
ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่งทีร่ะบดุ้านล่างเป็นความเสีย่งบางประการทีส่�าคญัซึง่อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมลูค่าหุน้สามญัของกลุม่บริษทัฯ นอกจากนี้ 
อาจยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่กลุ ่มบริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์ได้   
ในปัจจุบัน หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาในขณะนี ้
แล้วเหน็วา่ไมม่ีผลกระทบในสาระส�าคญัต่อการด�าเนินธรุกจิของกลุม่
บริษัทฯ

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น 
“เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดว่า” “วางแผนว่า” “ประสงค์จะ” 
“โดยประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต 
ประมาณการผลการด�าเนินงาน การประกอบธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ 
นโยบายรฐับาลในประเทศต่างๆ และปัจจยัอืน่ๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน  
และไม่เป็นการรับรองถึงการด�าเนินธุรกิจ หรือเหตุการณ์ในอนาคต 
ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผล หรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมาก
จากการประมาณการ หรือการคาดการณ์ดังกล่าว

ปัจจัยความเส่ียงทีส่�าคญัส�าหรบักลุม่บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น (1) ความเสีย่ง
จากการเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) (2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (3) ความ
เสีย่งด้านการบรหิารจดัการ (4) ความเสีย่งด้านการเงนิ (5) ความเส่ียง
จากการลงทุนในโครงการใหม่ และ (6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเส่ียงจากการเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดย 
การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เนือ่งจากบรษิทัฯ มีรายได้จากการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่เป็นหลกัและไม่มี
การด�าเนินธุรกิจของตัวเองที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ  
ดงันัน้ผลประกอบการและการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ จะขึน้อยูก่บั
ผลการด�าเนนิงานและการจ่ายปันผลของบรษิทัย่อย ปัจจบุนั บรษิทัฯ 
ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศจ�านวน  
24 บริษัท เป็นการลงทุนผ่านโครงสร้างแบบ จีเค-ทีเค ในโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 5 บริษัท

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทย่อยและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฏหมาย 
และบริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหรือก�าไรสะสมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักเงินต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ดี 
บริษัทย่อยอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนื่องจากมี 
ข้อจ�ากัดบางประการ เช่น ข้อจ�ากัดตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม 

กบัธนาคารพาณชิย์  ความจ�าเป็นในการส�ารองเงนิทนุเพือ่ขยายธรุกจิ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญของข้อก�าหนดทางกฎหมาย
ในประเทศทีบ่รษิทัฯ ประกอบธรุกจิ กรณดีงักล่าวอาจส่งผลให้บรษิทัฯ 
มีรายได้จากเงินปันผลลดลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผล 
การด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เสริมสร้าง พลังงาน จ�ากัด 
(SPN) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศไทย (“โครงการเสริมสร้าง โซลาร์”) มีเงินกู ้ยืมเงิน 
กบัธนาคารพาณชิย์ โดยมเีงือ่นไขก�าหนดให้ SPN จะต้องช�าระคนืหนี้
และมอัีตราส่วนทางการเงนิตามข้อก�าหนดในสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวก่อน
จงึจะสามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวาม
เสี่ยงจากการที่ SPN ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หาก SPN ยังไม่
สามารถช�าระคนืเงนิกู ้หรือไม่สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ หรอื
ไม่สามารถด�าเนินการตามเงื่อนไขตามข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู ้
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ SPN มี 
ผลประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอ สามารถด�ารงอัตราส่วน
ทางการเงนิและปฎบิตัติามข้อก�าหนดของสญัญาดงักล่าวทีจ่ะสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง  
ณ 31 ธนัวาคม 2561 โครงการฮดิะกะ และโครงการโซเอ็น เริม่ด�าเนนิ
การเชิงพาณิชย์แล้ว ส่วนโครงการยามากะ และโครงการลีโอ  
อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าว
ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค การจ่ายส่วนแบ่งก�าไรจาก
โครงการดงักล่าว จะเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในสญัญาการลงทนุ 
ทีเค ระหว่างผู้ด�าเนินกิจการ และนักลงทุนทีเค และเงื่อนไขในสัญญา
เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ในประเทศญี่ปุ่น  
จึงมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน

ส�าหรับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา 
(Solar Rooftop) ในประเทศไทย อนัได้แก่ โครงการ SNNP1 SNNP2 
และ Do Home เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว ส่วนโครงการ SNNP3 
และ SNNP4 อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น ณ 31 ธันวาคม 2561  
กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าว ผ่าน SN ด้วยเงินทุนของ 
บริษัทฯ โดยไม่มีการใช้เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น SN จึงยัง
ไม่มีข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลจากเงื่อนไขเงินกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชย์ อย่างไรกด็ ีSN มคีวามเส่ียงทีอ่าจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 
หากผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืกรณี
ที่กลุ่มบริษัทฯ ตัดสินใจจัดหาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ส�าหรับ
โครงการดังกล่าว ซึ่งอาจท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลใน
ลักษณะเดียวกันกับโครงการ SPN ดังกล่าวข้างต้น 
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ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมองโกเลีย
และเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ และ
ผู้ร่วมลงทุนอื่น มีแผนจะจัดหาเงินกู้ยืมโครงการ (Project Finance) 
ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงอาจมีข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผล 
ในลักษณะเดียวกันกับโครงการ SPN ดังกล่าวข้างต้น

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับ
การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและ 
ต่างประเทศ  

โดยกลุ่มบรษิทัฯ มโีครงการทีด่�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว และโครงการ
ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ดงันัน้ในการประกอบธรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ 
มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

2.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ความเสีย่งจากแสงอาทติย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องพึ่งพิงแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า
เป็นปัจจัยหลัก หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ มีเมฆ
ปกคลุมเป็นจ�านวนมาก หรือ มีสภาพอากาศแปรปรวน อาจส่งผลให้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้อย่างเตม็ที ่กรณดีงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
ความเสีย่งจากการทีแ่สงอาทติย์มคีวามเข้มของแสงน้อยกว่าปกติเช่น
เดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

อย ่างไรก็ดี  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ของกลุ ่มบริษัทฯ  
ในประเทศไทย มคีวามได้เปรยีบด้านสถานทีต่ัง้ เนือ่งจากประเทศไทย
อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงท�าให้มีความเข้มของแสงค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้  ในการประเมินต�าแหน ่งที่ตั้ งพื้นที่ โครงการทั้ ง 
ในประเทศไทยและต่างประเทศนัน้  กลุม่บรษิทัฯ ได้ศกึษาข้อมลูสถิติ
ความเข้มของแสงในแต่ละพืน้ทีโ่ดยใช้ข้อมลูความเข้มของแสงในอดตี
เป็นระยะเวลาประมาณ 25 - 28 ปี จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ข้อมูลของ
องค์การบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(NASA) องค์การพลงังาน
ใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial 
Development Organization (“NEDO”) และข้อมูลจาก 
Meteonorm เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณที่ต้ังโครงการ มีความ
เข้มของแสงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุม่บรษิทัฯ 
ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค  
เพื่อประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค เช่น ความเข้มของ
แสง ลักษณะที่ดิน ต�าแหน่งที่ตั้งโครงการ และคุณสมบัติของอุปกรณ์
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัโครงการ ประกอบการพิจารณาการตดัสนิใจลงทนุ
ของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสีย่งจากแผงเซลล์แสงอาทติย์เสือ่มสภาพเร็วกว่าทีค่าดการณ์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการเสื่อม
สภาพเรว็กว่าปกต ิอาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับประกันที่ส�าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
• โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

(2) การรับประ กันสมรรถนะขั้ นต�่ าของระบบผลิต ไฟฟ ้ า 
(Performance Ratio Warranty) รวมระยะเวลา 10 ปี โดย
แบ่งเป็น (i) การรับประกันในปีที่ 1 - 7 นับจากวันเปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ (ii) การรับ
ประกันในปีที่ 8 - 10 นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดย
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

(3) การรับประกันสมรรถนะของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะ
เวลา 25 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ

(4) การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์หลัก (Product Warranty) 
เป็นระยะเวลา 5-10 ปี ตามชนิดของอุปกรณ์หลัก นับจากวัน
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

(5) การรับประกันระยะเวลาขั้นต�่าที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ (Warranted Plant Availability) 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  
โดยผู้ให้บริการด้านการปฎิบัติการและบ�ารุงรักษา
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• โครงการฮิดะกะ และโครงการโซเอ็น (ประเทศญี่ปุ่น)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการ 
ฮดิากะ และรบัประกนัเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัเปิดด�าเนนิ
การเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการโซเอ็น โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี  
นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการฮิดากะ 
และเป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ส�าหรับโครงการโซเอ็น โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ 
ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ 

• โครงการ SNNP1 SNNP2 และ Do Home (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับ
จากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัจากวนัทีผู่ร้บัเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว 

• โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
5 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ  

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
• โครงการยามากะ และโครงการลีโอ (ประเทศญี่ปุ่น)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี ส�าหรับโครงการยามากะ และรับประกันเป็นระยะเวลา 
15  ปี ส�าหรับโครงการลีโอ โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/
หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี 

ส�าหรับโครงการยามากะและโครงการลีโอ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี ส�าหรับโครงการยามากะและโครงการลีโอ นับจากวันท่ี
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

• โครงการ Khunsight Kundi (ประเทศมองโกเลีย) 
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 20 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
3 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

• โครงการ Binh Nguyen Solar (ประเทศเวียดนาม) 
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์ 
แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

• โครงการ SNNP3 และ SNNP4 (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัจากวนัทีผู่ร้บัเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว
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ความเสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิาพและความต่อเนือ่งของกระบวนการ
ผลติไฟฟ้า
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพและอายุการใช้
งานของอปุกรณ์หลกัในการผลติไฟฟ้า (2) สภาพอากาศ และ (3) การ
ทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ต้องหยดุการผลติทัง้จากปัจจยัภายใน 
เช่น ปัญหาด้านเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า หรอืปัจจยัภายนอก 
เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบ�ารุง 
เป็นต้น

อย่างไรกด็ ีส�าหรบัโครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ กลุม่บริษทัฯ ได้เลือกใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Thin Film Silicon ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย (1) จัดให้มีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้
สามารถระบแุละแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็และด�าเนนิการ
ให้โรงไฟฟ้ากลับมาจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ (2) จัดให้มีการตรวจ
สอบและซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการ
ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) จัดให้มี
การรับประกันอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า
โครงการสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 
มองโกเลยีและเวยีดนาม กลุ่มบรษิทัฯ ได้เลอืกใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์
ประเภท Poly Crystalline ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
สภาพอากาศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการท�าสัญญากับผู้ให้บริการ
ด้านการด�าเนนิการและการบ�ารงุรกัษา ทีม่ปีระสบการณ์ในการด�าเนนิ
การ และ/หรอื จดัการให้มทีมีด�าเนนิการและบ�ารุงรกัษาทีม่มีาตรฐาน 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูร้บัเหมาแบบเบด็เสร็จ 
กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ในการออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวควรมีคุณสมบัติที่ส�าคัญคือ (1)  
มีประสบการณ์และความช�านาญในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
การออกแบบ การจดัหาอปุกรณ์หรอืการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (2) มคีวาม
รู้และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และ (3) มีฐานะทางการเงิน 
ที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความส�าคัญต่อการ 
ให้บริการ เนื่องจากโดยทั่วไปผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นผู้ให้การ
รบัประกนัผลงานตามมาตรฐานการให้บรกิารในแต่ละประเทศทีก่ลุม่
บรษิทัฯ ลงทนุ หากผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็มเีหตขุดัข้องในการด�าเนนิ
งานหรอืมปัีญหาด้านสภาพคล่อง อนัเป็นเหตใุห้ไม่สามารถปฏบิติัตาม
เงื่อนไข และ/หรือ ภาระหน้าที่ตามสัญญา และ/หรือ ไม่สามารถ
ด�าเนนิการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง อาจท�าให้เกิดความ
เสีย่งบางประการ เช่น (1) กลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกร้องค่าชดเชย
ตามสัญญาดังกล่าวจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้ (2) การก่อสร้าง

โครงการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เหตุการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และ (3) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเรียก
ร้องค่าชดเชยจากการที่การรับประกันต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
ไว้ในสัญญา เป็นต้น 

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็
ส�าหรบัโครงการทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทีเ่ข้มงวด โดยกลุม่
บริษทัฯ จะพจิารณาข้อมลูของผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็แต่ละราย เช่น 
ประสบการณ์ ความช�านาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ขอบเขตการรับประกันผลงานและการบริการ และได้รับการยอมรับ
จากธนาคารพาณิชย์ที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการจดัจ้าง และมัน่ใจว่ากลุม่บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างผูร้บั
เหมาแบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม

ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพิม่ขึน้
โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
กลุม่บรษัิทฯ ท�าสญัญาว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านการปฏบิตักิารและบ�ารงุ
รักษา เพ่ือให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโครงการ 
เสริมสร้าง โซลาร์ เป็นระยะเวลา 10 ปี เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา 
กลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งหากค่าบรกิารดงักล่าวปรบัเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส�าคัญเมื่อต่ออายุสัญญา กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบ
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรกด็ ีหากกลุม่บรษิทัฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่าการต่อสญัญาว่าจ้าง
ผูใ้ห้บริการด้านการปฏิบติัการและบ�ารงุรกัษา มีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส�าคัญ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณา (1) เปิดประมูลเพื่อคัดเลือก 
ผูใ้ห้บริการด้านการปฏบิตักิารและบ�ารงุรกัษารายทีม่ข้ีอเสนอทีด่ทีีส่ดุ 
หรือ (2) ด�าเนินการบ�ารุงรักษา ด้วยบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เอง 
เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการท�างานร่วมกับผู้ให้บริการด้าน 
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา อย่างใกล้ชิด กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจได้
ว่าบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถที่จะด�าเนินการดังกล่าว
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับโครงการฮิดะกะ และโครงการโซเอ็น ซ่ึงเปิดด�าเนินการ 
เชงิพาณชิย์แล้ว กไ็ด้มกีารท�าสัญญาว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านการปฎบิตัิ
การและบ�ารุงรักษา เช่นกัน จึงมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับ
โครงการเสริมสร้างโซลาร์ ดังกล่าวข้างต้น

และส�าหรับโครงการโซลาร์ อผศ.และโครงการ Solar Rooftop  
ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ มีการด�าเนินการ 
ด้านการปฎิบัติการและการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมีความ
เสีย่งอนัเกดิจากการมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษาทีเ่พิม่
มากขึ้นกว่าที่ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 049



โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส�าหรบั โครงการยามากะ และโครงการลโีอ น้ัน บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการ
อยูร่ะหว่างการเจรจาเงือ่นไขทีส่�าคญัของสัญญาว่าจ้างผูใ้ห้บริการด้าน
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงอันเกิดจากการ 
มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ 
ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้ 

ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลีย บริษัท 
ทีเ่ป็นเจ้าของโครงการ (Project Company) จะมกีารด�าเนนิการด้าน
การปฎิบัติการและการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ดังน้ันจึงมีความเสี่ยง 
อนัเกดิจากการมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษาทีเ่พ่ิมมาก
ขึ้นกว่าที่ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้

และส�าหรับโครงการ Binh Nguyen Solar ในประเทศเวียดนามนั้น 
อาจพิจารณาให้มีการด�าเนินการด้านการปฎิบัติการและการบ�ารุง
รกัษาด้วยตวัเอง หรอื ว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านการปฎบิตักิารและบ�ารงุ
รักษาให้ด�าเนินการดังกล่าว ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงอันเกิดจากการมี 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ 
ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้ 

ความเสีย่งจากการมค่ีาใช้จ่ายจากการต่ออายกุารรบัประกนัผลงาน 
และอปุกรณ์หลกัในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีเ่พิม่ขึน้  
อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย (1) 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) (2) ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) และ (3) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) โดยอุปกรณ์
เหล่านั้นอยู่ในการรับประกันของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ 
ผูผ้ลติอปุกรณ์ (แล้วแต่กรณ ีและมาตรฐานการประกอบธรุกจิในแต่ละ
ประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุน) หากประกันดังกล่าวหมดอายุ 
กลุ่มบริษัทฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต่ออายุการรับประกัน
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการด�าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เอง
หากมีความเสียหายเกิดขึ้น

ทัง้นีร้ายละเอยีดการรบัประกนัอปุกรณ์ของแต่ละโครงการได้แสดงไว้
ในหัวข้อ 2.2.3 และหัวข้อ 3.2.1.2 ความเสี่ยงจากแผงเซลล์แสง
อาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คาดการณ์

ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่ 
โดยท่ัวไปโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ของกลุม่บริษัทฯ 
นั้น จะเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะกลางถึงระยะยาว กับผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมีรายที่ส�าคัญดังนี้

โครงการ คู่สัญญา 
(ผู้รับซื้อไฟฟ้า) อายุสัญญา สถานะของสัญญา ก�าหนดการเปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์

โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการเสริมสร้าง  
โซลาร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”)

5 ปี และสามารถ 
ต่ออายุสัญญาได้อีก
คราวละ 5 ปี

ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการฮิดะกะ Hokkaido Electric Power  
Company Limited

20 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการโซเอ็น Kyushu Electric Power  
Co., Inc

20 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ  
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการ SNNP 1  

และ SNNP 2

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด

25 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการ Do Home บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน) 25 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ  
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการโซลาร์ อผศ. 

จังหวัดราชบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 25 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ  
เชิงพาณิชย์แล้ว

050 รายงานประจ�าปี 2561



โครงการ คู่สัญญา 
(ผู้รับซื้อไฟฟ้า) อายุสัญญา สถานะของสัญญา ก�าหนดการเปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการยามากะ Kyushu Electric Power  
Co., Inc

20 ปี อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการ

ภายใน ปี 2563

โครงการ SNNP 3  
และ SNNP 4

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด

25 ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่ 1  
ปี 2562

โครงการ Khunsight 
Kundi

National Dispatch Center 
ของประเทศมองโกเลีย

12 ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่ 1  
ปี 2562

โครงการ Binh Nguyen 
Solar

Vietnam Electricity (EVN) 20 ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่ 2  
ปี 2562

โครงการลีโอ (Ashita 
Power 1 & Ashita 
Power 2) 

Tokyo Electric Power  
Company Holdings, Inc

20 ปี อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการ

ปี 2564 - 2565

จากโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง 
หากผู้รับซื้อไฟฟ้าบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ดังกล่าว อาจส่งผล 
กระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรกดี็ กลุม่บรษิทัฯ มกีารควบคมุดแูลและตดิตามการปฏบิติังาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข/ข้อก�าหนดของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ปฏบิตัติามมาตรฐานสากลทีส่�าคญัและข้อก�าหนดอืน่ๆ ตามทีผู่ร้บัซือ้
ไฟฟ้า และ/หรอื ผูว่้าจ้าง ก�าหนด เพือ่ให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ของกลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดในสัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจ
โดยการลงทุนในธรุกจิไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนทัง้ในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศเพิม่เตมิ เพือ่ลดความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้าจ�านวน
น้อยราย

ความเสีย่งจากการภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหรอืเหตุสุดวสิยั 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทย ในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศ
มองโกเลียและในประเทศเวียดนาม หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
หรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้อง 
ของระบบไฟฟ้า อทุกภยั พาย ุพายหุมิะ อคัคภียั แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟ
ระเบดิ หรอืการก่อวนิาศกรรมในพืน้ทีท่ีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ของกลุม่บรษิทัฯตัง้อยู ่อาจท�าให้การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผล 
การด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ในการพจิารณาเลอืกและจดัเตรยีมพืน้ทีท่ีต่ัง้โครงการน้ัน กลุม่บรษิทัฯ 
ได้ศึกษาสถิติภัยธรรมชาติย้อนหลัง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าโครงการ 
ของกลุ่มบริษัทฯ ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติต�่า ตลอดจน 
การจัดหาประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางการเงิน 
ที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว

ความเสีย่งจากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามคุม้ครองจากประกนัที่
ไม่เพยีงพอ
กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายท�าประกนัภยัทีเ่กีย่วเนือ่งกับการด�าเนนิธรุกจิ
ของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่ลดความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากความสญูเสยี และ 
/หรอื ความเสียหายของทรพัย์สนิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีกลุม่
บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งจาก (1) กรมธรรม์ประกนัภยัไม่ครอบคลมุ
ความสญูเสยีทัง้หมด อาท ิความเสยีหายซึง่เกิดขึน้จากสงครามและภยั
ก่อการร้าย หรอืในกรณทีีม่ลูค่าความเสยีหายมากกว่าจ�านวนเงนิประกนั
ภยั หรอื (2) บรษิทัประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามที่
ระบไุว้ในกรมธรรม์ได้ ซึง่ทัง้หมดอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการท�าประกันภัยในระดับเทียบ
เคียงกับผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรมและเป็นไปตามเงื่อนไข 
ทีธ่นาคารพาณชิย์ และ/หรอื สถาบนัการเงนิ ผูป้ล่อยเงนิกูเ้พือ่ก่อสร้าง
โครงการ (Project Finance) ก�าหนด โดยจะจัดให้มีประกันภัย 
ความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 051



2.2 ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย

ความเสีย่งจากการพ่ึงพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ระดบัสงูท่ีมคีวามส�าคญั
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอ่ืน ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ของบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าหน้าที่
บริหารระดับสูง หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส�าคัญ
ดงักล่าว หรอืไม่สามารถสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในระดบัเดยีว
กบัเจ้าหน้าทีบ่รหิารระดับสงูเพือ่ด�ารงต�าแหน่งแทนบคุลากรที่ส�าคญั
นี้ได้ อาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการบริหารงานและการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัและหน่วยงาน
ราชการอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง
ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ กฟภ. 
หากภาครฐัและหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เปลีย่นแปลงหรอื
ยกเลิกเงื่อนไขในการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจส่งผล 
กระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  และส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ มแีผนขยายธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หากรัฐบาล
และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบายของ 
ภาครัฐและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการอื่นๆ เช ่น การ
เปลี่ยนแปลงของ (1) แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) 
(2) ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการขออนญุาตซือ้ขายไฟฟ้า ข้อก�าหนดเกีย่วกบั
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ (3) มาตรการเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและการ
ก�าหนดแนวทางและแผนธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้ ผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
บคุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ท�าหน้าทีศ่กึษา 
ตดิตามข่าวนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
และประเมนิความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่เตรียม
แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และน�าข้อมูลดังกล่าว 
มาใช ้เป ็นข ้อมูลประกอบการจัดท�าแผนธุรกิจในอนาคตของ 
กลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในต่างประเทศ
เพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย 

ความเสีย่งจากการไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขของใบอนุญาตต่างๆ 
ได้อย่างครบถ้วน 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�าเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของใบอนุญาต ข้อก�าหนด หรือ ค�าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอื่นๆ 
อาจส่งผลให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการก�ากับดูแลอาจ
พิจารณาระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือก่อให้เกิดความรับผิด
ทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่ม
บรษิทัฯ ได้ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ ผลการด�าเนนิงาน 
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร 
ท�าหน้าที่ติดตามดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่าการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และกลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของใบอนุญาต หรือปฏิบัติตามข้อก�าหนด หรือค�าสั่งต่างๆ  
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ  
ยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในท่ีม ี
หน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทยอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติ
การผงัเมอืง  พระราชบญัญติัโรงงาน และพระราชบญัญตักิารประกอบ
กิจการพลังงาน เป็นต้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทั้งที่เป็นของ
หน่วยงานรัฐส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายและ 
กฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษ การก�าจัด
และจัดการขยะและของเสยี สขุภาพและความปลอดภัยในการท�างาน 
และการจัดการวัตถุที่เป็นอันตราย กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงใน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุก
ช่วงเวลา ซึ่งอาจท�าให้การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงัก  
ต้องหยุดด�าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบท่ีอาจ 
เกิดขึ้น หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และพยายามลดความเสี่ยง 
ดังกล่าวโดย (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ 
(2) จัดให้มีบุคลากรท�าหน้าที่ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ  
อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอก หากพบว่า 
มีประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อน 

052 รายงานประจ�าปี 2561



2.3 ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่

ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องไม่
ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 
นัน้ บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการในฐานะเจ้าของโครงการต้องปฏบิตัติามการ
ก�ากับดูแลของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน หากในอนาคต
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนเปลีย่นแปลง แก้ไข ตคีวาม หรอื
บังคับใช้ แตกต่างไปจากฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ 
อาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม
เติมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
หรือได้รับบทลงโทษในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาต หรือสั่งปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร

อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่นนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
ก�าหนดให้ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการว่าจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ ยังจดัให้มบีคุลากรท�าหน้าทีศ่กึษาและตดิตาม
การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟ้า (Curtailment) ส�าหรบัโครงการในประเทศญีปุ่น่
โดยท่ัวไป การประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้าท�าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนที่ให้บริการในพ้ืนที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่  
โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามีอายสุญัญา 20 ปี ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก ่
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน แต่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 
มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้  

อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน (The Agency for Natural Resources and Energy 
(“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและ
แนวทางในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนโดยบรษิทัผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า ซึง่รวม
ถึงการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษัท
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิที่จ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ ไม่เกิน 360 ชั่วโมงต่อปี โดยไม่ต้องชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากน้ีกฎหมายยังก�าหนดให้ผู้ประกอบ

กิจการไฟฟ้าเอกชนเฉพาะรายสามารถจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน (Unlimited Curtailment) ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าจะมีประกาศหมายก�าหนดการท่ีคาดว่าจะจ�ากัดการรับ
ซื้ออย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนได้ทราบ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจไฟฟ้าเอกชนที่จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าของโครงการ 
ฮิดะกะ ซึ่งได้แก่ Hokkaido Electric Power Company Limited 
และผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนทีจ่ะเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าของโครงการ
ยามากะ และโครงการโซเอ็น ซึ่งได้แก่ Kyushu Electric Power  
Co., Inc นั้น อยู่ในเขตที่สามารถจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า โดย
ไม่จ�ากัดจ�านวน (Unlimited Curtailment) ทั้ง 3 ราย ด้วยเหตุ 
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ 
หากถูกจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว  
โดยในขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในประเทศญีปุ่น่
นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการ (1) ว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค 
เพ่ือท�าการศึกษาเก่ียวกับการจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของ 
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีจะรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละโครงการ  
และ/หรือ (2) ประสานงานเพ่ือขอรับรายงานจากผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าเอกชนที่จะรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบ
การตัดสินใจก่อนการลงทุนในโครงการดังกล่าว 

ส�าหรับโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอ็น  
นัน้ กลุม่บรษิทัฯ ได้รบัรายงานผลการศกึษาเกีย่วกบัการจ�ากดัปรมิาณ
การรับซ้ือไฟฟ้าจากที่ปรึกษาทางเทคนิค และพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การลงทุนในโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและเหมาะสมที่จะลงทุน
ต่อไป 

ความเสีย่งจากการไม่สามารถหาวศิวกรไฟฟ้า (Chief Electrical 
Engineer) เพื่อดแูลการด�าเนนิงานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ในประเทศญ่ีปุน่
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการไฟฟ้า (The Electricity Business 
Act) ของประเทศญี่ปุ่น ก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีวิศวกร
ไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลมาตรการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) โดยระดับใบอนุญาต 
ของวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกันไป  
ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้า ดังนั้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์ในประเทศญ่ีปุน่ของกลุม่บรษัิทฯ  จงึอาจมคีวามเสีย่งจากความ 
ล่าช้าของวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ หรืออาจมีค่า 
ใช้จ่ายส่วนเพิ่ม 

ทั้งนี้ ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ของกลุม่บรษัิทฯ ได้ก�าหนด และ/หรอื มแีนวทางทีจ่ะก�าหนดขอบเขต
หน้าทีผู่บ้รหิารจดัการทรพัย์สนิ ให้เป็นผูด้�าเนนิการจดัหาวศิวกรไฟฟ้า
ส�าหรับโครงการ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 053



กลุ่มบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่มีประสบการณ์ 
ความน่าเชือ่ถือ ผลงานในอดตีทีด่ ีและมีฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง 
รวมถึงเป็นที่ยอมรับของธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้เพ่ือก่อสร้างโครงการ 
(Project Finance) จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขต
การให้บริการที่ก�าหนดในสัญญาได้

ความเสี่ยงจากการมีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 5 โครงการ ผ่านโครงสร้างการลงทุน
แบบจีเค-ทีเค ซึ่งเป็นโครงสร้างการลงทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
บริหารจัดการภาษีส�าหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้
ลงทนุภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบจเีค-ทเีคผ่านการถอืหุน้ใน SEG 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และจัด
ตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 
SEG ได้ลงทุนในโครงการดังกล่าวในฐานะเป็นนักลงทุนทีเค 

ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค SEG ในฐานะนักลงทุ
นทีเค จะเป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Silent 
Investor) ตามมาตรา 536 (Contribution by Silent Partner and 
Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณชิย์ของประเทศ
ญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) และ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการ
จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน
ประเทศญีปุ่น่ จากการประกอบธรุกิจซึง่บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการจ่ายให้
กับนักลงทุนทีเคนั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทผู้ด�าเนิน
กิจการ  

ทั้งนี้ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการมีหน้าที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 20.42 ซึ่งเป็นภาระภาษีของนักลงทุนทีเค จากการจ่าย 
ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) ดังกล่าว

แม้ว่า SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
หรือ ตัดสินใจเก่ียวกับการด�าเนินงานรายวัน (Day-to-day 
operations) บริษัทฯ ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้ก�าหนดแนวทางการ
ก�ากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น  
โดยคัดเลือกพนัธมิตรทางธรุกจิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และมปีระสบการณ์
ในการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น  
นอกจากนี ้ในการ (1) ท�าสญัญาการลงทนุทเีคระหว่าง SEG ซึง่บรษิทัฯ 
ก�าหนดให้เป็นบริษัทที่ท�าหน้าที่นักลงทุนทีเค และบริษัทผู้ด�าเนิน
กิจการ และ (2) สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ 
และ/หรือผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทผู้ด�าเนินกิจการ โดยได้มีการ
ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน การด�าเนินงาน และกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องในช่วงพัฒนาโครงการ เช่น การจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ  
และการจดัหาผู้บรหิารจดัการทรพัย์สนิ ซึง่มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่
ในการควบคุมและบรหิารโครงการให้ประสบความส�าเรจ็ภายหลงัจาก
ที่โรงไฟฟ้าได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้ม่ันใจว่าการ

ด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการลงทุนภายใต้โครงสร้างแบบ จีเค-ทีเค จะเป็น
โครงสร้างการลงทุนตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น่ทีม่ผีูน้�ามาใช้แล้ว
โดยทัว่ไป หาก SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีค ด�าเนนิการใดๆ ทีถ่อืว่า 
มีอิทธิพลต่อการบริหารงานหรือด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ อาจมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะกระทบต่อการเป็นนกัลงทนุทีไ่ม่มส่ีวน
ร่วม (Silent Investor) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค   
ซึ่งส ่งผลให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูกจัดประเภทใหม่ (re-
characterization) เป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดัทัว่ไป (เอน็เค หรอื nin-i-
kumiai) ซึง่อาจส่งผลให้ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) จากการ
ประกอบธรุกจิซึง่ บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการจ่ายให้กบั SEG ในฐานะนักลง
ทนุทเีค ไม่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษ ีและอาจท�าให้บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการ
มภีาระทางภาษทีีเ่พิม่สงูขึน้ และ/หรอื อาจต้องช�าระเบีย้ปรบั และ/หรอื
ดอกเบีย้ของภาษส่ีวนทีต้่องช�าระเพิม่เตมิจากการประเมินภาษดัีงกล่าว 
ดังนั้น หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคถูกจัดประเภทใหม่ (re-
characterization) เป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดัทัว่ไป (เอน็เค หรอื nin-i-
kumiai) อาจส่งผลกระทบให้บริษทัฯ ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศ
ญีปุ่น่ในอตัราน้อยกว่าทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คาดการณ์ไว้

ณ ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  
ได้เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วบางส่วน จึงได้มีการเริ่มจ่าย
ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด�าเนิน
กิจการ (Operator) ให้กับนักลงทุนทีเค

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 70.7 ของจ�านวนทุนเรียกช�าระแล้ว
ทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลยังด�ารงต�าแหน่งเป็น
ผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของกลุ่มบริษัทฯ 
จึงท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมการบริหาร
จดัการกลุม่บรษิทัฯ รวมถงึสามารถควบคมุเสียงของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งต้ังกรรมการหรือการ 
ขออนุมัติในเร่ืองอ่ืนที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได ้
รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง 
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดย
บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และได้มกีารก�าหนดขอบเขตในการ
ด�าเนินงาน หน้าที่  และความรับผิดชอบ การมอบอ�านาจให ้
แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการก�าหนด

054 รายงานประจ�าปี 2561



มาตรการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการ กลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผู้มี
อ�านาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยบุคคล 
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อ
ให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 

นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่านด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 
อกี 1 ท่านด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ทัง้นีก้ารแต่งตัง้กรรมอสิระ
ดังกล่าว เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณา
รายการต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผูถ้อืหุน้รายย่อย และผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ ว่าโครงสร้างการบรหิาร
จดัการของกลุม่บรษิทัฯ มกีารถ่วงดุลอ�านาจ โปร่งใส มกีารบรหิารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และการด�าเนินการหรือเข้าท�ารายการใดๆ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ  

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ในการพฒันาโครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ SPN กูย้มืเงนิในรูปแบบวงเงนิ
กู้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว จาก
ธนาคารพาณชิย์ในประเทศเพือ่ก่อสร้างโครงการ เงนิกูด้งักล่าวมอีตัรา
ดอกเบีย้ตามสญัญาเงนิกูเ้ป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (โดยเป็นดชันี
ดอกเบ้ียอ้างองิ (float benchmark rate) บวก ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้
คงท่ี (fixed credit spread)) หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีการ
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส�าคญั อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ 
ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเพ่ือลงทุนในโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ 
อย่างไรกด็ ีSPN ได้ท�าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate 
swap) ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ส�าหรับเงินกู้ส่วนใหญ่ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งที ่
เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น มีการ
จดัหาเงนิกูส้นิเชือ่โครงการซึง่เป็นเงนิกูร้ะยะยาว จากธนาคารพาณชิย์
ในประเทศญี่ปุ่น โดยเงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (โดยเป็น
ดัชนีดอกเบี้ยอ้างอิง (float benchmark rate) บวกส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ (fixed credit spread)) เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนี
ดอกเบ้ียอ้างอิง ที่ใช้ในสัญญาเงินกู้ปัจจุบัน มีระดับใกล้เคียงกับ 
ร้อยละ 0 ดังน้ันบริษัทจึงอาจมีการพิจารณาการเข้าท�าสัญญา 
Interest Rate Swap ภายหลังการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
หรือช่วงระหว่างก่อสร้างต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้ม ี
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่าง 
 ประเทศ
โดยทั่วไปเงินลงทุนบางส่วนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนนั้น จะเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากอัตรา
แลกเปลี่ยนผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนอาจแตกต่าง
ไปจากงบประมาณลงทนุ โดยหากเงนิบาทอ่อนค่าลงอย่างมนียัส�าคญั
จะส่งผลให้มลูค่าเงนิลงทนุในการจัดซือ้อุปกรณ์หลกัจากต่างประเทศ
เพิม่ขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ ผลการด�าเนนิงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ทั้งที่เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น 
กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในฐานะนักลงทุนทีเค โดย SEG ลงทุนในบริษัท 
ผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเยน และกลุ่มบริษัทฯ 
จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในโครงการเป็นเงินตราต่าง
ประเทศในสกุลเยนหลังโครงการได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ในการลงทุนโครง Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลียนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศ
เทียบเท่าสกุลเหรียญสหรัฐ และเมื่อโครงการดังกล่าวเปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ จะได้รายได้จากค่าไฟฟ้าที่มีการปรับตาม
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราท้องถิ่น (MNT) กับเหรียญสหรัฐฯ (USD)  
แต่จะรับรายได้เป็นเงินตราท้องถิ่น (MNT) 

ในการลงทุนโครง Binh Nguyen Solar ในประเทศเวียดนามนั้น  
กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่าง
ประเทศเทียบเท่าสกุลเหรียญสหรัฐ และเม่ือโครงการดังกล่าวเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ จะได้รายได้จากค่าไฟฟ้าท่ีมี 
การปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท้องถิ่น (VND) กับเหรียญ
สหรัฐฯ (USD) แต่จะรับรายได้เป็นเงินตราท้องถิ่น (VND)

ดงันัน้ หากอตัราแลกเปลีย่นผนัผวนอย่างมนียัส�าคญั มลูค่าเงนิลงทนุ 
และ/หรือ ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนเมือ่บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการจ่าย
ให้แก่นักลงทุนทีเค (ในกรณีการลงทุนในประเทศญี่ปุ ่น) หรือ 
เงินปันผลรับ (ในกรณีการลงทุนในประเทศมองโกเลียและเวียดนาม) 
อาจแตกต่างจากงบประมาณเงนิลงทุนและประมาณการผลตอบแทน
อย่างมนียัส�าคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ ผลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาน�าส่วนแบ่งก�าไรใน
ฐานะนักลงทุนทีเคไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ ่น  
ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) จาก
ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อการลงทุนโครงการในอนาคต 

อย่างไรก็ดี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะเป็นเงินกู้ยืมในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) และมีอัตราส่วนหนี้สินประมาณร้อยละ 70 – 90 
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ต่อส่วนทุนร้อยละ 10 – 30 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายใช้เงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินเดียวกันกับรายได้
จากโครงการดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้ม ี
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายในการใช้เครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่
บริหารจัดการความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมอีกด้วย

4.3 ความเสีย่งจากความสามารถในการช�าระหนี้
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ 
นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม 
ในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในอัตราส่วน
หนี้สินประมาณร้อยละ 70 – 75 ของมูลค่าโครงการส�าหรับโครงการ
ในประเทศไทย และในอัตราส่วนหน้ีสินประมาณร้อยละ 80 – 90  
ของมลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการในประเทศญีปุ่น่ และในอตัราส่วน
หนีส้นิประมาณร้อยละ 70 – 75  ของมลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการ
ในประเทศมองโกเลียและเวียดนาม (จากการประเมินและแผนงาน
ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน)

กลุม่บรษัิทฯ จงึมภีาระทีต้่องช�าระดอกเบีย้และเงนิกู้ยมืให้แก่ธนาคาร
พาณิชย์ตามก�าหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุ
ไว้ในสัญญา หากกลุ่มบริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ประมาณการทางการเงินที่คาดไว้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถช�าระ
ดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมได้ตามก�าหนด และอาจมีสิทธิถูกเรียกช�าระหนี้
คืนทั้งจ�านวนในทันที 

อย่างไรก็ดี ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
มกีระแสเงนิสดรับจากการด�าเนนิงานทีค่่อนข้างสม�า่เสมอ รวมทัง้กลุม่
บริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมี
กระแสเงนิสดเพยีงพอส�าหรับช�าระดอกเบีย้และเงินกูย้มื และสามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินที่ก�าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้ง
สามารถขยายการลงทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน และสามารถ
ปฎิบัติได้ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแต่ละราย 
นอกจากนี ้ตัง้แต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ 
SPN สามารถช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ได้ตลอดมา

4.4 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่
กบัหลายปัจจยั เช่น กระแสเงนิสดรบัจากการด�าเนนิงาน เงือ่นไขของ
สญัญาเงินกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ ความจ�าเป็นในการส�ารองเงนิทนุ
เพ่ือขยายธุรกิจ รวมถึงข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
โดยหากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่าย
เงินปันผลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทฯ อาจมีความ
เสีย่งทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได้ในอตัราทีต่�า่กว่าทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล หรืออาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ โครงการโซลาร์ อผศ.
และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นโครงการ
ฮิดะกะและโซเอ็นเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ มีผล
ประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อื
หุน้ นอกจากนัน้ กลุม่บรษิทัฯ คาดว่าภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก กลุ่มบริษัทฯ  
จะมคีวามยดืหยุน่และคล่องตวัในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุเพือ่ใช้ในการ
รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และจากการที่โครงการท่ี 
กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนจะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง 
คาดว่าจะท�าให้ลดความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ได้ 
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
5.1 ความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม 

ทีค่าดการณ์
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน 6 โครงการ คิดเป็นก�าลังการผลิตติดตั้ง
รวม 127.2 เมกะวัตต์ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน 
ในโครงการดังกล่าวอาจไม่เปน็ไปตามทีค่าดการณ์ และ/หรือ สูญเสยี
โอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุน 
ในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษัทฯ มีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงประมาณการรายได้ ก�าไร และผล
ตอบแทนของโครงการดงักล่าวบนสมมตฐิานต่างๆ หากปัจจยัทีส่่งผลก
ระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อการพฒันาและด�าเนนิโครงการเปลีย่นแปลง
ไป อาจท�าให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนใน
โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนใน
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการ
ลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการข้างต้น 
เช่น

(1) เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก
ต้นทุนที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ และ/หรือราคาการจัดจ้างผู้รับ
เหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้รับเหมา สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
เป็นต้น
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(2) กลุม่บรษิทัฯ มข้ีอจ�ากดัในการจดัหาทีด่นิ และ/หรอื ขออนญุาต
เชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ส่งผลให ้
อาจสูญเสยีโอกาสในการลงทนุในโครงการอืน่ และ/หรอืสูญเสยี
เงินลงทุน

(3) การพัฒนาและการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดหรือ 
ที่คาดการณ์ไว้

(4) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้
เนื่องจาก
• ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้ และ/หรอื จ�าหน่ายได้ ต�า่กว่า

ที่ประมาณการไว้
• สมมติฐานเกี่ยวกับการด�าเนินงาน เช่น ค่าความเข้มแสง  

แตกต่างจากที่ประมาณการ

ต้นทนุ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ
โครงการแตกต่างจากที่ประมาณการไว้อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ  
มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการ 
โรงไฟฟ้า และได้จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่าง
ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญดังนี้
(1) คดัเลอืกพนัธมติรทางธรุกจิทีม่ปีระสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และ/หรอื ธรุกิจผลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนอืน่ๆ ทัง้ในประเทศและในประเทศ
ญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ 

(2) ค�านวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ความ 
อ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ทีค่รอบคลมุกรณี
เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ทางการเงินและผลตอบแทนในกรณีเลวร้ายที่สุดที่กลุ่มบริษัทฯ 
อาจได้รบั นอกจากนี ้ในการประเมนิเงนิลงทนุในโครงการต่างๆ 
กลุ ่มบริษัทฯ ได้ค�านวณเงินลงทุนส�ารอง (Contingency)  
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มได้เพียง
พอหากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง

(3) ศึกษาข้อมูล (Due Diligence) และความเป็นไปได้ในการลงทุน
โดยละเอียด โดยอาจจัดให้มีที่ปรึกษาด้านต่างๆ (แล้วแต่กรณี) 
เช่น 
(3.1) ที่ปรึกษาด้านเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (1) ประเมินค่าความ

เข้มแสงอาทิตย์โดยการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ (2) ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) (3)  
ให้ค�าแนะน�าด้านเทคนคิและวศิวกรรมทีเ่กีย่วข้องในการ
พัฒนาโครงการ และ (4) ติดตามขั้นตอนการพัฒนา
โครงการ/ ก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

(3.2) ทีป่รกึษากฎหมาย เพือ่ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบักฎหมายและ
ขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการลงทุน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ
ที่ดิน เอกสารสัญญาโครงการ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
และการปฏบิติัตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึการเจรจา
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

(3.3) ที่ปรึกษาเฉพาะทางอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ ่ม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการที่สมเหตุสมผล 
และมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นจะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรอื ผูม้อี�านาจอนมุตั ิเพือ่พจิารณาอนมุตักิารเข้าลงทนุ

5.2 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนดใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนญุาตอืน่ๆ ทีส่�าคญัในการด�าเนนิ
ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนนัน้ กลุม่บรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามหน้าที่
ที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  เช่น การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม หากกลุ่มบริษัทฯ 
ไม่สามารถด�าเนนิการตามหน้าทีท่ีก่�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวม
ทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการประกอบธรุกจิ เช่น พระราช
บัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติ
โรงงาน และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เป็นต้น 
อาจส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ได้ทนั
ตามก�าหนด และส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของรายได้และก�าไรสทุธิ
จากการลงทุนในโครงการใหม่

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบธรุกจิ และมกีระบวนการด�าเนนิงานทีม่ัน่ใจได้ว่ากลุม่บริษัทฯ 
จะสามารถด�าเนินการตามหน้าที่ที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
รวมทัง้ปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิธรุกจิได้อย่างครบ
ถ้วน

5.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุนส�าหรับใช้ในการประกอบ
ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน

ในการลงทนุพฒันาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน เงนิลงทนุ
จะประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และเงินเพิ่มทุนของ 
ผูถ้อืหุน้ หากกลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถจัดหาเงนิทนุทัง้ส่วนเงนิกูย้มืและ
ส่วนของทุนเพื่อมาใช้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าดังกล่าว 
จะส่งผลให้การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง นอกจากนี้ ภายหลัง
จากที่กลุ่มบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนท่ัวไป
เป็นครั้งแรก (IPO) กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่ปรับตัวดีขึ้น  
และความสามารถในการกู้ยืมมากขึ้นภายหลังจากโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้างและการพฒันาเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ ซึง่คาด
ว่าจะท�าให้บรษิทัสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุทัง้ตลาดตราสารทนุและ
ตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น 
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5.4 ความเสีย่งจากการจดัหาท่ีดนิส�าหรบัใช้ในการประกอบธรุกจิ
ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน

ในการลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการ ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินในพ้ืนที่ตามที่ก�าหนดใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอสอดคล้องกับแผนการลงทุน 
และ/หรือ ความเสี่ยงจากต้นทุนการได้มาซึ่งที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์
ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ล่าช้า และโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันตาม 
ที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจัดหาที่ดินโดยคัดเลือกบุคลากร
ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเพือ่จดัหาและรวบรวมทีด่นิตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ลุม่บรษิทัฯ ก�าหนดเพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถจดัหาทีด่นิทีม่คีณุภาพ
ต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าท�าสัญญาซื้อขาย
กับเจ้าของที่ดินโดยตรง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าราคาที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ  
เข้าท�าสัญญาเป็นราคาที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

5.5 ความเสีย่งจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน
ในต่างประเทศ

กลุ ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ ดังน้ัน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และ
นโยบายภาครัฐที่ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุน รวมถึงความเส่ียงด้านการเงิน 
ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
เช่น ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ข้อจ�ากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
อาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถจัดหาบคุลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญ
ในการบริหารโครงการในต่างประเทศได้ทันตามก�าหนด

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีารศกึษาข้อมลูและพจิารณาความเป็นไปได้
ในการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในหลายประเทศเพือ่กระจาย
ความเสีย่งดงักล่าว และมกีารเตรยีมความพร้อมในการบรหิารจดัการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศโดยจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาในระหว่างการพัฒนาโครงการ และมีนโยบายในการสรรหา
และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
6.1 ความเสีย่งจากกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษทัฯ มข้ีอจ�ากดั

การถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ต่างด้าว ซึง่ข้อจ�ากดัดงักล่าวอาจมผีล 
กระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ

ข้อบงัคับของบรษิทัฯ มข้ีอจ�ากดัสดัส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นทีจ่�าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดในบรษิทัฯ ของ ชาวต่างชาตไิว้ทีร้่อยละ 49.0 นอกจากนี้ 
ความเป็นเจ้าของหุ้นของชาวต่างชาติยังถูกจ�ากัดไว้โดยกฎหมายไทย 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น สภาพคล่องและราคาตลาดของ
หุน้สามญัอาจได้รบัผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่การถอื
หุ้นของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงเพดานที่ก�าหนดไว้ผู้ถือหุ้นชาวไทย 
อาจไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอื่นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นผู้ซื้อหุ้นผู้ขายหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยมิอาจทราบ
ล่วงหน้าว่าหุ้นนั้นจะตกอยู่ในข้อจ�ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาว 
ต่างชาติและหุ้นนั้นจะสามารถจดทะเบียนในนามของผู้ซื้อได้หรือไม่
หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจ้งการโอนหุ้นเช่นว่านั้นหรือไม่

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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