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3.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏด้านล่างในข้อนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ
บริษัทฯ
ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างนี้อธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และมูลค่า
หุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ บางประการที่บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นปัจจัย
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แล้วเห็นว่าไม่มีนัยสาคัญ แต่อาจส่งผลให้การดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุร กิจของบริษัทฯ เสียหายได้ และอาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญใน
อนาคต ซึ่งอาจมีผ ลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ยังมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward –
looking statement) ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมาย
ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “เสี่ยงต่อ” “มุ่งต่อ” “ควรจะ” หรือถ้อยคาในลักษณะใกล้เคียง เป็นต้น ตลอดจน
คาเตือนที่เกี่ยวกับข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในส่วนอื่น ๆ ของเอกสารฉบับนี้ด้วย นอกจากนี้
ข้อมูลที่เป็นประมาณทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ
การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ นโยบายของรั ฐ และอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น
การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่ งมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือ
เหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้น ผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากการคาดการณ์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้ อ ความที่ เ ป็ น การคาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตดั ง กล่ า ว อั น เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย บางประการซึ่ ง รวมถึ ง ปั จ จั ย
ความเสี่ยงตามที่ปรากฏด้านล่างนี้
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.1

การที่โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ไม่สามารถผลิต
หรือจ่ายไฟฟ้าหรือไอน้้าได้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส้าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการด้าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าหรือไอน้าของโรงไฟฟ้าและโครงการ
ผลิตไฟฟ้าหรือไอน้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจทาให้บริษัทฯ และกิจการ
ร่วมค้าของบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าหรือไอน้าให้แก่ลูกค้าได้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก)

ความชารุดเสียหายหรือขัดข้องของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าและไอน้า

(ข)

การหยุดการผลิตที่มีการวางแผนหรือไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งรวมถึงการซ่อมบารุงตามปกติและ
การซ่อมบารุงครั้งใหญ่ที่ได้มอบหมายให้บุคคลภายนอกดาเนินการ หรือความล่าช้าในการซ่อมบารุง
ดังกล่าว

(ค)

ความบกพร่องในการออกแบบของอุปกรณ์หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

(ง)

ความบกพร่อ งในโครงสร้า งด้ านโยธาหรื อ ระบบการส่ง ไฟฟ้า และไอน้ าซึ่ งอาจส่ง ผลกระทบต่ อ
ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าที่กาหนดไว้ของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
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(จ)

ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือความไม่ต่อเนื่องในการจัดหาวัตถุดิบที่สาคัญซึ่งรวมถึงถ่านหิน น้า และ
แสงอาทิตย์

(ฉ)

การไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามข้อกาหนดในการได้รับใบอนุญาต หรือ
ไม่สามารถได้มา หรือคงไว้ซึ่งใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่จาเป็นตามกฎหมาย

(ช)

ความผิดพลาดของบุคลากร ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์ใด ๆ

(ซ)

มลพิษหรือการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าและไอน้า

(ฌ)

เหตุสุดวิสัยและภั ยพิบัติต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึง อัคคีภั ย ระเบิ ด ดินถล่ม แผ่นดินไหว พายุในเขตร้อ น
อุทกภัย และการก่อการร้าย และ

(ญ)

การขาดกระแสไฟฟ้าและไอน้า (Outage) ตามกาหนดการและนอกเหนือกาหนดการอันเนื่องมาจาก
การบารุงรักษา การขยาย หรือการปรับปรุงการดาเนินงาน

หากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นหรือ ความเสี่ยงที่มีลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถในการจ่า ยไฟฟ้ าหรือ ไอน้าของบริ ษัท ฯ และกิ จการร่ว มค้ าของบริษั ทฯ ได้ เช่ น ในช่ว งระหว่า งเดือ น
กุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2558 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีประสบปัญหาการรั่วของท่อนาไอน้ากลับมาใช้ใหม่ (Reheater
steam tube) ของหม้อไอน้าในบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 จึงได้ทาการซ่อมแซม ซึ่งส่งผลให้หน่วยผลิตไฟฟ้าดังกล่าวต้องหยุด
ดาเนินงานเป็นเวลาประมาณ 30 วัน และในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้มีการซ่อมแซมบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 ส่งผลให้หน่วย
ผลิตไฟฟ้าดังกล่าวต้องหยุดดาเนินงานเป็นเวลาประมาณ 20 วัน นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2558 มีการซ่อมแซมที่
นอกเหนือกาหนดการซึ่งส่งผลให้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีต้องหยุดดาเนินงานบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 เป็น
ระยะเวลา 3 วัน และ 19 วัน ตามลาดับ ในเดือนกันยายน 2558 มีการรั่วของท่อหม้อต้มไอน้า (Boiler water wall tube)
ของหน่วยผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ซึ่งต้องหยุดดาเนินงานเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งการหยุดดาเนินงาน
ดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อ ความพร้อ มในการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าบีแ อลซี พี และทาให้ค่าความ พร้อ มจ่ ายไฟฟ้า ที่
บจ. บีแอลซีพีได้รับจากกฟผ. ตามที่กาหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพีลดลงสาหรับช่วงเวลาดังกล่าว
แม้ว่าโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประสงค์ที่จะเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทาท่อนาไอน้ากลับมาใช้ใหม่ของหม้อไอน้าให้ดีขึ้นใน
ระหว่างการบารุงรักษาตามกาหนดการในปี 2560 บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า จะไม่มีเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน
นี้เกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า หงสาซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการเปิ ด ด าเนิ น งานในระยะแรกได้ ป ระสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานหลายอย่างเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าที่เปิดดาเนินงานใหม่ เช่น การรั่วของท่อ
นอกจากนี้ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือไอน้า หากโรงไฟฟ้า
ไม่มีความพร้อมหรือไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าและ/หรือไอน้าได้ในระดับที่ตกลงไว้ หรือตามกาหนดการที่กาหนดไว้เป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือต้องชาระค่าปรับอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา
ดังกล่าว ดังนั้น การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
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ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ พึ่งพิงผู้รับซื้อจ้านวนน้อยราย

บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดให้แก่ผู้รับซื้อจานวนน้อย
ราย เช่น บจ. บีแ อลซีพี ได้ทาสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพียงรายเดียวเพื่อ ขายไฟฟ้าที่ผลิตที่โรงไฟฟ้าบีแ อลซีพี
ให้ แ ก่ ก ฟผ. ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า และผู้ จั ด จ าหน่ า ยในประเทศไทย โดยภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบี แ อลซี พี
บจ. บีแอลซีพีไม่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลอื่นได้ ในขณะที่บริษัทหงสาจาหน่ายไฟฟ้าเกือบทั้งหมดที่ผลิตที่
โรงไฟฟ้าหงสาให้แ ก่กฟผ. และที่เหลือ อีกบางส่วนให้แก่รัฐวิ สาหกิจไฟฟ้าลาว ส่วนในประเทศจีน การขายไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (Power Grid Company) เพียงรายเดียวในแต่ละเขตนั้น ๆ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง มีสัดส่วน
รายได้จากการขายไฟฟ้า เป็นจานวนร้อยละ 49.1 และร้อยละ 43.5 ของรายได้ทั้งหมด ตามลาดับ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่ ว มหลวนหนานมี สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากการขายไฟฟ้ า เป็ น จ านวนร้ อ ยละ 73.1 และร้ อ ยละ 68.8 ของรายได้ ทั้ ง หมด
ตามลาดับ
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และทาสัญญาซื้อขายไอน้ากับบริษัทซีหวาง
เพียงรายเดียว สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงมีกาไรจากการขายไฟฟ้าและไอน้าให้ แก่บริษัทซีหวางตามสัดส่วนการลงทุนจานวน 46.1
ล้านหยวน หรือ 251.3 ล้านบาท และจานวน 47.5 ล้านหยวน หรือ 257.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 และร้อยละ
10.1ตามลาดับ ของกาไรส่วนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว
ผู้รับซื้อบางรายอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทากับบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของ
บริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื ออาจไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เช่น ในปี 2557 และ 2558 บริษัทซีหวางซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้าและไอน้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงได้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินในช่วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศจี น ประสบปั ญ หา โปรดพิจ ารณารายละเอี ยดเพิ่มเติ มในส่วนที่ 2.4.16 การวิเ คราะห์แ ละคาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ หากผู้รับซื้อของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ไม่สามารถชาระเงินหรือปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือหากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายหยุดชะงัก อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.1.3

ผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ พึ่งพากลุ่มสินทรัพย์น้อยแห่ง

ในอดีตที่ผ่านมา กาไรโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มาจากกาไรจากบจ. บีแอลซีพี ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบจ. บีแอลซีพีเป็นเจ้าของและ
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ จากบจ. บีแอลซีพีสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 และ 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2,256.1 ล้านบาท 2,273.9 ล้านบาท และ 2,094.6 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ
74.9 ร้อ ยละ 66.7 และร้อ ยละ 60.2 ของกาไรของบริษั ทฯ ก่อ นหั กภาษีเงิ นได้ ตามลาดับ ดัง นั้น หากโรงไฟฟ้า หรื อ
โครงการผลิตไฟฟ้าแห่งใดไม่สามารถทากาไรได้ หรือสามารถทากาไรได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ ผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
3.1.4

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีก้าหนดระยะเวลาที่แน่นอน

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าหงสา และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ ปุ่นมีร ะยะเวลาตามสัญ ญาตั้ งแต่ 20 ถึ ง 25 ปี โรงไฟฟ้าพลังงานร่ วมเจิ้ งติ้ งและโรงไฟฟ้าพลั งงานร่ว ม
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หลวนหนานขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการต่ออายุสัญญาเป็นรายปี ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
เข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่มีระยะเวลาตามสัญญา 28 ปีกับบริษัทซีหวางโดยสัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดระยะเวลา
ตามสัญ ญาในเดือ นมิถุนายน 2572 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุร กิจ
นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวยังไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาของสัญญา บริษัทฯ จึงไม่สามารถ
รับรองได้ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละโครงการดังกล่าวจะสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้เกินกว่าระยะเวลาเริ่มต้น
ที่กาหนดไว้ในสัญญา และไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะสามารถเข้าทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าหรือไอน้ากับลูกค้ารายอื่นได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรืออาจไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นได้เลยหากสัญญา
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ที่ผ่านมากฟผ. ไม่เคยขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าหงสา รัฐบาลลาวมีสิทธิที่จะเข้าถือกรรมสิทธิ์โครงการโรงไฟฟ้าหงสาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน นอกจากนี้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทฯ กับบริษัทซีหวางมิได้ระบุถึงค่าปรับในกรณีที่บริษัทซีหวางไม่สามารถซื้อไฟฟ้าในจานวน
ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหากบริษัทซีหวางประสงค์จะหยุดซื้อไฟฟ้า จากบริษัทฯ ดังนั้น หากไม่มีการขยายระยะเวลาของ
สัญญา หรือแม้มีการขยายระยะเวลาแต่มีข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ด้อยลง ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
3.1.5

ความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิง
(ก)

ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาถ่านหินตามแผนหรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนราคาถ่านหิน
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษัทฯ

ความสาเร็จของการดาเนินธุร กิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษั ทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจัดหาถ่านหินซึ่ง เป็นวัตถุดิบหลักในจานวนที่เพียงพอและในราคาที่ สามารถแข่ง ขันได้สาหรั บ
การดาเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
บจ. บีแอลซีพีอาศัยบริษัทเอซีเอชซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทริโอตินโตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นาในธุรกิจ
เหมือ งแร่ของโลกที่ มุ่งเน้นการดาเนินงานด้านการสารวจ ขุดเจาะ และสกัดทรัพยากรแร่ ซึ่งรวมถึงถ่านหิน ด้วย เป็น
ผู้จัดหาถ่านหินหลัก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุร กิจ ข้อ 2.3.1(ก)(3)
การจัดหาเชื้อเพลิง บจ. บีแอลซีพีจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินหากการจัดหาถ่านหินโดยบริษัทเอซีเอชไม่ เป็นไป
ตามแผนการจัดหาถ่านหิน ในกรณี ที่บริษัทเอซีเอชไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ตามที่กาหนดให้แก่บจ. บีแอลซีพีสาหรับ
การผลิตไฟฟ้าอาจทาให้บจ. บีแอลซีพีต้องซื้อถ่านหินจากแหล่งอื่นในราคาที่สูงกว่า หรือคุณภาพที่ด้อยกว่าหรือปริมาณที่
น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามแผน บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบจ. บีแอลซีพีจะสามารถจัดหาถ่านหินทดแทนภายใต้ข้อตกลง
ทางการค้ า ที่ ส มเหตุ ส มผลหรื อ อาจไม่ ส ามารถจั ด หาทดแทนได้ เ ลย ดั ง นั้ น โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี จึ ง อาจไม่ มี
ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าและส่งผลให้ความสามารถในการทากาไรของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีลดน้อยลง ซึ่งเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งข้างต้นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ
แม้ถ่านหินลิกไนต์ทั้งหมดที่โรงไฟฟ้าหงสาจาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานจะมาจากเหมืองถ่านหิน
ลิกไนต์หงสาซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินที่ผลิตถ่านหินสาหรับโรงไฟฟ้าหงสาเท่านั้น อย่างไรก็ดี การดาเนินงานของเหมือ ง
ถ่านหินลิกไนต์หงสาอาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และสภาวะในการดาเนินงานซึ่งอาจกระทบต่อ การผลิตถ่านหินลิกไนต์
โดยเหตุการณ์และสภาวะเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยและภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงฝนตก
หนัก อัคคีภัย อุทกภัยและแผ่นดินไหว ไฟฟ้าดับ ความบกพร่อ งของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความชารุด
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บกพร่องของเครื่องจักรและปัญหาเกี่ยวกับการบารุงรักษา การไม่สามารถจัดหาวัตถุดิ บและผู้จัดหาวัตถุดิบหลัก เช่น
ระเบิด เชื้อเพลิง และอะไหล่สารอง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินและความไม่มั่นคงทางธรณีเทคนิคของ
บ่อเหมือง อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และความคลาดเคลื่อนในการประมาณปริมาณถ่านหินลิกไนต์สารอง
และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้อาจส่งผลให้การจัดหา
ถ่า นหิ นลิ กไนต์ แ ก่ โรงไฟฟ้ าหงสาไม่มี ความต่อ เนื่ อ ง ดั งนั้ น หากเกิด ความไม่ ต่อ เนื่ อ งในการจั ดหาถ่ านหิน ดัง กล่ า ว
บริ ษั ท หงสาอาจไม่ ส ามารถหาถ่ า นหิ น จากแหล่ ง อื่ น ได้ เ ลยและอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
การดาเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสา
ในประเทศจีน บริษัทฯ ซื้อถ่านหินสาหรับโรงไฟฟ้าผ่านขั้นตอนการประมูลที่มีการแข่งขันสูง ในตลาด
ซื้อขายแบบทันที (Spot market) ในประเทศจีน และในอดีตที่ผ่านมา ราคาถ่านหินในประเทศจีนมีความผันผวนทาให้
กาไรของบริษัทฯ ที่ได้จากโรงไฟฟ้าในประเทศจีนจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนทาให้ของราคาถ่านหินมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ที่จะส่งผ่านต้นทุนราคาถ่านหินไปยังผู้รับซื้อไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี อัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาและ
นโยบายด้านพลัง งานในปั จจุบั นของประเทศจีน แล้ว บริ ษัท ฯ เชื่อ ว่ าการเปลี่ยนแปลงราคาถ่ านหิ นจะส่งผลให้ เกิ ด
การปรับเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าในที่สุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่ อ าจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา
ถ่านหิน อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายในทางลบเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าของรัฐบาลจีน เช่น ความล่าช้า
ในการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้า หรือการที่ไม่มีการปรับอัตราดังกล่าวเพื่อให้สะท้อนถึงราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้น อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ ตลอดจนผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม่สามารถส่งผ่านราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้รับซื้อไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ ได้
(ข)

ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และกิ จ การร่ ว มค้ า ของบริ ษั ท ฯ ขึ้ น อยู่ กั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ความสามารถของการขนส่งของผู้จัดหาวัตถุดิบ

ถ่า นหิน ซึ่ งบริ ษัท ฯ และกิ จ การร่ว มค้า ของบริษั ท ฯ ซื้ อ อาจมี ก ารขนส่ ง จากเหมื อ งถ่ านหิ นมายั ง
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินด้วยวิธีขนส่งหลายวิธี จึงอาจทาให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย อุบัติเหตุ การขาดแคลนแรงงาน และปัจจัยอื่ น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าในอนาคตบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะ
ไม่ประสบปัญหาการจัดสรรพาหนะสาหรับขนส่งที่ไม่เพียงพอ หรือความล่าช้าในการขนส่งหรือได้รับถ่านหิน
(ค)

ข้อจ้ากัดในการส่งผ่านต้นทุนราคาเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

บริษัทฯ ส่งผ่านต้นทุนราคาถ่านหินและเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีไปยังกฟผ. ในรูปแบบของ
ค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งส่วนหนึ่งคานวณจากต้นทุนราคาถ่านหินและเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม การคานวณค่าพลังงานไฟฟ้า
ดังกล่าวอาศัยสมมติฐานการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (Assumed heat rate) ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีด้วยถ่านหินที่มี
ค่าความร้อ นตามที่กาหนด ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทเอซีเอชจัดส่งถ่านหินที่มีค่าความร้อนต่ากว่าค่าที่กาหนดดังกล่าว
บจ. บีแ อลซีพีอ าจจาเป็นต้อ งใช้ถ่านหินในปริมาณที่มากขึ้นเพื่ อ ผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามจานวนที่ต้องการซึ่งไม่สามารถ
ส่งผ่านต้นทุนส่วนเพิ่มนี้ไปยังกฟผ. ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ ธุร กิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบจ. บีแอลซีพี
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการผลิตถ่านหินที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทหงสาจะได้รับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเมื่อ
โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าตามกาลังการผลิตไฟฟ้าตามที่กาหนดในสัญญาให้แก่กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว และจะได้รับค่าพลังงานไฟฟ้าตามจานวนพลังงานไฟฟ้าที่ได้มีการจ่ายจริงให้แก่กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดย
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชาระหนี้ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
จานวนหนึ่งของบริษัทหงสา ในขณะที่ค่าพลังงานไฟฟ้าจะคิดจากราคาของเชื้อเพลิงซึ่งใช้ในการผลิตไฟฟ้า และต้นทุน
แปรผั น ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การด าเนิ น งานของโรงไฟฟ้ า หงสา ต้ น ทุ น เชื้ อ เพลิ ง จะถู ก ค านวณจากต้ น ทุ น ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ซึ่ ง
ถู ก ก าหนดไว้ แ ละปรั บ ตามความผั น ผวนของราคาน้ ามั น ดี เ ซลในกรุ ง เทพมหานคร ต้ น ทุ น การด าเนิ น งานแปรผั น
ได้ถูกกาหนดไว้แ ล้วเช่นกันโดยปรับตามดัชนีร าคาผู้บริโภคของประเทศไทยที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น
ความสามารถในการทากาไรของโรงไฟฟ้าหงสาจึงขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการผลิตถ่านหินลิกไนต์หงสา เช่น ในกรณีที่
ค่าใช้จ่ายในการผลิตถ่านหินที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาสูงกว่าจานวนที่กาหนดไว้ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการผลิต
ถ่านหินดังกล่าวจะไม่ถูกส่งผ่านไปยังกฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และบริษัทหงสาจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
ดังกล่าว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตถ่านหินที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการด าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ 2.2.2 ลั ก ษณะ
การประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ข)(4) การจัดหาเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ การประมาณการปริมาณถ่านหินสารองเชิงพาณิชย์ (Coal reserve) และปริมาณถ่านหิน
สารองทางธรณี (Coal resource) ของเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ข)(4) การจัดหาเชื้อเพลิง บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าการประมาณการดังกล่าวตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะเป็นปริมาณ คุณภาพ หรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริง โดยการประมาณการดังกล่าวมาจากการประเมินโดยอาศัยปัจจัยหลายประการ รวมถึงคุ ณภาพของสินแร่ที่ได้จาก
การขุดเจาะสารวจ การสุ่มตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างสินแร่ ตลอดจนกระบวนการที่ผู้ประเมินใช้รวมถึงประสบการณ์ของ
ผู้ประเมิน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการปริมาณถ่านหินสารองเชิงพาณิชย์และปริมาณถ่านหินสารองทางธรณี
ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะไม่สามารถนามาใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้เต็มจานวน อีกทั้งข้อ ความใด ๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการรับรองความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจของเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสา
3.1.6

ผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความผันผวนตามฤดูกาลและสภาพอากาศซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้า
และโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

ผลการด าเนิน งานของบริ ษั ท ฯ ขึ้ น อยู่ กั บ ความผัน ผวนตามฤดู ก าลและสภาพอากาศซึ่ ง ส่ งผลกระทบต่ อ
ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ในขณะที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวสาหรับการจาหน่ายไฟฟ้าตามกาลังการผลิตที่กาหนดไว้แน่นอนแล้ว การจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิต
ได้โดยบริษัทฯ ในประเทศจีนขึ้นอยู่กับความผันผวนตามฤดูกาลและสภาพอากาศซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในประเทศจีน บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการจัดสรร
การรับซื้อ ไฟฟ้ารายปีซึ่งหน่วยงานราชการประจาจังหวัดของพื้นที่ที่โครงการผลิตไฟฟ้าแต่ละโครงก ารตั้งอยู่นั้นเป็น
ผู้กาหนดปริมาณไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้ อันจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนและการประเมิน ของหน่วยงานราชการ
ประจาจังหวัดถึงความต้องการ สภาวะตลาด และความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่
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ทั้งนี้ ความต้องการไฟฟ้าและไอน้าในพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า พลังงานร่วมของบริษัทฯ ในประเทศจีนโดยทั่วไปมี
อัตราสูงในช่วงเดือนที่เป็นฤดูหนาว อนึ่ง หากอากาศไม่หนาวมากซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้จะส่งผลให้
ความต้องการไฟฟ้าและไอน้าลดน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกอาจกระทบต่อแหล่งน้าของบริษัทฯ โดยน้ายังเป็นวัตถุดิบที่สาคัญ
ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า เช่น โรงไฟฟ้าหงสาใช้น้าจากทะเลสาบและเขื่อนในบริเวณใกล้เคียงในการผลิตไอน้าสาหรับ
กระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในประเทศจีนที่ใช้น้าในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ปัญหา
การขาดแคลนน้าเนื่อ งจากภัยแล้งหรือปัจจัยอื่นซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อาจก่อ ให้เกิด
การหยุดชะงักในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้และรายได้ของโครงการผลิตไฟฟ้า
ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนแบ่งกาไรที่บริษัทฯ จะได้รับ เช่น ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละปีอาจทาให้ความเข้มแสงในแต่ ละปีไม่คงที่ ซึ่งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได้มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และทาให้รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าของโครงการดังกล่าวลดลง ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับ
3.1.7

การด้าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การได้รับ การคงไว้ และการต่ออายุใบอนุญ าต และการอนุมัติ ตลอดจนการคงไว้ซึ่งสัมปทานที่
เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จาเป็นต้อ งได้รับใบอนุญ าตและการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐใน
การดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยในประเทศญี่ ปุ่น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นต้องได้รับใบอนุญาตและ
การอนุมัติ เช่น การได้รับการรับรองโรงผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้ โดย
ใบอนุญาตเหล่านี้รวมถึงใบอนุญาตตั้งบริษัทโดยทั่วไป ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตการลงทุ น แรงงาน สิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และใบอนุญาตอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ต้องดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตและการอนุมัติ
เมื่อใบอนุญาตและการอนุมัติดังกล่าวสิ้นอายุลง รวมถึงต้องดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและการอนุมัติใหม่
ตามที่จาเป็น อย่างไรก็ ดี หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในระดับรัฐบาลกลาง จังหวัด ภูมิภาค หรือท้องถิ่น) อาจ
ไม่ออกหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ให้การอนุมัติสาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัท ฯ
ภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ หรืออาจไม่ออกหรือไม่ต่ ออายุใบอนุญาตหรือไม่อนุมัติเลย นอกจากนี้
บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะสามารถได้รับหรือคงไว้ซึ่ง หรือดาเนินการต่อ
อายุใบอนุญาตและการอนุมัติ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตและการอนุมัติได้ในอนาคต ในกรณีที่บริษัทฯ และ
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ไม่สามารถกระทาการดังกล่าวได้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
อาจหยุดชะงักชั่วคราวหรือหยุดดาเนินการถาวร ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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บจ. บีแอลซีพี อาจไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า จากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยก่อนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพีสิ้นสุดลง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบจ. บีแอลซีพีเช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้สัญญา
เช่าที่มีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการเช่าในเดือนตุลาคม 2573 ในขณะที่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ
บีแ อลซีพีมีกาหนดระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ข องบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 โดยจะครบกาหนด
ระยะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ 2575 ดังนั้น สัญญาเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะครบกาหนดระยะเวลาและ
สิ้นสุดลงก่อ นวันสิ้นสุดกาหนดระยะเวลาภายใต้สัญญาซื้อ ขายไฟฟ้าของบีแ อลซีพี ซึ่งหากบจ. บีแ อลซีพีไม่สามารถ
ต่อ สัญ ญาเช่าที่ดินดั งกล่าวได้จะส่งผลให้บจ. บีแ อลซีพีต้ อ งส่งมอบที่ดินที่เป็ นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ าบีแ อลซีพีคืนให้แ ก่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และไม่สามารถดาเนินการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีภายหลังการสิ้นสุดลงของสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี แม้บจ. บีแอลซีพีมีแผนที่จะดาเนินการขยายระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวให้มี
ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ยเท่ า กั บ ก าหนดเวลาของสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบี แ อลซี พี บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถรั บ รองได้ ว่ า
บจ. บีแอลซีพีจะสามารถขยายระยะเวลาของสัญ ญาเช่าที่ดินดังกล่าวออกไปได้ หรือ มีระยะเวลาเพียงพอตามความ
ประสงค์ของบจ. บีแอลซีพีหรือหากสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินออกไปได้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวจะสมเหตุสมผล ยอมรับได้ และเป็นประโยชน์ทางธุรกิจกับ บจ. บีแอลซีพีหรือบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งข้างต้นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.1.9

บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากการไม่สามารถด้าเนินการขยายก้าลัง
การผลิตไฟฟ้าหรือเกิดความล่าช้าในการขยายก้าลังการผลิตไฟฟ้า

บริษั ทฯ มี แ ผนที่ จะขยายกลุ่ม สิน ทรั พย์ ที่ล งทุ นในการผลิต ไฟฟ้า โดยการเข้ าซื้ อ กิจ การในบางครั้ ง โดย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนั้นรวมถึง การที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาโอกาสในการเข้าซื้อ
กิจการที่เหมาะสมได้ หรือไม่สามารถเข้าซื้อกิจการโดยมีข้อตกลงทางการค้าที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ในทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ โอกาสในการเข้าซื้อ กิจการสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านั้ นมีการแข่งขันสูงจึ งอาจทาให้ต้นทุนใน
การเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นหรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องระงับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ดังนั้น ความสาเร็จใน
การเข้าซื้อกิจการตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนทั้งในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ ยืม และในบางกรณีรวมถึงการได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ความสามารถของ
บริษัทฯ ในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตจึงอาจมีอุปสรรคหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนภายใต้ข้อตกลงที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ บริษั ทฯ หรื อ ไม่ส ามารถจั ด หาแหล่ง เงิ น ทุน ได้ เลย หรือ ไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตตามกฎหมาย นอก จากนี้
ความสามารถในการเติบโตของบริษัทฯ ผ่านการเข้าซื้อกิจการและการบริหารจัดการการเติบโตดังกล่าวทาให้บริษัทฯ
จาเป็นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องในระบบข้อมูลด้านการดาเนินงาน การเงิน และการบริหารจัดการ รวมถึงการดาเนินการ
เพื่อดึงดูด รักษา จูงใจ และบริหารพนักงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการลงทุนในระดับภูมิภาค การกระจาย
การลงทุ น ไปยั ง แหล่ง พลั งงานหมุ น เวี ยนให้ มากขึ้ น รวมทั้ง การจั ด หาหุ้ น ส่ ว นและพัน ธมิ ตรทางธุร กิ จ รายใหม่ โดย
ความสามารถของบริษัทฯ ในการดาเนินการตามกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการซึ่งอยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความสามารถขอ งบริษัทฯ ในการจัดหา
สินทรัพย์ โครงการ หรือตลาดใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา การเข้าซื้อกิจการ การลงทุน การเข้าร่วมในกิจการ
ร่ว มค้ า หรื อ การสร้า งพั น ธมิ ตรทางธุ ร กิ จ และการด าเนิ นการเพื่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า วภายในระยะเวลาหรื อ
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งบประมาณที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ตลอดจนการด ารงไว้ การขยาย หรื อ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า การได้ ม าซึ่ ง
การอนุญาต ใบอนุญาต และการอนุมัติที่จาเป็นตามกฎหมาย การพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและ
ชุมชนท้องถิ่น และการอบรมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อการบริหารและดาเนินธุรกิจที่กาลั งเติบโตของ
บริษัทฯ และธุรกิจในสาขาใหม่ ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าการพัฒนา การเข้าซื้อกิจการ การลงทุน
การเข้าร่ว มในกิจการร่วมค้า หรื อ การสร้างพันธมิตรทางธุร กิจที่ได้ กล่าวมาข้า งต้นไม่ว่าทั้ งหมดหรือ บางส่วนนั้นจะ
สามารถดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงได้ หรือจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับได้ในทางการค้าสาหรับบริษัทฯ
การที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การกิ จ การที่ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า ซื้ อ มาให้ ร วมกั บ กิ จ การที่ มี อ ยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอาจทาให้ความสนใจในการเข้าซื้อกิจการอื่น ๆ ในอนาคตหรือการดาเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ ลดลง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญในบางครั้งขึ้นอยู่กับว่าการเข้าซื้อกิจการที่มีนัยสาคัญนั้นสามารถสาเร็จ
ลุล่วงภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือ ไม่ ซึ่ งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้อ ยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนั้น
การที่บ ริษั ทฯ ไม่ส ามารถดาเนิ นการให้เ ป็น ไปตามเป้า หมายการเติ บโตได้สาเร็ จอาจส่ง ผลกระทบในทางลบอย่า ง
มีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.1.10 ความคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยส้าคัญของก้าหนดการและงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ส้าหรับขั้นตอนที่
ส้าคัญของโครงการที่ก้าลังพัฒนาของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจส่งผลให้วันเปิด
ด้าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการดังกล่าวต้องล่าช้าออกไปหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ และกิ จ การร่ ว มค้ า ของบริ ษั ท ฯ มี โ ครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาหลายโครงการ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 1.3 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีแ ผนที่จะขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้มีกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนทั้งสิ้น
2,556.3 เมกะวั ต ต์ เ ที ย บเท่ า ภายในปี 2563 ตามเป้ า หมายการเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ โดยโครงการเหล่ า นี้ ล้ ว นมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม การก่อสร้าง และการทดสอบระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า ค่าใช้จ่าย
ส่วนเกิน หรือผลการดาเนินงานที่ต่ากว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ในแง่ของผลผลิตหรือประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการที่อยู่
ระหว่ างการพั ฒนาเหล่ านี้ อ าจได้รั บผลกระทบจากระยะเวลาในการออกใบอนุญ าตต่า ง ๆ จากหน่ว ยงานราชการ
การดาเนิน คดีห รือ ข้อ พิ พาทใด ๆ สภาพอากาศที่ ไม่ เอื้อ อ านวย ภั ยธรรมชาติ อุบั ติเ หตุห รือ เหตุ การณ์ที่ ไม่ สามารถ
คาดการณ์ได้ กาหนดการผลิตและจัดส่งอุปกรณ์ที่สาคัญ ความบกพร่องในการออกแบบหรือก่อสร้าง และการจัดหาและ
ต้นทุนของอุปกรณ์และวัตถุดิบ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอื่น ๆ เป็นต้น อีกทั้งอาจเกิดความล่าช้า การยกเลิกโครงการ
หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดาเนินงานที่อาจเกิดขึ้น ในบางครั้ง เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเงื่อนไขข้อจากัดทาง
กฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องชาระหนี้ภายใต้สัญญาเงินกูก้ ่อนกาหนด เช่น ความล่าช้าในการเริ่มเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นบางโครงการอาจก่อให้เกิดเหตุผิดนัดภายใต้
สัญญาเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ต้องชาระหนี้ก่อนกาหนด
นอกจากนี้ ความเสี่ยงข้างต้นอาจทาให้การเริ่มต้นโครงการใหม่ ๆ ล่าช้าหรือส่งผลให้ผลตอบแทนของโครงการ
นั้น ๆ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่สูงขึ้น การสูญเสียรายได้ และการเรียกร้องเบี้ยปรับและ
ค่ า เสี ย หายตามสั ญ ญาอื่ น ๆ อั น อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ฐานะทางการเงิ น
ผลการด าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความรุ น แรงและระยะเวลาของเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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3.1.11 ความล้มเหลวของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทฯ รายหนึ่งหรือ
หลายรายอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ
บริษั ทฯ มี หุ้นส่ วนทางธุร กิจ เชิ งกลยุท ธ์แ ละหุ้ นส่ วนท้อ งถิ่น หลายรายสาหรับ การพั ฒนาและด าเนิ นธุ ร กิ จ
โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้า เช่น บมจ. เอ็กโกซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจานวนหุ้นที่อ อกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบจ. บีแอลซีพี บมจ. ราชบุรี และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00
และร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่อ อกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหงสา ตามลาดับ บริษัทฉีซิงและบริษัทซีหวาง
ซึ่งต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อ ยละ 15.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทโจวผิงพีค และบริษัท
ซานซีลู่อันและบริษัทเกอเหมิงซึ่งต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทซานซีลู่กวง ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนดังกล่าว รวมถึงความขัดแย้งด้านบริหาร ภาระความเสี่ยง
ทางการเงิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความขัดแย้งด้านนโยบายกับหุ้นส่วน ความสาเร็จของการเป็นหุ้นส่วน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการดาเนินงานที่น่าพอใจและการปฏิบัติหน้าที่ของหุ้นส่วนแต่ละรายให้สาเร็จลุล่วงเป็นสาคัญ ดังนั้น
หากหุ้นส่วนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และหุ้นส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นที่น่าพอใจ การเป็นหุ้นส่วน
อาจไม่สามารถดาเนินกิจการได้ครบถ้วนหรือไม่สามารถให้บริการตามสัญญาได้ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ
ในกิจการร่วมค้าแต่ ละโครงการแตกต่ างกันและส่วนใหญ่ บริษั ทฯ ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมกิจการ ซึ่งใน
บางกรณี การที่บริษัทฯ จะสามารถถอนเงินทุน (ซึ่งรวมถึงเงินปันผล) ออกจากกิจการร่วมค้า และการที่บริษัทฯ จะ
สามารถเข้าควบคุมการบริหารจัดการในกิจการร่วมค้าได้นั้น ขึ้นอยู่กับความยินยอมของหุ้นส่วนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์แ ละ
หุ้นส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ผลการดาเนินงาน รายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญ หากเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับหุ้นส่วนทางธุร กิจเชิงกลยุทธ์แ ละหุ้นส่วนท้อ งถิ่นและไม่ได้รับ
การแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
นอกจากนี้ หากหุ้นส่วนทางธุร กิจเชิงกลยุทธ์และหุ้นส่วนท้องถิ่นรายใดยกเลิกข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ หรือ
ไม่สามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร หรือให้ความช่วยเหลือตามที่คาดไว้ หรือแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจไม่สามารถหาผู้อื่นเข้ามาแทนหุ้นส่วนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ดั งกล่าวได้ทันทีหรือ อาจไม่สามารถหาได้เลย
ดังนั้น ความล้มเหลวของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทฯ รายหนึ่งหรือหลายราย
จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
3.1.12 บริษัทฯ อาจมีความรับผิดเกี่ยวกับคดีความของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
ในปี 2550 บุคคลและกลุ่ม บริษัท (เรียกรวมว่า “โจทก์ ”) ซึ่ง เคยเป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้า หงสา ได้ยื่นฟ้อ ง
บมจ. บ้านปู บริษัทบ้านปูอินเตอร์ และบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบมจ. บ้านปู 3 ท่าน (เรียกรวมว่า “จ้าเลย”) ต่อ
ศาลแพ่งในประเทศไทย (“ศาลแพ่ง”) โดยกล่าวหาว่าจาเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ
เพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสา และได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการให้ข้อมูลที่
ไม่ ถู ก ต้ อ งแก่ รั ฐ บาลลาว ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลลาวยกเลิ ก การให้ สั ม ปทานการประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า หงสาและ
เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาแก่โจทก์ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าทาสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โจทก์จึงเรียกร้องให้
จาเลยชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นจานวน 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งประกอบด้วยค่าข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาจานวน
2,000 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับโรงไฟฟ้าหงสาอีกจานวน 2,000 ล้านบาท และ
ค่าขาดประโยชน์จากการถูกรัฐบาลลาวยกเลิกสัญญาสัมปทาน จานวน 59,500 ล้านบาท ในการนี้ จาเลยได้ฟ้องแย้งต่อ
โจทก์ว่าโจทก์ยกเลิกสัญญาร่วมพัฒนาโครงการโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บมจ. บ้านปู บริษัทบ้านปูอินเตอร์
และบริษัทฯ
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ศาลแพ่งมีคาพิพากษาในเดือนกันยายน 2555 ว่า แม้จาเลยมิได้ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ดี
จาเลยกระทาละเมิดด้วยการใช้ข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาของโจทก์ (สาหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้า ขนาด 600.0 เมกะวัตต์)
ไปใช้ในการการพัฒนาโรงไฟฟ้า ขนาด 1,800.0 เมกะวัตต์ และพิพากษาให้บมจ. บ้านปูและบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่โจทก์เป็นจานวน 2,000 ล้านบาทสาหรับค่าข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสา และอีก 2,000 ล้านบาทสาหรับค่าใช้จ่าย
ลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับโรงไฟฟ้าหงสารวมเป็นจานวน 4,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ
7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้นและชดใช้ค่าเสียหาย อันได้แก่ ค่าขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับจาก
การพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสาเป็นเงินรายปี 2558 ถึงปี 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี 2571 ถึงปี 2582 ปีละ 1,380
ล้านบาท ชาระทุกสิ้นปี เป็นจานวนเงินรวม 27,740 ล้า นบาท รวมจานวนค่าเสียหายทั้งสิ้น 31,745 ล้านบาท ทั้ง นี้
ศาลแพ่งได้ยกฟ้องบริษัทบ้านปูอินเตอร์ และผู้บริหารของบมจ. บ้านปู
บมจ. บ้านปูและบริ ษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าว โดยในเดือนกันยายน 2557 ศาลแพ่งได้อ่าน
คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ (“ศาลอุทธรณ์”) ซึ่งพิพากษายกคาฟ้องของโจทก์โดยให้เหตุผลว่าจาเลยได้กระทาการโดย
สุจริตทั้งก่อนและหลังเข้าลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจาเลยมิได้กระทาละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็น
ฝ่ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจาเลยไม่มีหน้าที่ต้องส่งคืนเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าหงสาและ
เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาให้แก่โจทก์
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ คดีดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเนื่องจากโจทก์ได้ยื่นอุ ทธรณ์
คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อ ศาลฎีกา (“ศาลฎีกา”) และคาดว่ากระบวนการในการพิจารณาของศาลฎีกาจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 ปี
บริ ษัท ฯ เชื่ อ ว่ าข้ อ กล่ าวหาของโจทก์ไ ม่มี น้ าหนัก เพี ยงพอและบริ ษัท ฯ มิไ ด้มี การตั้ งส ารองใด ๆ เกี่ ยวกั บ
คดีความดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ดี การดาเนินคดีใช้เวลามากและมีค่าใช้จ่ายสูง และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องให้
ความส าคัญ กั บคดี ค วามดัง กล่า ว โดยผลของคดี ความดั ง กล่ า วมี ค วามไม่แ น่ นอนและขึ้ นอยู่ กับ ปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนี้ แม้ผลของคดีความข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ในบริ ษั ท หงสา หรื อ สั ม ปทานของบริ ษั ท หงสา แต่ ผ ลของการด าเนิ น คดี อั น ถึ ง ที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ น ผลเสี ย แก่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ
การกล่าวหา การฟ้องร้อง หรือการดาเนินคดีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ
3.1.13 การสูญเสียสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการหรือการถูกเรียกเก็บ
ภาษีประเภทใหม่จะเพิ่มภาระภาษีและท้าให้ก้าไรของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ลดลง
บจ. บีแอลซีพีได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”)
สาหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เต็ ม จ านวนเป็ น เวลา 8 ปี นั บ จากวั น ที่ บ จ. บี แ อลซี พี เ ริ่ ม มี ร ายได้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ทั้ ง นี้
แม้ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเต็มจานวนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 แต่บจ. บีแอลซีพียังคงได้รับสิทธิ
ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50.0 ของ
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนับจากเดือนเมษายน 2557 จนถึงเดือนมีนาคม 2562
นอกจากนี้ บริษัทหงสาได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจาสมัชชา
แห่งชาติของประเทศลาวโดยได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการนับแต่เข้าทาสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้า
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ปากเหมืองในเดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวันครบกาหนด 7 ปี ภายหลังจากการเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของ
หงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้นจะไม่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิก หรือ
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการได้รับการยกเว้น
ภาษีและการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งอาจส่งผลให้การยกเว้นภาษีหรือการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว
ถูกเพิกถอน อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ สามารถรับรองได้ว่าบจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสาจะได้รับหรือได้ประโยชน์จากการได้รับ
ยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวหรือสิทธิการได้รับยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คล้ายกันใน
อนาคต ซึ่งหากไม่ได้รับยกเว้นภาษีหรือ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่ าวแล้ว จะส่งผลให้บจ. บีแ อลซีพี แ ละ
บริษัทหงสาต้อ งเสียภาษีสาหรับเงินได้ส่ว นที่เคยได้รับยกเว้นภาษีหรือได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทาให้บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นและความสามารถในการทากาไรลดลง ดังนั้น การสูญเสียสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ ท างภาษี ดั ง กล่ า วหรื อ การถู ก เรี ย กเก็ บ ภาษี ป ระเภทใหม่ อ าจมี ผ ลกระทบในทางลบอย่ า ง มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.1.14 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศจีนได้รับ สิทธิป ระโยชน์จาก
การส่งเสริมของรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ อาจจะได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อไป
ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้น
ทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนจานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการ
ฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง
นอกจากนี้ ในเดือ นกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน และบริษัทฯ โดยผ่านบจ. บ้านปู
รีนิวเอเบิลเข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ
โครงการไป๋หยูตั้งซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน โดยการให้ได้มาซึ่งหุ้นในโครงการที่
เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ข องบริษัทฯ ในประเทศจีนได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการส่งเสริมของรัฐบาลหลายประการซึ่งใช้บังคับกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
จีนเป็นการทั่วไป เช่น เงินสนับสนุน และสิทธิพิเศษในการจาหน่ายไฟฟ้า ที่มากกว่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้
แล้วหมดไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่ารัฐบาลจีนจะยังคงให้สิทธิประโยชน์เท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับใน
ปัจ จุ บั น หรื อ ยั ง จะได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ อ ไปในอนาคต และบริ ษั ท ฯ จะยั ง คงมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ หล่ า นั้ น
การลดลงหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมของรัฐบาลจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
3.1.15 บริษัทฯ ถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บมจ. บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจานวน
หุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นอีก 3 ราย ถือหุ้นคนละ 1 หุ้นตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย) โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มี สิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ้น การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และการใช้สิทธิทั้งจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย) บมจ. บ้านปูจะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.44 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะยังคงมีอานาจควบคุมบริษัทฯ โดยบมจ. บ้านปูซึ่งเป็นบริษัทแม่นั้นเป็นหนึ่งใน
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บริษัทผู้นาด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งดาเนินธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ การสารวจ การพัฒนา การผลิต การลงทุน
การขนส่ง และด้านการตลาด เป็นต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบมจ. บ้านปู บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการ
สนับสนุนทางธุรกิจจากบมจ. บ้านปู
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาจ้างบริหาร (Management Service Agreement) กับบมจ. บ้านปูในเดือน
กั น ยายน 2558 โดยภายใต้ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว บมจ. บ้ า นปู ใ นฐานะผู้ รั บ จ้ า งตามสั ญ ญามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและ
ความช่วยเหลื อ ในด้ านต่ าง ๆ รวมถึง แต่ไ ม่จากัดเพี ยง (1) งานด้านกฎหมาย (2) งานสาธารณสุข ความปลอดภั ย
สิ่งแวดล้อมและชุมชน (3) การบริหารจัดการทางธุรกิจ (4) การจัดหาและการบริหารจัดการทั่วไป (5) งานสารสนเทศ (6)
งานทรัพยากรบุคคล (7) งานด้านการเงินและบัญชี (8) งานสื่อสารองค์กร และ (9) การตรวจสอบภายในแก่บริษัทฯ โดย
สัญญามีระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการต่ออายุสัญญาจ้างบริหารหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของ
สัญญา ธุรกิจ การดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากข้อ กาหนดการห้ามจาหน่ายหุ้นในช่วงระยะเวลาที่กาหนดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บมจ. บ้านปูไม่จาเป็นต้องคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทฯ ไ ม่สามารถ
รับรองได้ว่าบมจ. บ้านปูจะยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปหรือเป็นระยะเวลานานเท่าใด อย่างไรก็ดี ผู้ได้มาซึ่งอานาจ
ควบคุมในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริ ษัทฯ หรือมากกว่าจาก
บมจ. บ้านปูมีหน้าที่ในการยื่นคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายแล้วของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของบมจ. บ้านปู หรือระดับความสั มพันธ์ของบริษัทฯ กับบมจ. บ้านปู ที่ลดลงไม่ว่า
ด้วยเหตุใดอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.16 ผลประโยชน์ของบมจ. บ้านปูอาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้น สามัญแก่ ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิ
ได้รับ จัดสรรหุ้น การเสนอขายหุ้ นสามั ญ แก่ป ระชาชน และการใช้สิทธิ ทั้งจานวนของใบสาคั ญ แสดงสิท ธิ ที่อ อกและ
เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย) บมจ. บ้านปูจะถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.44 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ บมจ. บ้านปูย่อมมีอิทธิพลต่อ
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ และการอนุมัติข้อเสนอและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บางประการ การตัดสินใจใน
การลงทุน การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ และผู้บริหารอาวุโสจานวนหนึ่งของบมจ. บ้านปูยังดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
อาวุโสของบริษัทฯ อีกด้วย
อนึ่ ง ผลประโยชน์ข องบมจ. บ้ านปู อ าจแตกต่า งหรื อ ขั ด กับ ผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้ น อื่น ของบริ ษั ทฯ โดย
บมจ. บ้านปูอาจใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและดาเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจขัดแย้งและไม่สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ข องผู้ถือหุ้นอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลประโยชน์ข องบมจ. บ้านปูจะสอดคล้อ งกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ
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3.1.17 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงสร้างการ
ลงทุนแบบทีเคซึ่งภายใต้โครงสร้างดังกล่าวบริษัทฯ ไม่อาจใช้อ้านาจควบคุมการด้าเนินกิจการได้
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจานวน 7 โครงการ
ได้แก่ โครงการโอลิมเปีย โครงการฮิโนะ โครงการมุกะวะ โครงการนาริไอสึ โครงการอวาจิ โครงการยาบูกิ และโครงการ
โอนามิ ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค และอยู่ในระหว่างการจัดตั้งโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคสาหรับโครงการ
ยามางาตะ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ช) การลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคเป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นภายใต้สัญ ญาระหว่าง
นักลงทุนและผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สิน
อื่น) ให้แ ก่ผู้ดาเนินกิจการ โดยนักลงทุนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจโดยผู้ดาเนินกิจการเป็น
ผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ลงทุนไม่สามารถที่จะบริหารหรือดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค รวมทั้งไม่มีอานาจกระทาการเพื่อผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคได้ นอกจากนี้
ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคไม่ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อยู่ภายใต้อานาจการตัดสินใจ
ของผู้ดาเนินกิจการ หรือไม่มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมแผนธุร กิจ การซื้อ หรือ ขายทรัพย์สิ น หรือ การกู้ ยืมเงิน อย่ างไรก็ดี ผู้ ลงทุนภายใต้โครงสร้า ง
การลงทุนแบบทีเคมีสิทธิในการตรวจสอบผู้ดาเนินกิจการและกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งเป็นสิทธิตาม
กฎหมาย นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวใน
การบริหารกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ดังนั้น หากผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคดาเนินการ
ใด ๆ ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการบริหารและดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค หรือมีอานาจในการกระทา
การใดเพื่อผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค มีความเป็นไปได้สูงที่การดาเนินการดังกล่าวจะกระทบต่อ
ลักษณะของความเป็น “หุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนในการบริหารจัดการ” ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งอาจส่งผลให้
ผู้ ด าเนิ น กิ จ การและผู้ ล งทุ น ภายใต้ โ ครงสร้ า งการลงทุ น แบบที เ คสู ญ เสี ย ผลประโยชน์ แ ละข้ อ ได้ เ ปรี ย บ (รวมถึ ง
ผลประโยชน์ทางภาษี) ที่ควรจะได้รับภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการโดยทั่วไปของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเคจะต้องเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ในการนี้
บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าผลประโยชน์ของผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคอาจตัดสินใจหรือกระทาการใด ๆ ที่
ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่ง ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.18 บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการก่อสร้าง ด้าเนินธุรกิจและ
บ้ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ต้องใช้เครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนอย่างมาก
ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ บางแห่งจะทาสัญญาเพื่อว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดาเนินงานด้าน
การก่อสร้าง การดาเนินธุรกิจ และการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งถึงแม้ว่าสัญญาที่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
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เข้าทากับผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมีข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าปรับและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่จูงใจให้ผู้รับจ้างเหล่านี้
ปฏิ บั ติห น้ า ที่ข องตนอย่า งถู กต้ อ งภายในเวลาอั น สมควร แต่ข้ อ ก าหนดดั ง กล่า วมิ ได้ ท าให้ ค วามเสี่ย งที่ผู้ รั บ จ้า งจะ
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาได้หมดไป อีกทั้งในสัญ ญาบางฉบับยังมีข้ อ จากัดความรับผิดของผู้รับจ้างด้วย ดังนั้น
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จึงอาจไม่ได้รับการชดเชยเต็มจานวนหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่
ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจไม่มีสิท ธิ
ที่จะได้รับค่าชดเชยสาหรับความเสียหายทางอ้อม เช่น การสูญเสียกาไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจภายใต้สัญญาที่ทา
กับบุคคลภายนอก เป็นต้น ดังนั้น หากผู้รับจ้างของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนภายใต้สัญญาได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.19 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส้าคัญต่อผลการด้าเนินงาน
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และ
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีรายได้เป็นสกุลเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเงินบาท เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินหยวน และเงินเยน
การประกอบธุรกิจด้วยสกุลเงินที่หลากหลายส่งผลให้บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิด
จากความผัน ผวนของค่ า เงิ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ยนระหว่ า งสกุ ล เงิ น ต่า ง ๆ อาจ
ส่งผลกระทบต่อการแปลงค่าเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
เมื่อบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เข้าทาธุรกรรมด้วยสกุล เงินต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กล่าวมาข้างต้นอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
3.1.20 โครงสร้างและข้อก้าหนดภายใต้ข้อตกลงทางการเงินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการกู้ยืม โดยในกรณีที่บริษัทฯ หรือกิจการร่วมค้า
ของบริษัทฯ ไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นของสัญญากู้ยืมได้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ
หรือกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ต้องชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
โดยทันที นอกจากนี้ เงินกู้ยืมบางส่วนของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีทรัพย์สินของบริษัทเจ้าของโครงการ
เป็นหลักประกัน ซึ่งเหตุแห่งการผิดนัดใด ๆ ของเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือ ดอกเบี้ย
อาจจะส่งผลให้ผู้ให้กู้สามารถบังคับชาระหนี้เอากับหลักประกันได้ นอกจากนี้ หากสัญ ญากู้ยืมใด ๆ ของบริษัทฯ และ
กิจการร่วมค้ าของบริษัทฯ มีข้อ ก าหนดให้ถือ เอาเหตุผิดนัด ตามสั ญ ญาฉบั บอื่นเป็นเหตุ ผิดนัด ตามสัญ ญา ( Crossdefault) และหากมีการใช้สิทธิตามข้อกาหนดดังกล่าวจะทาให้ผลกระทบของการผิดนัดครั้งนั้นเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
3.1.21 บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ
ความเสี่ยงจากการกู้ยืม
เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จานวนหนึ่งอยู่ภายใต้ภาระดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งแม้ว่า
อัตราดอกเบี้ยในระยะหลังจะอยู่ในระดับที่ต่า แต่อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจไม่คงอยู่ในระดับที่ต่าเช่นนี้ตลอดไป โดย
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การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอาจส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของ
บริษัทฯ สาหรับเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยแบบลอยตัวหรือเงินกู้ยืมในอนาคตที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับ
ในปัจจุบันสูงขึ้นตามไปด้วย และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.17.4
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ อาจต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจานวนมากจากสถาบันการเงินและหน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออก ( Export
credit agencies) เพื่อการดาเนินโครงการในอนาคต ดังนั้น ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนการกู้ยืมของ
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับจากโครงการของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปู โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม
ระยะสั้ น จากบมจ. บ้ า นปู เ ป็ น จ านวน 12,166.2 ล้ า นบาท โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ 2.4.16
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.10.3 (จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาเงินกู้ยืมในอนาคตภายใต้ข้อตกลงที่ยอมรับได้ หรืออาจไม่สามารถจัดหาเงินกู้ยืม
ได้ภ ายในเวลาที่เ หมาะสม หรื อ อาจไม่ สามารถจัด หาได้ เลย แม้ว่ าบริษั ทฯ จะสามารถจัด หาเงิ นกู้ ยืม ได้ ในอนาคต
การกู้ยืมดังกล่าวก็อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น ภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มขึ้น กระแสเงินสดเพื่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ลดลง และอาจเพิ่มข้อจากัดต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ การกู้ยืมเงินในอนาคตยังอาจจากัดความสามารถของบริษัทฯ และ
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในการรับแรงกดดันจากการแข่งขันและอาจทาให้ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของ
บริษัทฯ มีโอกาสที่จะประสบปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจตกต่าได้ง่ายขึ้น โดยหากในอนาคตบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงิน
กู้ยืมภายใต้ข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับได้ หรือภายในเวลาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถจัดหาเงินกู้ยืม ได้ เหตุดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
3.1.22 อนุพันธ์ทางการเงินที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงและส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถใน
การท้าก้าไรของบริษัทฯ
บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสามีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินฝากธนาคาร
ลู ก หนี้ ก ารค้ า เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อื่ น ๆ รวมทั้ ง เงิ น กู้ ยื ม จากธนาคารที่ เ ป็ น สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ โดย
บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาใช้อนุพันธ์ทางการเงินหลายประเภทเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวแทนการคาดคะเน เช่น สัญญาซื้อขายเงินสกุลต่างประเทศล่ วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น อย่างไรก็ดี อนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้เสมอไป
นอกจากนี้ การใช้อนุพันธ์ทางการเงินยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบได้ในบางสถานการณ์ เช่น
(ก)

อนุพันธ์ทางการเงินที่ บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาใช้อาจไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นโดยตรง หรืออาจไม่เกี่ยวข้องเลย

(ข)

ระยะเวลาและจานวนของอนุพันธ์ทางการเงินอาจไม่สอดคล้องกับระยะเวลาและจานวนของหนี้ที่
เกี่ยวข้อง
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(ค)

คู่สัญญาของอนุพันธ์ทางการเงินอาจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญ ญา หรืออันดับความน่ าเชื่อถือของ
คู่สัญญาอาจลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องในการขายหรือโอนอนุพันธ์ทางการเงินนั้นลดลง และ

(ง)

ราคาของอนุ พันธ์ ทางการเงิน อาจถู กปรับเปลี่ ยน จากการเปลี่ย นแปลงของมู ลค่า ยุติ ธรรมของ
อนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งอาจทาให้ บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา
ประสบภาวะขาดทุน

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินขึ้นอยู่กับการประมาณการอัตราดอกเบี้ย
ณ เวลาที่เข้าทาธุรกรรมนั้น ๆ และความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญใด ๆ ในตลาดอาจทาให้อนุพันธ์ทางการเงินไม่มีมูลค่า
หรือมีสัดส่วนที่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาจทาให้ความเสี่ยงทางการเงินของบจ. บีแอลซีพี
และบริษัทหงสา เพิ่มสูงขึ้น
ปัจจัยใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา
3.1.23 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และ
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ อื่ นๆ รวมทั้ ง การเปลี่ ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ์ ดัง กล่า ว อาจ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจ้านวนมากแก่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ของประเทศที่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
ดาเนินธุรกิจอยู่ โดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวควบคุมเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการระบายสิ่งเจือปนในอากาศ การระบาย
น้าทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย และการใช้ การผสม การจัดการ การจาหน่าย และการขนส่งวัตถุอันตราย
อนึ่ง กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับโครงการของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของฝ่ายการเมืองซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ของโครงการใหม่มักเป็นที่สนใจของสาธารณชน
เพื่อให้บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้
บังคับและคงไว้ซึ่งการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ หากในอนาคตมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นใหม่
หรือ ที่เข้มงวดมากขึ้น หรือ มีการเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ การตีความ หรือ การบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่มีอ ยู่ในปัจจุบันที่
เข้มงวดขึ้นโดยรัฐ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอื่น ๆ อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ หรือส่งผลให้เกิดเงื่อนไขที่เป็นการห้ามหรือจากัด
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจากัดความสามารถ
ในการนาเงินทุนของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในกิจการอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ผลการด าเนิ น งาน และฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนั้ น หากบริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือถูกปรับ หรือได้รับบทลงโทษในทางแพ่งหรือทางอาญา
รวมทั้งอาจเกิดข้อเรียกร้อ งเพื่อค่าเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม หน้าที่ในการเยียวยาแก้ไข การเพิกถอนการอนุญาต
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือการสั่งปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวรอีกด้วย
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3.1.24 การเผยแพร่ข้อมูลในทางลบหรือการประท้วงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส้าคัญต่อธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
ในปัจจุบัน ระดับความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมมีเพิ่มมากขึ้น โดยองค์กรเอกชน (NGOs) มีการวิพากย์วิจารณ์ถึงอุตสาหกรรมพลั งงานอยู่บ่อ ยครั้ง ทั้งนี้
แม้ว่าบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะพยายามดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม แต่หากมีการเผยแพร่
ข้อ มูลในทางลบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานหรือการดาเนินธุร กิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็น
การเฉพาะโดยองค์กรเอกชนก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า
ของบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนในพื้นที่ซึ่งบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าใด ๆ อันเกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจทาให้องค์กรเอกชนและชุมชนท้องถิ่นดาเนินการประท้วงต่อต้านบริษัทฯ และกิจการ
ร่วมค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อชุมชนท้องถิ่นดังกล่าว แม้ว่าบริษัทฯ และ
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ท้องถิ่นตลอดมา ชื่อเสียง ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า
ของบริษัทฯ ก็ยังอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญได้หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
3.1.25 ภัยธรรมชาติและปัจจัยประการอื่นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส้าคัญต่อธุรกิจ ผลการด้าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย แผ่นดินไหว
และภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น โดยบริษัทฯ กาหนดมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติดังกล่าวในการออกแบบ ก่ อสร้าง และ
ดาเนิ นงานของโรงไฟฟ้า และโครงการผลิ ตไฟฟ้ าของบริ ษัท ฯ แต่ บริ ษัท ฯ ไม่ สามารถรับ รองได้ว่ าภั ยธรรมชาติ หรื อ
เหตุการณ์อื่น ๆ เช่น ความล้มเหลวของระบบ การชารุดบกพร่องของอุปกรณ์ ความเสี่ยงที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ
ข้อผิดพลาดอื่นใดที่เกิดจากการกระทาของบุคคล จะไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
นามาตรการรักษาความปลอดภัยมารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสิ่งก่อสร้างและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ รวมทั้งได้
ด าเนิ น การให้ มี ม าตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ ต่ า ง ๆ อย่ า งไรก็ ดี เช่ น เดี ย วกั บ มาตรการรั ก ษาค วามปลอดภั ย อื่ น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับปัจจัยคุกคามภายนอก บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะได้ผลในทุกกรณี
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าใด ๆ ของบริษัทฯ และไม่ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวจะ
เกิ ด จากภั ย ธรรมชาติ ห รื อ เหตุ ปั จ จั ย อื่ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อาจหยุ ด ชะงั ก ลง และบริ ษั ท ฯ อาจต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การบาดเจ็บ เสียชีวิต ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากเหตุการณ์
นั้น ๆ หรือ อาจถูกสอบสวน ดาเนินกระบวนการทางกฎหมาย และถูกฟ้อ งร้อ งเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ดังกล่าว ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหรือ ภัยธรรมชาติดังกล่าวอาจก่อ ให้เกิดความเสียหายร้ายแรง และบุคคลที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาจพยายามเรียกร้องให้บริษัทฯ ต้องรับผิดต่อเหตุการณ์เหล่านั้น เพราะมาตรการป้องกันที่บริษัทฯ ใช้อยู่
ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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3.1.26 การประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดหาได้
ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด้าเนินงานของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกันภัยในระดับที่เหมาะสมสาหรับ
โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศจีน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ 2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุร กิจ ข้ อ 2.5.4 ประกันภั ย และบริษัทฯ เชื่อ ว่าผู้ดาเนินกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคได้จัดให้มีการประกันภัยของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น อย่าง
เพียงพอ อย่างไรก็ดี ความคุ้มครองของการประกันภัยข้างต้น อาจไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดหาได้ในอนาคต อี กทั้ง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคุ้มครองของการประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จะเพียงพอ
ต่อความสูญเสียและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใด ๆ นอกจากนี้ หากโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายในส่วนที่
ไม่ไ ด้รั บการประกันภั ยเป็น จานวนมาก หรือ ความเสี ย หายในส่ว นที่มี การประกั นภั ยนั้น เกิ นกว่าความคุ้ มครองของ
การประกันภัยที่มีอยู่ หรือไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจต้องจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสียหายเหล่านั้น ซึ่งอาจ
ทาให้ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางลบ
นอกจากนี้ การประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุรายปี ทั้งนี้ มีปัจจัย
หลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาด และส่งผลต่อเนื่องไปถึงความคุ้มครองของการประกันภัยและอัตราเบี้ย
ประกันตามกรมธรรม์ อีกทั้ง ความคุ้มครองของการประกันภัยยังขึ้นอยู่กับข้อยกเว้น ข้อจากัด และเงื่อนไขการรับผิดใน
ส่วนแรกบางประการ ดังนั้น หากความคุ้มครองของประกันภัยลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของ
บริ ษัท ฯ อาจต้ อ งเผชิญ กับ ความเสี่ย งบางประการที่ป ระกั นภั ยไม่ส ามารถคุ้ มครองได้ และหากเบี้ย ประกั นส าหรั บ
ความคุ้มครองของการประกันภัยในโรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทฯ และกิจการ
ร่วมค้าของบริษัทฯ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสาหรับความคุ้มครองดั งกล่าวในจานวนที่สูงขึ้น หรืออาจจาเป็นต้องตัดสินใจที่
จะลดความคุ้มครองลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
3.1.27 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยเครื่องมือหรือโครงการ
ผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจมีความสามารถในการแข่งขันลดลงหรือ
ล้าสมัย
ความสาเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
ในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าและทันเวลา เนื่องจากราคาต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงทาให้โรงไฟฟ้าหรือเครื่องมืออุปกรณ์ยุคใหม่ซึ่งมี
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ากว่ามีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดิม ซึ่งอาจทาให้บริษัทฯ และกิจการ
ร่วมค้าของบริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่ อการลงทุนเพื่อ ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทางเลือกที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม
และเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก อาจก่อให้เกิดแหล่งกาเนิดไฟฟ้าทางเลือก ดังนั้น หากบริษัทฯ หรือกิจการร่วมค้าของ
บริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวตามสภาวะตลาด ความต้องการของลูกค้า หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ

ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 19

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

3.1.28 ความส้าเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาวพึ่งพาความสามารถของบริษัทฯ ในการจูงใจและรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่ส้าคัญได้อย่างเพียงพอ
บริษัทฯ พึ่งพาผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่สาคัญของบริษัทฯ ในการดาเนินกิจการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ใน
กรณี ที่ บุ ค ลากรดั ง กล่ า วลาออกหรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนได้ บริ ษั ท ฯ อาจไม่ ส ามาร ถหาบุ ค ลากรที่ มี
ความเหมาะสมมาแทนได้ ภ ายในระยะเวลาอัน สมควรหรือ ไม่ สามารถหาได้ เ ลย ซึ่ งหากเหตุก ารณ์ดั งกล่า วเกิด ขึ้ น
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการดาเนินกิจการและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและความร้อนของบริษัทฯ ต้องอาศัยแรงงานเป็นจานวนมาก อีกทั้งการจัดจ้าง
ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมนั้นมีอยู่อย่างจากัด ดังนั้น ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ และ
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในการสรรหา จ้างงาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรทางด้านเทคนิค ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายขาย และ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ โดยความพยายามในการรักษาหรือจูงใจบุคลากรที่สาคัญของบริษัทฯ อาจส่งผล
ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจูงใจหรือ รักษาไว้ซึ่งบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดาเนินกิจการตามที่วางแผนไว้และต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยทั่วไป
3.1.29 การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจของบริษัทฯ อาจส่งผลให้ความต้องการผู้บริหารและทรัพยากรอื่น
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ
การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตามมาด้วยกาลังการผลิต ติดตั้งและจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
โครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล ความสนใจของผู้บริ หาร และทรัพยากรอื่น ๆ รวมทั้ง
ทาให้บริษัทฯ จาเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด อยู่ เ สมอ ซึ่ ง อาจท าให้ ท รั พ ยากรด้ า นการจั ด การ การด าเนิ น การ และการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ขาดแคลนอย่ า ง
มีนัยสาคัญ นอกจากนี้ การรวมสินทรัพย์หรือธุรกิจใหม่เข้ากับแนวทางการดาเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการ
สินทรัพย์หรือธุรกิจดังกล่าวอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดความล่าช้า ค่าใช้จ่าย และปัญหาในการดาเนินการที่มิอาจ
คาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเผชิญกับปัญหาที่
ไม่คาดคิดหรืออุปสรรคในการดาเนินงานร่วมกัน หรืออาจมีความเห็นที่ไม่สอดคล้อง หรือผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับ
กิจการร่วมค้าหรือหุ้นส่วนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ของโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหรือ
ลงทุนอีกด้วย
3.1.30 สงครามหรือการก่อการร้ายอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ
การโจมตีหรือต่อสู้ทางทหารไม่ว่าในพื้นที่หรือภูมิภาคใดในโลกอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจถูก บังคับให้ต้องเพิ่ม
มาตรการด้านความปลอดภัย ตลอดจนการหยุดชะงักของตลาดหรือการจัดหาวัตถุดิบ การสูญเสียทรัพย์สิน และลูกจ้าง
นอกจากนี้ ความผันผวนในตลาดการเงินอันเนื่องมาจากสงครามอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ และ
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในการระดมทุน หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
นอกจากนี้ เช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ มี โ รงงานหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งทางอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้ า และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท ฯ และกิ จ การร่ ว มค้ า ของบริ ษั ท ฯ อาจตกเป็ น เป้ า หมายของการก่ อ การร้ า ย โดย
ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงไฟฟ้า หรือสายส่งและจาหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง
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การบาดเจ็บของลูกจ้าง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ดังนั้น
หากการผลิตหรือจาหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ หรือกิจการร่ วมค้าของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงักลง อาจส่งผลให้รายได้ลดลง
และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเพื่อทดแทน ซ่อมแซม หรือประกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
3.1.31 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจหลัก กระแสเงินสดของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเงินปันผลจาก
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีกระแสเงินสดหลักมาจากเงิน
ปันผลจาก บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และไม่มีการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ในจานวนที่มีนัยสาคัญ
เป็นของตนเอง ดังนั้น กระแสเงินสดของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ของบริ ษั ท ย่ อ ยและกิ จ การร่ ว มค้ า ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยเหตุ นี้ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การด าเนิ นงานและ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
ดังนั้น ผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จึงมีนัยสาคัญต่อผลกาไรทั้งหมดของ
บริ ษั ท ฯ และหากบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ กิ จ การร่ ว มค้ า ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคในการด าเนิ น งานแ ล้ ว
ผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ย่อมจะได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50.0 ของกาไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายได้กาหนดไว้ โดยบจ. บีแ อลซีพี ซึ่งเป็น หนึ่งในกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีนโยบายจะประกาศ
จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรอบระยะเวลาครึ่งปีจากกาไรหลังหักสารองต่าง ๆ ที่สามารถจ่ายได้ ทั้งหมด (unrestricted
earning) ซึ่งบจ. บีแอลซีพีได้เข้าทาสัญญาที่จากัดความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ทาให้บจ. บีแอลซีพีไม่สามารถ
จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบจ. บีแอลซีพี ได้เต็มตามจานวนที่ประกาศไว้ เนื่องจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายบางส่วน
จะต้องถูกฝากเข้าบัญชีสารองหนี้ (Debt service reserve accout) เพื่อเป็นหลักประกันการชาระหนี้ภายใต้สัญญา
สิ น เชื่ อ โครงการกั บ ผู้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ โดยบจ. บี แ อลซี พี จ ะต้ อ งตั้ ง ส ารองเป็ น จ านวนเงิ น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนเงิ น ต้ น
และดอกเบี้ยที่ต้อ งชาระภายใน 6 ถึง 12 เดือนถัดไปภายใต้สัญญาสินเชื่อโครงการที่เกี่ยวข้อ ง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า
จานวนเงินที่ต้องสารองไว้ในบัญชีสารองหนี้ของบจ. บีแอลซีพีจะลดลงตามสัดส่วนที่กาหนดในแผนการชาระคืนหนี้ของ
บจ. บีแ อลซีพี จนครบก าหนดชาระคืนหนี้ ทั้งจานวนของบจ. บี แ อลซี พี ภ ายใต้สัญ ญาสิน เชื่อ โครงการที่เ กี่ยวข้ อ งใน
ปี 2564 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ก)(8) การจัดหาแหล่ง
เงินทุน
บริษัทหงสาหนึ่งในกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีนโยบายจะประกาศจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรอบระยะเวลา
6 เดือ นจากผลกาไรที่สามารถจ่ายได้ในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และกฎหมาย รวมถึงข้อ สัญ ญาที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทหงสามีการเข้าทาสัญญาที่จากัดความสามารถในการจ่ายเงินปันผล บริษัทซานซีลู่กวงซึ่งเป็นกิจการ
ร่ ว มค้ า อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของบริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลทุ ก รอบปี จ ากก าไรสุ ท ธิ ภ ายหลั ง ภาษี แ ละเงิ น ส ารอง
ตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อ ยและกิจการร่วมค้าของ
บริษัทฯ ตามจริงจะขึ้นอยู่กับรายได้ ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุนของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งในหลายกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะกระทาได้ในจานวนที่ไม่เกินกาไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
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นอกจากนี้ เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นจะจัดสรรจากกาไรสุทธิตามที่ปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องด้วยเงินปันผลที่จ่ายโดยบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ นั้นคิดเป็นรายได้เกือบทั้งหมด
ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
อันเป็นผลมาจากผลการดาเนินงานที่ติดลบของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัท ฯ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น ความจาเป็นในการสารองเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจหรือการชาระคืนหนี้เงินกู้
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อมจะได้รับผลกระทบไปด้วย
3.1.32 ความสามารถของบริษัท ฯ ในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตขึ้นอยู่ กับ ข้อ จ้ากัดจากการลงทุนของ
บริษัทฯ
จานวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายในอนาคต (หากมี) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อกาหนดทางกฎหมาย เงินสารองภายใต้สัญญากู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้อง และความจาเป็น
อื่ น ๆ บริ ษั ท ฯ อาจไม่ ส ามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ อาจไม่ เ สนอให้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น
ปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเช่นว่า นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อาจ
ถูกจากัดโดยข้อตกลงภายใต้สัญญาสินเชื่อทางการเงินในอนาคต หรือบริษัทฯ อาจมีค่าใช้ จ่ายหรือภาระผูกพันที่อาจ
ทาให้เงินสดที่มีอ ยู่สาหรับการจ่ายเงินปันผลลดลงหรือ หมดสิ้นไป ดังนี้ หากบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลสาหรับหุ้นของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นจะขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ใน
ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อหุ้นนั้นมา
นอกจากนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดและข้อ บังคับของบริษัทฯ ได้กาหนดว่าบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้หากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งในกรณีที่บริษัทฯ มีกาไรสุทธิใน
ปีใด ๆ บริษัทฯ จาเป็นต้องจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดรวม
ขาดทุ น สะสมที่ ยกมาจนกว่ าทุ นส ารองทั้ง หมดจะมีจ านวนร้อ ยละ 10.0 ของทุ น จดทะเบีย นของบริ ษัท ฯ ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมในข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจานวน 382.3 ล้านบาท ดังนั้น ภายใต้
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงไม่สามารถประกาศหรือจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีกาไรสะสม
อย่ า งไรก็ ดี หากบริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถท าก าไรได้ เ พี ย งพอหรื อ หากบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรเป็ น ประการอื่ น แล้ ว
บริษัทฯ อาจไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือ
หุ้น ข้อที่ 9.4 1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทย่อยฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
3.1.33 ผลการลงประชามติ ใ นประเทศอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ การถอนตั ว จากการเป็ น สมาชิ ก สหภาพยุ โ รป
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ตลาดการเงิน และธุรกิจของบริษัทฯ
ในเดือนมิถุนายน 2559 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษลงมติ ให้ประเทศอังกฤษ
ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในการลงประชามติระดับชาติ ตามคาแนะนาในการลงประชามติและข้อกาหนด
ในการถอนตัวใด ๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเจรจาต่อรองซึ่งอาจใช้เวลายาวนานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากที่รัฐบาล
อังกฤษเริ่มเข้าสู่กระบวนการถอนตัวอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม การลงประชามติดังกล่าวได้ก่อ ให้เกิดความไม่
แน่นอนอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างประเทศอังกฤษกับสหภาพยุโรปรวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่จะใช้บังคับตามที่ประเทศอังกฤษกาหนดให้นากฎหมายของสหภาพยุโรปมาใช้แทนหรื อใช้
เหมือนกันในกรณีที่มีการถอนตัว การลงประชามติทาให้เกิดการเรียกร้องของรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
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อื่น ๆ ให้พิจารณาถึงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิก การพัฒนา หรือแนวคิดเหล่านั้น อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิด หรือยังคงมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และความมั่นคงของตลาดการเงินทั่วโลก และอาจส่งผล
ให้สภาพคล่องของตลาดทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยสาคัญ รวมถึงจากัดความสามารถของผู้ที่มีบทบาทในตลาดที่สาคัญที่จะ
ดาเนินการในตลาดการเงิน ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจากั ด
การเข้ า ถึ ง เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ฐานะทางการเงิ น และผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ และทาให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง
3.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศที่บริษัทฯ ด้าเนินธุรกิจอยู่

3.2.1

สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายโดยทั่วไปในประเทศที่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้า
ของบริษัทฯ ด้าเนินธุรกิจอยู่อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ

บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจหรือมีการลงทุนในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน
และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจ และโครงสร้างทางกฎหมายและการปกครอง
ส่งผลให้ความสาเร็จของบริษัทฯ บางส่วนขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ที่จะปรับตัว
และดาเนินการเพื่อให้ประสบความสาเร็จท่ามกลางสภาวะของเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และการเมืองที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ นั้น
ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เงินเฟ้อ การปรับลดค่าเงิน ข้อจากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผันผวน ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมายได้ของการผิดนัดชาระหนี้ของประเทศอันเป็นผล
มาจากการขาดดุลอย่างมีนัยสาคัญหรือความไม่มั่นคงทางการเมือง นอกจากนี้ การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใน
บางประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมาย (เช่น การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญด้านนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตรา) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
3.2.2

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการก่อการร้าย

การก่อการร้ายซึ่งมีเป้าหมายอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือภูมิภาคอื่น ๆ ข่าวลือหรือการคุกคาม
จากการก่อการร้ายหรือสงคราม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและการค้าขายที่หยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อผู้จัดหาวัตถุดิบ
หรือ ลูกค้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่อ ยู่ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และ
ประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์ดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ด้วย
ตัวอย่างเช่น การระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เหตุการณ์อื่นทานองเดียวกันส่งผลต่อการดาเนินกิจการของบริษัทฯ และ
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ผู้จัดหาหรือลูกค้า อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย
3.2.3

บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ของโรคระบาด

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญเนื่องมาจากการแพร่ของโรคระบาด หรือความกังวลว่า
จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โดยในปี 2547 ได้เกิดการระบาดของไวรัส H5N1 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ไข้หวัดนก” ขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แ ละภูมิภาคอื่น ๆ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ ยังมีการระบาดของไวรัส H1N1 ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่อ “ไข้หวัดหมู” ในประเทศเม็กซิโกในเดือน
เมษายน 2552 และแพร่กระจายสู่หลายประเทศในภูมิภ าคเอเชีย และการระบาดของโรคมือเท้าปากซึ่งมีรายงานว่า
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เกิดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2555 เป็นต้นมา รวมถึงมีการรายงานถึงการได้รับเชื้อและ
การเสียชีวิตของมนุษย์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ดังนี้ หากการระบาดของไวรัสข้างต้นหรือไวรัส
อื่น ๆ ที่มีความร้ายแรง ซึ่งรวมถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ “ซาร์ส” และโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง หรือ “เมอร์ส” ได้แพร่ระบาดหรือมีความร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
ดาเนินธุร กิจอยู่ ย่อ มจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ
โรคระบาดใด ๆ ในอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.2.4

กฎหมายและกฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศลาวมีความไม่แน่นอน

การด าเนิน งานของบริษั ทหงสาอยู่ ภ ายใต้ก ฎหมายและกฎเกณฑ์ หลายฉบั บ ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บอุ ตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าในประเทศลาวซึ่งมีความไม่แน่นอน รัฐบาลลาวได้บังคับใช้ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานโดยมุ่งหวัง
ให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าภายในประเทศและรายได้ข องรัฐบาลจากการส่งออกไฟฟ้าให้แ ก่ประเทศ
เพื่ อ นบ้ าน กว่ า 20 ปี ที่ผ่ า นมา รั ฐ บาลลาวประกาศใช้ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ บั งคั บ และพระราชกฤษฎี กาใหม่ ๆ
หลายฉบับที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ของประเทศลาว และการดาเนินงานของบริษัทหงสา รวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (2552) กฎหมายพลังงานไฟฟ้า (2554) กฎหมายแร่ (2554) กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(2555) และกฎหมายน้าและแหล่งน้า (2539) เป็นต้น โดยกฎหมายพลังงานไฟฟ้าและกฎหมายแร่เป็นกฎหมายสองฉบับ
หลักที่ควบคุมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในประเทศลาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูล
สาคัญ อื่น ข้อ 8.3.2 อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศลาว โดยในอนาคตรัฐบาลลาวอาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่สาคัญเพิ่มมากขึ้น หรือแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ
3.2.5

สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และกฎเกณฑ์ใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศจีน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ

ประเทศจีนได้ดาเนินการปฏิรูปกฎเกณฑ์และโครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว
ยังคงดาเนินต่อไป ทั้งนี้ ตามนโยบาย “การปรับปรุงกลไกราคาที่เกิดจากการขับเคลื่อนของตลาด” และ “การส่งเสริม
การปฏิรูปราคาของน้า น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า การขนส่ง และการสื่อสาร เพื่อสร้างกลไกของราคาที่สามารถแข่งขัน
ได้” ซึ่งปรากฏใน “คาตัดสินของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนในหลายประเด็นหลักเกี่ยวกับ
การปฏิรูปเชิงลึกรอบด้าน” ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายน 2556 นั้น การปฏิรูประบบไฟฟ้าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariffs) และการผลิตไฟฟ้าสุทธิ
เนื่องด้วยมีการคาดหมายว่าการปฏิรูปในภาคพลังงานของประเทศจีนจะใช้ระยะเวลานานและจะพัฒนาอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป บริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการปฏิรูปจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่
อีกทั้งบริษัทฯ ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าการปฏิรูปกฎเกณฑ์ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนิ น งาน และโอกาสทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อาจได้ รั บ ผลกระทบ
อย่า งมีนั ยสาคัญ จากการพั ฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือ ง และกฎหมายในประเทศจี น รั ฐบาลจีน ใช้อ านาจควบคุ ม
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีนัยสาคัญโดยการจัดสรรทรัพยากร การกาหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
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และการชาระหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศ การกาหนดนโยบายทางการเงิน และการให้สิทธิพิเศษแก่อุตสาหกรรมหรือบริษัท
ใด ๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ปฏิรูป เศรษฐกิจภายในประเทศให้เป็นไปตามกลไกตลาด
โดยมาตรการปฏิรูป ทางเศรษฐกิจดั งกล่าวอาจถูก ปรับ เปลี่ ยนหรือ แก้ไ ขได้ แ ละอาจมีค วามแตกต่า งกั นไปในแต่ล ะ
อุตสาหกรรมหรือในแต่ละภูมิภาคของประเทศจีน ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีนตกต่าที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้กาหนดให้มีการจากัดวงเงินกู้ที่
ให้แก่บริษัทในประเทศจีน ซึ่งนาไปสู่ความล่าช้าในการชาระเงินจากผู้รับซื้อไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ และลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระมีจานวนเพิ่มขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่
2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ16.10.1(ค) ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ดังนั้น ฐานะทางการเงิน
ผลการด าเนิ น งาน และโอกาสทางธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ อาจได้รั บ ผลกระทบอย่า งมี นัย ส าคัญ จากการพัฒ นาสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายของประเทศจีน
3.2.6

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งบางส่วนเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่เ ผชิญความท้าทาย
หลายประการในช่วงเวลาที่ผ่านมาและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ

รายได้จ ากการขายไฟฟ้ าของบริษัท ฯ ในประเทศจี นในจานวนที่มีนั ยสาคัญ มาจากการจ าหน่ายไฟฟ้ าใน
ประเทศจีนซึ่งต้องพึ่งพาความต้องการพลังงานไฟฟ้าในระดับท้องถิ่นของพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าของ
บริษัทฯ ตั้งอยู่เป็นอย่างมาก ดังนั้น การเติบโตของรายได้จากการขายของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม การเติบโตของ
การบริโภคในภาคเอกชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศจีนเป็นสาคัญ ในการนี้ วิกฤตการณ์ในธุรกิจ
การให้บริการทางการเงินและตลาดสินเชื่อทั่วโลกในปี 2551 ได้ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และแม้
ต่อมาภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 โดยมีสัญญาณของความมีเสถียรภาพและแนวโน้มที่ดี
ขึ้นในปี 2553 และในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 ก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2554 เช่น นโยบายทางการเงินแบบเข้ มงวด
ของประเทศจีนและรัฐบาลอื่น ๆ และวิกฤตหนี้สาธารณะในทวีปยุโรป อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจของประเทศจีนและทาให้ความคาดหวังในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 และปีต่อ ๆ ไปยังคงมี
ความไม่แน่นอน นอกจากนี้ การชะลอตัวใด ๆ ของเศรษฐกิจของประเทศจีนยั งอาจส่งผลให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ภายในประเทศลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของตลาดในประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่อีกด้วย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ รั ก ษาระดั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในประเทศ รั ฐ บาลจี น ได้ ด าเนิ น การและอาจด าเนิ น การ
โดยต่อ เนื่อ งในการบังคับใช้น โยบายทางการเงินและมาตรการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่ อ ขยายการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มสภาพคล่องของตลาดสินเชื่อ และส่งเสริมการจ้างงาน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่อาจรั บรองได้ว่า
มาตรการทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะสาเร็จลุล่วง นอกจากนี้ หากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโต
อย่างชะลอตัวหรืออยู่ในภาวะถดถอย โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ อาจเข้าซื้อหรือเข้าลงทุนได้อาจมีจานวนลดน้อยลง อีกทั้ง
การเติ บ โตของความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การอยู่ อ าจน้ อ ยกว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ห รื อ
ความต้องการดังกล่าวอาจลดลง ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ อาจเพิ่มสูงขึ้น หรือบริษัทฯ อาจจัดหาสินเชื่อได้ยากขึ้น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศจีนและตลาดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในอนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
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การควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราของรั ฐ บาลจี น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ จ้ า กั ด ส้ า หรั บ ธุ ร กรรม
การแลกเปลี่ยนเงินตราของบริษัทฯ

ในปัจจุบัน เงินหยวนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลเงินอื่นได้อย่างเสรี และการแลกเปลี่ยนและส่งออก
เงินตราต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศจีน บริษัทฯ ได้รับรายได้จากการขาย
และการให้บริการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินหยวน โดยภายใต้โครงสร้างของบริษัทฯ นั้น ข้อจากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอาจกระทบต่อความสามารถของบริษัทย่อยในประเทศจีนของบริษัทฯ ในการส่งเงินตราต่างประเทศเพื่อ
จ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินอื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ หรือความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่กาหนดให้ชาระเป็นสกุล
เงินต่างประเทศ
ภายใต้กฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศจีน การจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวัน
รวมถึงการจ่ายส่วนแบ่งกาไร และการจ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายจากการค้าขายนั้น สามารถทาได้ในสกุลเงินต่างประเทศ
โดยไม่ต้ อ งได้รั บอนุญ าตล่วงหน้า แต่ต้อ งดาเนิ นการตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เ กี่ยวข้อ งที่กาหนดไว้ อย่ างไรก็ ดี
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาหรับ ธุร กรรมที่ เกี่ยวข้อ งกั บบัญ ชีเงิน ทุน ซึ่ งรวมถึงการชาระคืน เงินต้นและ
การคืนเงินลงทุนโดยตรงและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้นั้นยังคงมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ในอนาคต รัฐบาลจีนอาจใช้ดุลพินิจในการจากัดการเข้าถึงเงินตราต่างประเทศสาหรับธุรกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีกระแส
รายวัน ในอดีตที่ผ่านมา เคยมีการขาดแคลนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่น ๆ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นสกุล
เงินหยวนจีน ซึ่งการขาดแคลนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกและข้อจากัดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราก็อาจถูกนากลับมาใช้
อีก ดังนั้น หากระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศจีนทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศในจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ แผนการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่ อการลงทุน รวมทั้งธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
3.2.8

การตีความกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศจีนมีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยส้าคัญ

ระบบกฎหมายของประเทศจี น นั้ น อ้ า งอิ ง มาจากบทบั ญ ญั ติ ท างกฎหมายที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
แม้คาพิพากษาของศาลในคดีก่อ น ๆ อาจนามาใช้อ้างอิงแต่ไม่อ าจถือ เป็นบรรทัดฐานสาหรับคดีต่อ ๆ ไป นับตั้งแต่
ปี 2522 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้พัฒนาระบบกฎหมายพาณิชย์ที่มีความครอบคลุมทุกด้าน และได้มีการตรากฎหมายและ
กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วกั บเศรษฐกิ จ ในหลายด้ า น เช่ น การลงทุ น โดยนั ก ลงทุ น ต่ างชาติ องค์ ก รบริ ษัท และบรรษั ท ภิ บ าล
การพาณิชย์ การจัดเก็บภาษี และการค้าซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมาก อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายและกฎเกณฑ์เหล่านี้
ค่อนข้างใหม่ และเนื่องด้วยจานวนคดีที่มีการจัดพิมพ์และการตีความโดยฝ่ายตุลาการมีจากัด ตลอดจนขาดการมีผล
บังคับใช้ในลักษณะที่เป็นบรรทัดฐานในคดีต่อ ๆ ไป ทาให้การตีความและการบังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์เหล่านี้มี
ความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศจีนซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
ได้รับการกากับดูแลอย่างเข้มงวด ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจี นในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเชื่อมต่อและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariffs) และอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับ
รายย่อย (Retail tariff) ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลจีนและการอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ด้วยเหตุที่ระบบกฎหมายของประเทศจีนได้มีการพัฒนาไปพร้อมกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน ทาให้
บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว หรือการตีความหรือการบังคับใช้ของ
กฎหมายและกฎเกณฑ์เช่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การดาเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ข องประเทศจีนอาจอยู่ภ ายใต้การใช้ดุลพินิจของ
ฝ่ายบริหารที่มีอานาจกากับดูแล ซึ่งทาให้ผลของการระงับข้อพิพาทในแต่ละคดีไม่มีความสอดคล้องกันหรือไม่สามารถ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

คาดการณ์ได้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการพัฒนามากกว่า นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายหรือการบังคับ
คดีตามคาพิพากษาของศาลประเทศอื่นในประเทศจีนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมนั้นอาจทาได้ยาก
3.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทฯ

3.3.1

ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจผันผวนอย่างมีนัยส้าคัญและผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ได้
ในราคาที่เท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้
ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ รวมถึง
(ก)

สภาวะโดยทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ หรือสภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
หรือต่างประเทศ

(ข)

ภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงสึนามิ แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์อื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน

(ค)

ความผันผวนของผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้

(ง)

ความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง
กับสิ่งที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์คาดการณ์

(จ)

การออกหรือการเปลี่ยนแปลงรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือคาแนะนา หรือประมาณการของ
นักวิเคราะห์

(ฉ)

การเข้าดารงตาแหน่ง หรือการออกจากตาแหน่งของบุคลากรที่สาคัญ

(ช)

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์

(ซ)

การเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร

(ฌ)

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและราคาตลาดของตราสารหนี้และตราสารทุน

(ญ)

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งบังคับใช้โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ฎ)

คดีความและการตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ และ

(ฏ)

สภาวะหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง

ทั้งนี้ ปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อาจทาให้ราคาตลาดและความต้องการซื้อหุ้นของบริษัทฯ
มีความผันผวนสูง ซึ่งอาจเป็นการจากัดหรือขัดขวางมิให้ผู้ลงทุนสามารถขายหุ้ นของบริษัทฯ ได้ทันที หรือ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่ อ สภาพคล่ อ งของหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา ในบางประเทศเมื่ อ ราคาหุ้ น มี
ความผันผวน ผู้ถือหุ้นอาจรวมตัวกันเพื่อการฟ้องร้องดาเนินคดีแบบกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ (securities class action)
ต่อบริษัทที่ออกหุ้นนั้น ๆ ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับบริษัทฯ บริษัทฯ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จานวนมากในการต่อสู้คดี หรือหากในที่สุดแล้วการฟ้องร้องดังกล่าวได้มีการชี้ขาดเป็นไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์แก่
บริษัทฯ บริษัทฯ อาจต้องชาระค่าเสียหายเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ การฟ้องร้องดาเนินคดีเช่นนี้อาจทาให้ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ต้องให้ความสาคัญกับการฟ้องร้องดาเนินคดีดังกล่าว
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การขายหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (รวมถึงบมจ. บ้านปู ) เป็นจ้านวนมากในอนาคต
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เสร็จสิ้น บมจ. บ้านปูและบริษัทฯ ได้ทาความตกลงกับผู้ซื้อ หลักทรัพย์เบื้องต้นใน
ต่างประเทศและผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศว่า นับตั้งแต่วันที่ในเอกสาร
ฉบับนี้จนถึงวันที่ครบกาหนด 180 วันหลังจากวัน แรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บมจ.
บ้านปูและบริษัทฯ จะไม่เสนอขาย ขาย หรือจาหน่ายโดยประการอื่นใดซึ่งหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับหุ้น
ของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์ ที่อาจแปลงสภาพเป็น หุ้นของบริษัทฯ ใน
ประเภทเดียวกันกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้มีการเสนอขายในครั้งนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศและผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ
อย่างไรก็ดี บริษั ทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่อ อกใหม่ข องบริษัทฯ ได้ภ ายหลังจากช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการห้ามจาหน่ายหุ้นตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ หลักทรัพย์
เบื้องต้นในต่างประเทศและผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ
นอกจากนี้ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมกันเป็นจานวนร้อยละ 55 .00
ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้จะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ
เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่ างไรก็ดี หุ้นของบริษัทฯ ที่ถูกห้ามขายดังกล่าวในจานวนไม่เกินร้อยละ 25.00
จะสามารถเริ่มซื้อขายได้ภายหลังจากที่ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหุ้นในส่วนที่เหลือซึ่งคิดเป็นจานวนร้อยละ 75.00 ของหุ้นของบริษัทฯ ที่ถูกห้ามขายข้างต้นจะสามารถเริ่มซื้อขายได้
ภายหลังจากที่ครบกาหนดระยะเวลา 12 เดือนแรกนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนี้ เมื่อระยะเวลาห้ามจาหน่ายหุ้นสิ้นสุดลง ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ
ที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้บังคับของข้อกาหนดการห้ามจาหน่ายหุ้นดังกล่าว
การขายหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (รวมถึงบมจ. บ้านปู) เป็นจานวนมาก หรือการคาดการณ์ว่า
อาจมีการขายหุ้นของบริษัทฯ จานวนมาก อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลานั้น ๆ (หากมี) อันเป็นผลมาจากการขาย
หุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตหรือจานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีไว้เพื่อขายในอนาคต การขายหุ้นของบริษัทฯ จานวนมากใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการเสนอขาย หรือการคาดการณ์ว่าอาจมีการขายดังกล่าวเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การขายดังกล่าวอาจทาให้การระดมทุนของบริษัทฯ โดย
การออกตราสารทุน ณ เวลา และราคาที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมทาได้ยากขึ้น
3.3.3

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก่อนหน้าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีตลาดรองสาหรับรองรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย
ครั้งแรกของหุ้นของบริษัทฯ (“ราคาเสนอขาย”) จึงเป็นผลมาจากการเจรจาต่อ รองระหว่างบริษัทฯ ผู้ซื้อ หลักทรัพย์
เบื้องต้นในต่างประเทศ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ในประเทศ และอาจมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ
ไม่ ส ามารถรั บ รองได้ ว่ า ตลาดรองส าหรั บ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ จะมี ส ภาพคล่ อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ในกรณี ที่ ต ลาดรองที่ มี
สภาพคล่องแล้ว สภาพคล่องเช่นนั้นจะดารงอยู่ต่อไป
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บริษัทฯ ต้องดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วสาหรับหุ้นของบริษัทฯ ที่เสนอขายในการเสนอขายครั้งนี้
และต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”) ก่อนที่จะดาเนินการส่งมอบหุ้น
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร โดยบริษัทฯ คาดว่าการจดทะเบียนดังกล่าวและการส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ
จะเกิดขึ้นได้ภายในไม่เกิน 7 วันทาการนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาการจองซื้อ อย่างไรก็ดี ภายใต้กฎหมายไทย
สถานะของผู้ ลงทุน ในหุ้น ของบริ ษัท ฯ ในช่ วงระยะเวลาระหว่า งที่ผู้ ลงทุน ได้ ช าระค่ าหุ้ นของบริษั ทฯ จนถึง เวลาที่ มี
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ จะแล้วเสร็จจะยังคงมีความไม่แ น่นอน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจจะยังไม่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นไปได้ว่าจะถูกพิจารณาว่าเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติในหลักการซึ่งคาขอจดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 อย่างไรก็ดี แม้บริษัทฯ คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมัติคาขอจดทะเบียนหุ้นของบริษัท
ฯ เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นโดยเร็ ว ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ช าระค่ า หุ้ น จากการเสนอขายหุ้ น ในครั้ ง นี้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาคาขอดังกล่าวเป็นเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ยื่นคาขอที่ครบถ้วนสมบูรณ์
รวมถึงเอกสารที่แสดงการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ดังนั้น หุ้นของ
บริษัทฯ จะยังไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกระทั่งถึง ประมาณวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ หุ้น
ของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้จะยังไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เว้นแต่และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ได้อ นุมัติการรับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ จะ
สามารถขายหุ้นของบริษัทฯ โดยทาธุรกรรมซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เท่านั้น
3.3.4

มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ มี มู ล ค่ า ต่้ า กว่ า ราคาเสนอขาย
อย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งจะท้าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทุนได้รับลดลงอย่างมี
นัยส้าคัญในทันที

เนื่องด้วยเมื่ออ้างอิงกับทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่า
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการปรับปรุงโดยคานวณรวมจานวนเงินสุทธิโดยประมาณที่จะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้ น ในครั้ ง นี้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ดั ง นั้ น มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ต่ อหุ้ น ส าหรั บ หุ้ น ของผู้ ล งทุ น จะลดลง
อย่างมีนัยสาคัญโดยทันที ในขณะที่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ถืออยู่จะมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้นมาก
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.10.5 ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
3.3.5

บมจ. บ้านปูและผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู อาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษัทฯ และอาจได้รับ
เงินปันผลจากบริษัทฯ ลดลงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ สนอขายในครั้ งนี้ ป ระกอบด้ ว ยหุ้ น สามัญ เพิ่ มทุ น จ านวนไม่ เกิ น 648,492,500 หุ้น เมื่ อ
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เสร็จสิ้น (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อทั้งจานวน) สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลของบมจ. บ้า นปูในบริษัทฯ จะลดลงร้อยละ 21.29 จากร้อยละ 100.00 เหลือ
ร้อยละ 78.71 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และ
การใช้สิ ท ธิทั้ งจ านวนของใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ สิท ธิใ นการออกเสีย งลงคะแนนและสิ ทธิ ที่ จะได้ รั บเงิน ปั นผลของ
บมจ. บ้านปูในบริษัทฯ จะลดลงเหลือร้อยละ 77.44 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในการนี้
ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูจะได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการลดสัดส่วนการถือหุ้น (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในลักษณะ
เดียวกันกับที่บมจ. บ้านปูได้รับจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้
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อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบมจ. บ้านปูได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 32.38 ของจานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบมจ. บ้านปูในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบโดยอ้อมจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูอาจได้รับจากการเสนอขาย
3.3.6

ความเสี่ ย งจากการน้ า หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน

บริ ษัท ฯ มีค วามประสงค์จ ะเสนอขายหุ้ นในครั้ง นี้ ก่ อ นที่จ ะทราบผลการพิจ ารณาของตลาดหลั กทรัพ ย์ ฯ
เกี่ยวกับการนาหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคาขออนุญาตนา
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้ว พบว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ
สามารถเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เรื่ อ ง การรั บ หุ้ น สามั ญ หรื อ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย
โดยบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 ของทุน
ชาระแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดรอง และ
อาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้หากหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.3.7

ความเสี่ย งจากส่ว นแบ่ งก้ าไรต่ อหุ้ น และสัด ส่ว นการถือ หุ้นลดลง และค่ าใช้จ่า ยทางบัญ ชีที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการเสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดย
ไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้ออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดย
ไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย หรือ คิดเป็น
ร้อ ยละ 1.62 ของทุ นชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้ นในครั้ งนี้แ ละภายหลั งการใช้สิทธิต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
(ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้งจานวน และมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งจานวน)
อายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิไม่ต่ากว่าราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ) โดยไม่คิดมูลค่า และจะสามารถเริ่มทยอยใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเมื่อครบกาหนด 3 เดือน
นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ลงทุนจะได้รับผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกาไรต่อ หุ้น (EPS Dilution) และผลกระทบด้านสัดส่วนการถือ หุ้น
(Control Dilution) ในกรณีกรรมการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นและสิทธิออกเสียงลดลงถึงร้อยละ 1.62 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น
ในครั้งนี้แ ละภายหลังการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อ หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้
ทั้งจานวน และมี การใช้สิทธิ ตามใบสาคั ญ แสดงสิทธิ ทั้งจานวน) สาหรับผลกระทบด้านราคาหุ้น ( Price Dilution)
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นที่ใช้
อ้างอิงได้ แต่หากคานวณผลกระทบดังกล่าวโดยใช้ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบด้านราคา
เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ (Share-based payment) บริษัทฯ จะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (“ผู้ได้รับตราสารทุน ”) โดยจะต้อง
บันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชีทั้งจานวนทันที ถ้าบริษัทฯ กาหนดให้ผู้ได้รับตราสารทุนได้รับสิทธิ ทันที แต่หากผู้ได้รับตราสาร
ทุนยังไม่ได้รับสิทธิจนกว่าผู้ได้รับตราสารทุนจะให้บริการตามช่วงเวลาที่กาหนด บริษัทฯ จะต้องทยอยบันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวภายในระยะเวลาการให้บริการตามที่กาหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ ยงจากส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น และ
สัดส่วนการถือหุ้นลดลง และค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ
พนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู
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