับดูแล ซึ่งทําใหผลของการระงับขอพิพาทในแตละคดีไมมีความสอดคลองกันหรือไมสามารถ
คาดการณไดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการพัฒนามากกวา นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมายหรือการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาของศาลประเทศอื่นในประเทศจีนอยางรวดเร็วและเปนธรรมนั้นอาจทําไดยาก
3.2.9

การดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจและความตองการ
พลังงานในประเทศญี่ปุน

บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน ดังนั้น ผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน โดยจํานวนประชากรในประเทศญี่ปุนมีแนวโนมลดลง ซึ่งอาจ
นําไปสูการใชพลังงานไฟฟาที่ลดลง นอกจากนี้ เนื่องดวยประชากรวัยทํางานในประเทศญี่ปุนมีจํานวนลดลง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ จึ ง อาจลดลงตามไปด ว ย โดยแนวโน ม เช น นี้ อ าจมี ผ ลกระทบในทางลบต อ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และ
ความตองการพลังงานในประเทศญี่ปุน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ
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3.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนของบริษัทฯ

3.3.1

ราคาหุนของบริษัทฯ อาจผันผวนอยางมีนัยสําคัญและผูลงทุนอาจไมสามารถขายหุนของบริษัทฯ ได
ในราคาที่เทากับหรือสูงกวาราคาที่เสนอขายในครั้งนี้
ราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตาง ๆ หลายประการ รวมถึง
(ก)

สภาวะโดยทั่วไปของตลาดหลักทรัพย หรือสภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศไทย
หรือตางประเทศ

(ข)

ภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงสึนามิ แผนดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแลง และเหตุการณอื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน

(ค)

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณไว

(ง)

ความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง
กับสิ่งที่ผูลงทุนและนักวิเคราะหคาดการณ

(จ)

การออกหรือการเปลี่ยนแปลงรายงานการวิเคราะหหลักทรัพย หรือคําแนะนํา หรือประมาณการของ
นักวิเคราะห

(ฉ)

การเขาดํารงตําแหนง หรือการออกจากตําแหนงของบุคลากรที่สําคัญ

(ช)

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ

(ซ)

การเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร

(ฌ)

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและราคาตลาดของตราสารหนี้และตราสารทุน

(ญ)

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งบังคับใชโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย

(ฎ)

นโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย

(ฏ)

คดีความและการตรวจสอบโดยหนวยงานราชการ และ

(ฐ)

สภาวะหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจหรือการเมือง

ทั้งนี้ ปจจัยดังที่กลาวมาขางตน รวมถึงปจจัยอื่น ๆ อาจทําใหราคาตลาดและความตองการซื้อหุนของบริษัทฯ
มีความผันผวนสูง ซึ่งอาจเปนการจํากัดหรือขัดขวางมิใหผูลงทุนสามารถขายหุนของบริษัทฯ ไดทันที หรืออาจสงผล
กระทบในทางลบต อ สภาพคล อ งของหุ น ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ ในอดี ตที่ ผ า นมา ในบางประเทศ เมื่ อ ราคาหุ น มี
ความผันผวน ผูถือหุนอาจรวมตัวกันเพื่อการฟองรองดําเนินคดีแบบกลุมเกี่ยวกับหลักทรัพย (securities class action)
ตอบริษัทที่ออกหุนนั้น ๆ ดังนั้น หากมีผูถือหุนดําเนินการฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทฯ บริษัทฯ อาจตองเสียคาใชจายเปน
จํานวนมากในการตอสูคดี หรือหากในที่สุดแลวการฟองรองดังกลาวไดมีการชี้ขาดเปนไปในทางที่ไมเปนประโยชนแก
บริษัทฯ บริษัทฯ อาจตองชําระคาเสียหายเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ การฟองรองดําเนินคดีเชนนี้อาจเบี่ยงเบนความ
สนใจและเวลาของผูบริหารของบริษัทฯ ไปจากธุรกิจของบริษัทฯ
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การขายหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนของบริษัทฯ (รวมถึงบมจ. บานปู) เปนจํานวนมาก ในอนาคต
อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ

เมื่อการเสนอขายหุนในครั้งนี้เสร็จสิ้น [] ไดทําความตกลงกับผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศและ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย]หลักทรัพยในประเทศวา นับตั้งแตวันที่ในเอกสารฉบับนี้จนถึง
วันที่ครบกําหนด [] วัน [นับแต/หลังจาก]วันที่[หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ] [] จะไมเสนอ
ขาย ขาย หรือจําหนายโดยประการอื่นใดซึ่งหลักทรัพยใด ๆ ที่อยูในประเภทเดียวกันกับหุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้ง
นี้ หรือหลักทรัพยแปลงสภาพหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทฯ ในประเภทเดียวกันกับหุนของบริษัทฯ
ที่ไดมีการเสนอขายในครั้งนี้ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ
และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย
อยางไรก็ดี บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุนที่ออกใหมของบริษัทฯ ไดภายหลังจากชวงระยะเวลา
ดังกลาวขางตนแลว ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการหามจําหนายหุนตามที่ไดตกลงไวกับผูซื้อหลักทรัพย
เบื้องตนในตางประเทศและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย
นอกจากนี้ ภายใตกฎเกณฑที่ออกโดยตลาดหลักทรัพยฯ หุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของ
ทุนชําระแลวของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้จะถูกหามขายเปนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี หุนของบริษัทฯ ที่ถูกหามขายดังกลาวในจํานวนไมเกินรอยละ 25
จะสามารถเริ่มซื้อขายไดภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
และหุนในสวนที่เหลือซึ่งคิดเปนจํานวนรอยละ 75 ของหุนของบริษัทฯ ที่ถูกหามขายขางตนจะสามารถเริ่มซื้อขายได
ภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนแรกนับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
ดังนี้ เมื่อระยะเวลาหามจําหนายหุนสิ้นสุดลง ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ
ที่ลดลงอันเปนผลมาจากการขายหุนของบริษัทฯ ซึ่งเดิมอยูภายใตบังคับของขอกําหนดการหามจําหนายหุนดังกลาว
การขายหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนของบริษัทฯ (รวมถึงบมจ. บานปู) เปนจํานวนมาก หรือการคาดการณวา
อาจมีการขายหุนของบริษัทฯ จํานวนมาก อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมสามารถ
คาดการณไดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ ณ เวลานั้น ๆ (หากมี) อันเปนผลมาจากการขาย
หุนของบริษัทฯ ในอนาคตหรือจํานวนหุนของบริษัทฯ ที่มีไวเพื่อขายในอนาคต การขายหุนของบริษัทฯ จํานวนมากใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการเสนอขาย หรือการคาดการณวาอาจมีการขายดังกลาวเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การขายดังกลาวอาจทําใหการระดมทุนของบริษัทฯ โดย
การออกตราสารทุน ณ เวลา และราคาที่บริษัทฯ เห็นวามีความเหมาะสมทําไดยากขึ้น
3.3.3

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายและการสงมอบหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ

กอนหนาการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ไมมีตลาดรองสําหรับรองรับการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย
ครั้งแรกของหุนของบริษัทฯ (“ราคาเสนอขาย”) จึงเปนผลมาจากการเจรจาตอรองระหวางบริษัทฯ ผูซื้อหลักทรัพย
เบื้องตนในตางประเทศ และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย และอาจมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไมสามารถรับรอง
ไดวา ตลาดรองสําหรับหุนของบริษัทฯ จะมีสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น หรือในกรณีที่ตลาดรองที่มีสภาพคลองแลว สภาพคลอง
เชนนั้นจะดํารงอยูตอไป
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บริษัทฯ ตองดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวสําหรับหุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในการเสนอขายครั้งนี้
และตองยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชย (“กระทรวงพาณิชย”) กอนที่จะดําเนินการสงมอบหุน
ของบริษัทฯ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร โดยบริษัทฯ คาดวาการจดทะเบียนดังกลาวและการสงมอบหุนของบริษัทฯ
จะเกิดขึ้นไดภายในไมเกิน 7 วันทําการนับแตวันสุดทายของระยะเวลาการจองซื้อ อยางไรก็ดี ภายใตกฎหมายไทย
สถานะของผู ล งทุ น ในหุ น ของบริ ษั ท ฯ ในช ว งระยะเวลาระหว างที่ ผู ล งทุ น ได ชํ าระค าหุ น ของบริษั ท ฯ จนถึง เวลาที่ มี
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทฯ จะแลวเสร็จจะยังคงมีความไมแนนอน โดยในชวงระยะเวลาดังกลาว
ผูลงทุนอาจจะยังไมมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนไปไดวาจะถูกพิจารณาวาเปนเจาหนี้ไมมีประกัน
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดอนุมัติในหลักการซึ่งคําขอจดทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
แลวเมื่อวันที่ [] อยางไรก็ดี แมบริษัทฯ คาดวาตลาดหลักทรัพยฯ จะอนุมัติคําขอจดทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนโดยเร็วภายหลังจากที่ไดรับชําระคาหุนจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ มีสิทธิที่จะ
พิจารณาคําขอดังกลาวเปนเวลาไมเกิน 7 วันหลังจากที่บริษัทฯ ไดยื่นคําขอที่ครบถวนสมบูรณ รวมถึงเอกสารที่แสดงการ
จดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยตามที่กลาวไวขางตนตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว ดังนั้น หุนของบริษัทฯ จะยังไมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จนกระทั่งถึงประมาณวันที่ [] ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้จะยัง
ไมสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได เวนแตและจนกวาตลาดหลักทรัพยฯ จะไดอนุมัติการรับหุนของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน โดยในระหวางระยะเวลาดังกลาวผูถือหุนของบริษัทฯ จะสามารถขายหุนของบริษัทฯ โดยทํา
ธุรกรรมซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยฯ ไดเทานั้น
3.3.4

มูลคาสินทรัพยสุทธิของหุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีมูลคาต่ํากวาราคาเสนอขายอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งจะทําใหมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนไดรับลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ในทันที

เนื่องดวยเมื่ออางอิงกับทุนชําระแลวของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ราคาเสนอขายมีมูลคาสูงกวา
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ภายหลังการปรับปรุงโดยคํานวณรวมจํานวนเงินสุทธิโดยประมาณที่จะไดรับจาก
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนสําหรับหุนของผูลงทุนจะลดลงอยางมี
นัยสําคัญโดยทันที ในขณะที่หุนที่ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ถืออยูจะมีมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนเพิ่มสูงขึ้นมาก โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.10.5 สวนของผูถือหุน
3.3.5

บมจ. บานปู และผูถือหุนของบมจ. บานปู อาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษัทฯ และอาจไดรับ
เงินปนผลจากบริษัทฯ ลดลงไมวาโดยตรงหรือโดยออมภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

หุ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ยหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวนไม เ กิ น 648,492,500 หุ น เมื่ อ
การเสนอขายหุนในครั้งนี้เสร็จสิ้น (ภายใตสมมติฐานวามีการจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อทั้งจํานวน) สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลของบมจ. บานปู ในบริษัทฯ จะลดลงรอยละ 33.33 จากรอยละ 100.0 เหลือ
รอยละ 66.67 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้และ
การเสนอขายใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิที่ อ อกและเสนอขายใหแ ก ก รรมการและพนั ก งานของกลุ ม บริษั ท บา นปู (ภายใต
สมมติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งจํานวน) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิที่จะไดรับ
เงินปนผลของบมจ. บานปู ในบริษัทฯ จะลดลงเหลือรอยละ 65.00 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ ในการนี้ ผูถือหุนของบมจ. บานปู จะไดรับผลกระทบโดยออมจากการลดสัดสวนการถือหุน (ตามสัดสวนการถือ
หุน) ในลักษณะเดียวกันกับที่บมจ. บานปู ไดรับจากการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
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อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบมจ. บานปู ไดมีมติอนุมัติใหมีการจัดสรร
หุนรอยละ 32.38 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปู ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรตาม
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละรายในบมจ. บานปู ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปนการลด
ผลกระทบโดยออมจากการลดสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนของบมจ. บานปู อาจไดรับจากการเสนอขาย
3.3.6

ความเสี่ ย งจากการนํ า หุ น ของบริ ษั ท ฯ
ตลาดหลักทรัพยฯ

เข า จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นใน

บริ ษั ทฯ มี ความประสงค จ ะเสนอขายหุ น ในครั้ง นี้ กอ นที่จ ะทราบผลการพิ จ ารณาของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
เกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนํา
หลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ [] โดยบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท กรุป จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลว พบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ได ตามข อ บั ง คับ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เรื่ อ ง การรับ หุ น สามั ญ หรื อหุ น บุ ริ มสิ ท ธิ เ ป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย โดยบริษัทฯ
จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ซึ่งขึ้นอยู
กับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน จึงยังคงมีความไมแนนอนที่บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ
ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไวหากหุนของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ
3.3.7

ความเสี่ยงจากสวนแบงกําไร และสัดสวนการถือหุนลดลง และคาใชจายทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท บานปู

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติใหออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท บานปู
จํานวนไมเกิน 50,000,000 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 2.51 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้และ
ภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ภายใตสมมติฐานวามีการจองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ และกรรมการ และ
พนักงานของกลุมบริษัทบานปู ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน) อายุไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิ [] (เวนแตกรณีมีการปรับ
ราคาใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยไมคิดมูลคา และจะสามารถเริ่มทยอยใชสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญเมื่อครบกําหนด 3 เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูลงทุนจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไร (EPS Dilution) และผลกระทบดานสัดสวนการถือหุน (Control
Dilution) ในกรณีกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผูลงทุน
จะมีสวนแบงกําไรและสิทธิออกเสียงลดลงรอยละ 2.51 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้และภายหลัง
การใชสิ ทธิตามใบสํา คัญแสดงสิท ธิ (ภายใตส มมติฐานวา มีการจองซื้ อหุน ที่เสนอขายในครั้ งนี้ และกรรมการ และ
พนั ก งานของกลุ ม บริ ษั ท บ า นปู ใช สิ ทธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ทั้ ง จํ า นวน) สํ า หรั บ ผลกระทบด า นราคาหุ น (Price
Dilution) เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทฯ ยังไมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึงยังไมมีราคาตลาดของ
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

หุนที่ใชอางอิงได แตหากคํานวณผลกระทบดังกลาวโดยใชราคาเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้จะไมมีผลกระทบ
ดานราคา เนื่องจากราคาใชสิทธิสูงกวาราคาเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ (Share-based payment) บริษัทฯ จะตองบันทึกคาใชจายเทากับมูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู (ผูไดรับตราสารทุน) โดยจะตองบันทึก
คาใชจายทั้งจํานวนทันที ถาบริษัทฯ กําหนดใหผูไดรับตราสารทุนไดรับสิทธิทันที แตหากผูไดรับตราสารทุนยังไมไดรับ
สิทธิจนกวาผูไดรับตราสารทุนจะใหบริการตามชวงเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะตองทยอยบันทึกคาใชจายดังกลาวภายใน
ระยะเวลาการใหบริการตามที่กําหนด ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากสวนแบงกําไร และสัดสวนการถือหุนลดลง และ
คาใชจายทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู
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