

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งทีร่ ะบุดา นลางเปนความเสีย่ งบางประการทีส่ าํ คัญซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเง�น ผลการดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ
ตลอดจนมูลคาหุน สามัญของกลุม บร�ษทั ฯ นอกจากนี้ อาจยังมีความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีก่ ลุม บร�ษทั ฯ ยังไมอาจคาดการณได ในปจจ�บนั หร�อเปนความเสีย่ งทีก่ ลุม บร�ษทั ฯ
พ�จารณาในขณะนี้แลวเห็นวาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญสําหรับกลุมบร�ษัทฯ แบงออกเปน
(1) ความเสี่ยงจากการเปนบร�ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบร�ษัทอื่น (Holding Company)
(2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
(3) ความเสี่ยงดานการบร�หารจัดการ
(4) ความเสี่ยงดานการเง�น
(5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม
(6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนสามัญของบร�ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงจากการเปนบร�ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบร�ษัทอื่น (Holding Company)
เนื่องจากบร�ษัทฯ มีรายไดจากการถือหุนในบร�ษัทอื่นเปนหลักและไมมีการดําเนินธุรกิจของตัวเองที่จะกอใหเกิดรายไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผล
ประกอบการและการจายเง�นปนผลของบร�ษทั ฯ จะข�น้ อยูก บั ผลการดําเนินงานและการจายปนผลของบร�ษทั ยอย ปจจ�บนั บร�ษทั ฯ ถือหุน ในบร�ษทั ยอยทัง้ ในประเทศไทย
และในตางประเทศจํานวน 27 บร�ษัทเปนการลงทุนผานโครงสรางแบบ จีเค-ทีเค ในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน 5 บร�ษัท
บร�ษัทยอยในประเทศไทยมีนโยบายการจายเง�นปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเง�นไดของงบการเง�นเฉพาะกิจการของ
บร�ษทั ยอยและการจัดสรรทุนสํารองตามกฏหมาย และบร�ษทั ยอยในตางประเทศมีนโยบายการจายเง�นปนผลในอัตราไมนอ ยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหร�อกําไร
สะสมตามงบการเง�นเฉพาะกิจการหลังหักเง�นตาง ๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด อยางไรก็ดี บร�ษทั ยอยอาจไมสามารถจายเง�นปนผลใหกบั ผูถ อื หุน เนือ่ งจากมีขอ จํากัด
บางประการ เชน ขอจํากัดตามเง�่อนไขสัญญาเง�นกูยืมกับธนาคารพาณิชย ความจําเปนในการสํารองเง�นทุนเพ�่อขยายธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย
สําคัญของขอกําหนดทางกฎหมายในประเทศที่บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจ กรณีดังกลาวอาจสงผลใหบร�ษัทฯ มีรายไดจากเง�นปนผลลดลง และสงผลกระทบทางลบ
ตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของบร�ษัทฯ
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษทั เสร�มสราง พลังงาน จํากัด (SPN) ซึง่ เปนบร�ษทั ยอยทีป่ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย
(“โครงการเสร�มสราง โซลาร”) มีเง�นกูย มื เง�นกับธนาคารพาณิชย โดยมีเง�อ่ นไขกําหนดให SPN จะตองชําระคืนหนีแ้ ละมีอตั ราสวนทางการเง�นตามขอกําหนดในสัญญา
เง�นกูด งั กลาวกอนจึงจะสามารถจายเง�นปนผลใหแกผถู อื หุน ได ดังนัน้ บร�ษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการที่ SPN ไมสามารถจายเง�นปนผลได หาก SPNยังไมสามารถ
ชําระคืนเง�นกู หร�อไมสามารถดํารงอัตราสวนทางการเง�น หร�อไมสามารถดําเนินการตามเง�อ่ นไขตามขอกําหนดของสัญญาเง�นกูด งั กลาว อยางไรก็ดี ตัง้ แตเร�ม่ เปด
ดําเนินการเชิงพาณิชย SPN มีผลประกอบการและสภาพคลองเพ�ยงพอ สามารถดํารงอัตราสวนทางการเง�นและปฎิบัติตามขอกําหนดของสัญญาดังกลาวที่
จะสามารถจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนมาโดยตลอด
สําหรับโครงการโรงไฟฟาในประเทศญึป่ นุ มองโกเลีย และเว�ยดนาม ไดมกี ารจัดหาเง�นกูย มื สําหรับโครงการ ซึง่ มีเง�อ่ นไขในสัญญากูย มื เง�นกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเง�นทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามกอนการจายเง�นปนผลเชนเดียวกัน
สําหรับ โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย กลุมบร�ษัทฯ ลงทุนผาน SN ดวยเง�นทุนของบร�ษัทฯ
โดยไมมีการใชเง�นกูยืมกับธนาคารพาณิชย ดังนั้น SN จึงยังไมมีขอจํากัดในการจายเง�นปนผลจากเง�่อนไขเง�นกูยืมกับธนาคารพาณิชย อยางไรก็ดี SN มีความเสี่ยง
ที่อาจไมสามารถจายเง�นปนผลได หากผลประกอบการของโครงการไมเปนไปตามที่คาดการณ หร�อกรณีที่กลุมบร�ษัทฯ ตัดสินใจจัดหาเง�นกูยืมกับธนาคารพาณิชย
สําหรับโครงการดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิดขอจํากัดในการจายเง�นปนผลในลักษณะเดียวกันกับโครงการ SPN ดังกลาวขางตน



ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
กลุมบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจ
(1) ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและตางประเทศ
(2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและตางประเทศ
โดยกลุม บร�ษทั ฯ มีโครงการทีด่ าํ เนินการเชิงพาณิชยแลว และโครงการทีอ่ ยูร ะหวางการกอสราง ดังนัน้ ในการประกอบธุรกิจของกลุม บร�ษทั ฯ มีความเสีย่ งที่
อาจเกิดข�้นได ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
- ความเสี่ยงจากแสงอาทิตยมีความเขมของแสงนอยกวาที่คาดการณ ไว
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตองพ�่งพ�งแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟาเปนปจจัยหลักหากแสงอาทิตยมีความเขมแสงนอยกวาที่คาดการณไว อาจสง
ผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานได ซึ่งในชวงศึกษาความเปนไปไดของโครงการ กลุมบร�ษัทไดทําการประเมินตําแหนงที่ตั้งพ�้นที่โครงการอยางละเอียด
ศึกษาขอมูลสถิติความเขมของแสงในแตละพ�้นที่โดยใชขอมูลความเขมของแสงในอดีตเปนระยะเวลาประมาณ 25–28ป จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน ขอมูลของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานขอมูลขององคการบร�หารการบินและอวกาศแหงชาติ (NASA) องคการพลังงานใหมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(New Energy and Industrial Development Organization (“NEDO”)และขอมูลจาก Metronomeเปนตน เพ�่อใหมั่นใจวาบร�เวณที่ตั้งโครงการมีความเขมของ
แสงอยูในระดับที่สามารถสรางผลตอบแทนใหแกกลุมบร�ษัทฯ ในระดับที่นาพอใจ นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ ไดพ�จารณาวาจางที่ปร�กษาทางเทคนิค เพ�่อประเมิน
ปจจัยตางๆ อยางรอบคอบ เชน ความเขมของแสง ลักษณะที่ดิน ตําแหนงที่ตั้งโครงการ และคุณสมบัติของอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับโครงการ เพ�่อใหการพ�จารณา
การตัดสินใจลงทุนของกลุมบร�ษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม

- ความเสี่ยงจากแผงเซลลแสงอาทิตยเสื่อมสภาพเร็วกวาที่คาดการณ
แผงเซลลแสงอาทิตยเปนหนึง่ ในอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หากแผงเซลลแสงอาทิตยมกี ารเสือ่ มสภาพเร็วกวาปกติ
อาจสงผลใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาไดนอ ยลงและสงผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของกลุม บร�ษทั ฯ
อยางไรก็ดี กลุม บร�ษทั ฯ ดําเนินการใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุม บร�ษทั ฯ ไดรบั การรับประกันทีส่ าํ คัญจากผูร บั เหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หร�อผูผ ลิตแผงเซลล
แสงอาทิตย โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผงเซลลแสงอาทิตย

สมรรถนะการผลิตไฟฟากระแสตรง
จากแผงเซลลแสงอาทิตย
(PV Output Warranty)

คุณภาพงานกอสราง

เสร�มสรางโซลาร ลพบุร�

10 ป

25 ป

คุณภาพอุปกรณหลัก 5-10 ป

ฮิดากะ ญีป่ นุ

10 ป

25 ป

2 ป

โซเอ็น ญีป่ นุ

10 ป

20 ป

2 ป

Solar Rooftop

10 ป

25 ป

3 ป

โซลาร อผศ. ราชบุร�

10 ป

25 ป

5 ป

Binh Nguyenเว�ยดนาม

10 ป

25 ป

2 ป

Khunsight Kundi มองโกเลีย

10 ป

20 ป

3 ป

ยามากะ ญีป่ นุ

10 ป

25 ป

2 ป

ลีโอ ญีป่ นุ

10 ป

25 ป

2 ป



ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความตอเนื่องของกระบวนการผลิตไฟฟา
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการผลิตไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ ไดแก
(1) ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟา
(2) สภาพอากาศ
(3) การทีโ่ รงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตอ งหยุดการผลิตทัง้ จากปจจัยภายใน เชน ปญหาดานเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟา หร�อปจจัยภายนอก
เชน ระบบสายสงของการไฟฟาไมเสถียรหร�อตองหยุดซอมบํารุง เปนตน
กลุม บร�ษทั ไดเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตยทเี่ หมาะสมกับสภาพอากาศในแตละพ�น้ ที่ เชน โครงการเสร�มสราง โซลาร ใชแผงเซลลแสงอาทิตยประเภท Thin Film Silicon
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญีป่ นุ มองโกเลีย และเว�ยดนาม ใชแผงเซลลแสงอาทิตยประเภท Poly Crystalline เปนตน
นอกจากนี้กลุมบร�ษัทฯ ไดมีการบร�หารจัดการความเสี่ยงโดย (1) จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบ
คอมพ�วเตอร Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพ�่อใหสามารถระบุและแก ไขปญหาที่เกิดข�้นไดอยางรวดเร็วและดําเนินการใหโรงไฟฟา
กลับมาจําหนายไฟฟาไดตามปกติ (2) จัดใหมีการตรวจสอบและซอมบํารุงโรงไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เพ�่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงานของโรงไฟฟาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และ (3) จัดใหมีการรับประกันอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟาเพ�่อใหมั่นใจไดวาโครงการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง (4) ทําสัญญากับ
ผูใหบร�การดานการดําเนินการและการบํารุงรักษา ที่มีประสบการณในการดําเนินการและ/หร�อ จัดการใหมีทีมดําเนินการและบํารุงรักษาที่มีมาตรฐาน เพ�่อลด
ความเสี่ยงดังกลาวดวย

ความเสี่ยงของการบร�หารโครงการที่อยูระหวางกอสราง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบร�ษัทมีโครงการระหวางกอสราง 3 โครงการ รวม 62.7 เมกะวัตต กลุมบร�ษัทจะมีความเสี่ยงจากการกอสรางลาชา
ทําให ไมสามารถเปดดําเนินการไดตามกําหนดเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเร�่องตนทุนกอสรางที่อาจสูงกวาประมาณการ
กลุมบร�ษัทฯมีนโยบายลดความเสี่ยงดังกลาวโดยจะวาจางผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการออกแบบจัดหาอุปกรณและกอสรางโรงไฟฟา และเพ�่อลดความเสี่ยง
จากการพ�่งพาผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ จึงไดกําหนดกระบวนการพ�จารณาผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่เขมงวดเพ�่อใหมั่นใจวา
การกอสรางจะเปนไปตามเวลาและในงบประมาณที่กําหนด
โดยในการพ�จารณาคัดเลือกนั้น จะพ�จารณาคุณสมบัติที่สําคัญคือ (1) มีประสบการณและความชํานาญในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การออกแบบ
การจัดหาอุปกรณหร�อการกอสรางโรงไฟฟา (2) มีความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี และ (3) มีฐานะทางการเง�นที่แข็งแกรงและมั่นคง นอกจากนี้ยังพ�จารณา
ถึงขอบเขตการรับประกันผลงานและการบร�การ ตลอดจนการยอมรับจากธนาคารพาณิชยที่ใหเง�นกูโครงการ
สําหรับชวงการกอสราง กลุมบร�ษัทมีการควบคุมและติดตามความคืบหนาของโครงการ การเบิกจายเง�นงบประมาณของโครงการอยางสมํ่าเสมอ
และสําหรับโครงการขนาดใหญ จะไดมีการวาจางที่ปร�กษาทางเทคนิคที่มีความชํานาญในการควบคุมงานกอสรางเพ�่อติดตามดวย

ความเสี่ยงจากการมีคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพ��มข�้น
โครงการที่วาจางผูใหบร�การดานการปฏิบัติการและบํารุงรักษา

โครงการเสร�มสราง โซลาร โครงการฮิดะกะและโครงการโซเอ็น
กลุม บร�ษทั ฯ ทําสัญญาวาจางผูใหบร�การดานการปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษา เพ�อ่ ใหบร�การดานการปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษา ซึง่ เมือ่ ครบกําหนดอายุสญ
ั ญา
กลุม บร�ษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งหากคาบร�การดังกลาวปรับเพ�ม่ ข�น้ อยางมีนยั สําคัญ อยางไรก็ดี กลุม บร�ษทั ฯ อาจพ�จารณา (1) เปดประมูลเพ�อ่ คัดเลือกผูใหบร�การ
ดานการปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษารายทีม่ ขี อ เสนอทีด่ ที สี่ ดุ หร�อ (2) ดําเนินการบํารุงรักษาดวยบุคลากรของกลุม บร�ษทั ฯ เอง เนือ่ งจากปจจ�บนั กลุม บร�ษทั ฯ
มีการทํางานรวมกับผูใหบร�การดานการปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษาอยางใกลชดิ กลุม บร�ษทั ฯ จึงมัน่ ใจไดวา บุคลากรของกลุม บร�ษทั ฯ มีความสามารถทีจ่ ะดําเนินการ
ดังกลาวไดดว ยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่บร�ษัทดําเนินการดานปฏิบัติการและบํารุงรักษาเอง

โครงการโซลารอผศ. โครงการ Solar Rooftop โครงการ Binh Nguyen Solar ในประเทศเว�ยดนาม และ โครงการ Khunsight Kundi ในประเทศ
มองโกเลีย
สําหรับโครงการดังกลาวขางตน บร�ษทั หร�อ บร�ษทั ทีเ่ ปนเจาของโครงการ(Project Company) ดําเนินการดานการปฎิบตั กิ ารและการบํารุงรักษา
ดวยตัวเอง ดังนัน้ จึงสามารถประเมินและควบคุมคาใชจา ยไดอยางมีประสิทธิภาพกวาการพ�ง่ พ�งจากภายนอก



ความเสีย่ งจากการมีคา ใชจา ยจากการตออายุการรับประกันผลงานและอุปกรณหลักในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทีเ่ พ�ม� ข�น้
อุปกรณหลักของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยประกอบไปดวย
(1) แผงเซลลแสงอาทิตย (PV Module)
(2) ระบบแปลงกระแสไฟฟา (Inverter)
(3) หมอแปลงไฟฟา (Transformer)
โดยอุปกรณเหลานั้นอยูในการรับประกันของผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หร�อ ผูผลิตอุปกรณ (แลวแตกรณี และมาตรฐานการประกอบธุรกิจในแตละประเทศที่
กลุมบร�ษัทฯ เขาไปลงทุน) หากประกันดังกลาวหมดอายุ กลุมบร�ษัทฯ อาจมีคา ใชจา ยเพ�ม่ ข�น้ จากการตออายุการรับประกันอุปกรณ หร�อคาใชจา ยเพ�ม่ ข�น้ จากการ
ดําเนินการเปลีย่ นอุปกรณเองหากมีความเสียหายเกิดข�น้



ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งลูกคารายใหญ
โดยทั่วไปโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของกลุมบร�ษัทฯ นั้น จะเขาทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟา ระยะกลางถึงระยะยาว กับผูรับซื้อไฟฟา โดยมีรายที่สําคัญดังนี้
โครงการ

คูสัญญา
(ผูรับซื้อไฟฟา)

อายุสัญญา

สถานะของ
สัญญา

5ป และสามารถตออายุ
สัญญาไดอีกคราวละ 5ป

ลงนามแลว

กําหนดการเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชย

โครงการที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
โครงการเสร�มสราง
โซลาร

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(“กฟผ.”)

โครงการฮิดะกะ

Hokkaido Electric Power
Company Limited

20 ป

ลงนามแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

โครงการโซเอ็น

Kyushu Electric Power Co., Inc

20 ป

ลงนามแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

โครงการ SNNP1
SNNP2 และ SNNP3

บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง
จํากัด

25 ป

ลงนามแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

โครงการ Do Home

บร�ษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

25 ป

ลงนามแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

โครงการโซลารอผศ.
จังหวัดราชบุร�

การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)

25 ป

ลงนามแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

โครงการ Khunsight National Dispatch Center
Kundi
ของประเทศมองโกเลีย

12 ป

ลงนามแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

โครงการ Binh
Nguyen Solar

20 ป

ลงนามแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

Vietnam Electricity (EVN)

โครงการที่อยูระหวางการกอสราง
โครงการ SNNP4

บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง
จํากัด

25 ป

ลงนามแลว

ภายในไตรมาสที่ 1 ป
2563

โครงการ PRC

บร�ษัท พ�อารซี พลาสต
(ประเทศไทย) จํากัด

25 ป

ลงนามแลว

ภายในไตรมาสที่ 1 ป
2563

โครงการ TAPACO

บร�ษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)

25 ป

ลงนามแลว

ภายในไตรมาสที่ 1 ป
2563

โครงการยามากะ

Kyushu Electric Power Co., Inc

20 ป

อยูระหวาง
การดําเนินการ

ภายในป 2563

โครงการลีโอ(Ashita
Power 1 &Ashita
Power 2)

Tokyo Electric Power Company
Holdings, Inc

20 ป

อยูระหวาง
การดําเนินการ

ป 2563-2564

จากโครงการของกลุมบร�ษัทฯ ขางตน กลุมบร�ษัทฯ อาจมีความเสี่ยง หากผูรับซื้อไฟฟาบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา ดังกลาว อาจสงผลกระทบ
ทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี กลุมบร�ษัทฯ มีการควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามเง�่อนไขขอ
กําหนดของสัญญาซือ้ ขายไฟฟาอยางเครงครัด รวมถึงปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลทีส่ าํ คัญและขอกําหนดอืน่ ๆ ตามทีผ่ รู บั ซือ้ ไฟฟา และ/หร�อ ผูว า จาง กําหนด
เพ�่อใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ ยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในประเทศไทยและในตาง
ประเทศเพ�่มเติม เพ�่อลดความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งลูกคาจํานวนนอยราย



ความเสี่ยงจากการภัยพ�บัติทางธรรมชาติ หร�อเหตุสุดว�สัย
ณ ปจจ�บัน กลุมบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทั้งในประเทศไทย ในประเทศญี่ปุน ในประเทศมองโกเลียและ
ในประเทศเว�ยดนาม หากเกิดภัยพ�บัติทางธรรมชาติ หร�อเหตุสุดว�สัยรายแรงที่กลุมบร�ษัทฯ คาดไมถึง เชน การขัดของของระบบไฟฟา อุทกภัย พายุ พายุหิมะ
อัคคีภยั แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หร�อการกอว�นาศกรรมในพ�น้ ทีท่ โี่ รงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุม บร�ษทั ฯตัง้ อยู อาจทําใหการดําเนินงานของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยของกลุม บร�ษทั ฯ ตองหยุดชะงัก หร�อเกิดความเสียหายตอทรัพยสนิ ของกลุม บร�ษทั ฯ ซึง่ อาจสงผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ
ในการพ�จารณาเลือกและจัดเตร�ยมพ�น้ ทีท่ ตี่ งั้ โครงการนัน้ กลุม บร�ษทั ฯ ไดศกึ ษาสถิตภิ ยั ธรรมชาติยอ นหลัง เพ�อ่ ใหมนั่ ใจไดวา โครงการของกลุม บร�ษทั ฯ
ตัง้ อยูใ นพ�น้ ทีท่ มี่ โี อกาสเกิดภัยพ�บตั ติ าํ่ ตลอดจนการจัดหาประกันภัยเพ�อ่ ลดความเสีย่ งและผลกระทบทางการเง�นทีอ่ าจเกิดข�น้ โดยมีนโยบายการทําประกันภัย
ในระดับเทียบเคียงกับผูป ระกอบการทัว่ ไปในอุตสาหกรรมและเปนไปตามเง�อ่ นไขทีธ่ นาคารพาณิชยและ/หร�อสถาบันการเง�น ผูป ลอยเง�นกูเ พ�อ่ กอสรางโครงการ
(Project Finance) กําหนดโดยจะจัดใหมปี ระกันภัยความคุม ครองสูงทีส่ ดุ ภายใตเบีย้ ประกันทีเ่ หมาะสม

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ�งเจาหนาที่บร�หารระดับสูงที่มีความสําคัญ
การประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน รวมถึงธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งอืน่ ตองอาศัยความรู ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ�งเจาหนาที่บร�หารระดับสูง หากกลุมบร�ษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากรที่สําคัญดังกลาว หร�อไม
สามารถสรรหาผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในระดับเดียวกับเจาหนาทีบ่ ร�หารระดับสูงเพ�อ่ ดํารงตําแหนงแทนบุคลากรทีส่ าํ คัญนีไ้ ด อาจจะสงผลกระทบ
ตอความตอเนื่องในการบร�หารงานและการดําเนินงานของบร�ษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปจจ�บนั กลุม บร�ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟากับภาครัฐทัง้ ในไทยและตางประเทศ การเปลีย่ นแปลงหร�อยกเลิกเง�อ่ นไขในการรับซือ้ ไฟฟาจากภาครัฐ
อาจสงผลกระทบตอสัญญาซือ้ ขายไฟฟาของกลุม บร�ษทั ฯและสงผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของกลุม บร�ษทั ฯ อยางมีนยั สําคัญ
ผูบ ร�หารและทีมงานของกลุม บร�ษทั ฯ ซึง่ ประกอบไปดวยบุคคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถและประสบการณ ทําหนาทีศ่ กึ ษา ติดตามขาวนโยบายของภาครัฐและหนวย
งานราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และประเมินความสามารถในการแขงขันของกลุม บร�ษทั ฯ เพ�อ่ เตร�ยมแผนการรองรับการเปลีย่ นแปลงไวลว งหนา และนําขอมูลดังกลาว
มาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนธุรกิจในอนาคตของกลุม บร�ษทั ฯ อีกทัง้ กลุม บร�ษทั ฯ ยังมีการศึกษาขอมูลและพ�จารณาความเปนไปไดในการลงทุนโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเว�ยนในตางประเทศเพ�อ่ กระจายความเสีย่ งดังกลาวอีกดวย



ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายไดจากการจํากัดปร�มาณการรับซื้อไฟฟา (Curtailment)
สําหรับโครงการในประเทศญี่ปุน
โดยทัว่ ไป การประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญีป่ นุ กลุม บร�ษทั ฯ จะตองเขาทําสัญญาซือ้ ขายไฟฟากับผูป ระกอบกิจการไฟฟา
เอกชนที่ใหบร�การในพ�้นที่ที่โรงไฟฟาแตละแหงตั้งอยู โดยสัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุสัญญา 20 ป ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว กลุมบร�ษัทฯ ไมมีภาระ
ผูกพันที่จะตองขายไฟฟาใหแกผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชน แตผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อไฟฟาทั้งหมดที่แตละโครงการผลิตได
อยางไรก็ดี ในชวงตนป 2558 หนวยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญีป่ นุ
ไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของเพ�อ่ แกไขแนวทางการรับซือ้ ไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนโดยบร�ษทั ผูป ระกอบกิจการไฟฟา
ซึง่ รวมถึงการจํากัดปร�มาณการรับซือ้ ไฟฟา (Curtailment) กลาวคือบร�ษทั ผูป ระกอบกิจการไฟฟามีสทิ ธิทจี่ าํ กัดปร�มาณการรับซือ้ ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเว�ยนได ไมเกิน 360 ชัว่ โมงตอป โดยไมตอ งชดใชความเสียหายทีเ่ กิดข�น้ นอกจากนีก้ ฎหมายยังกําหนดใหผปู ระกอบกิจการไฟฟาเอกชนเฉพาะรายสามารถ
จํากัดปร�มาณการรับซือ้ ไฟฟา โดยไมจาํ กัดจํานวน (Unlimited Curtailment) ทัง้ นี้ ผูป ระกอบกิจการไฟฟาจะมีประกาศหมายกําหนดการทีค่ าดวาจะจํากัดการ
รับซื้ออยางเปนทางการใหแกผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนไดทราบ
ทั้งนี้ ผูประกอบกิจไฟฟาเอกชนที่จะเปนผูรับซื้อไฟฟาของโครงการฮิดะกะ ซึ่งไดแก Hokkaido Electric Power Company Limited และผูประกอบ
กิจการไฟฟาเอกชนที่จะเปนผูรับซื้อไฟฟาของโครงการยามากะ และโครงการโซเอ็น ซึ่งไดแก Kyushu Electric Power Co., Inc นั้น อยูในเขตที่สามารถจํากัด
ปร�มาณการรับซื้อไฟฟา โดยไมจํากัดจํานวน (Unlimited Curtailment) ทั้ง 3 ราย ดวยเหตุดังกลาว กลุมบร�ษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได
หากถูกจํากัดปร�มาณการรับซื้อไฟฟา
กลุม บร�ษทั ฯ ไดคาํ นึงถึงการจํากัดปร�มาณการรับซือ้ ไฟฟาดังกลาว โดยในขัน้ ตอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในประเทศญีป่ นุ นัน้ กลุม บร�ษทั ฯ
มีนโยบายในการ (1) วาจางทีป่ ร�กษาทางเทคนิคเพ�อ่ ทําการศึกษาเกีย่ วกับการจํากัดปร�มาณการรับซือ้ ไฟฟาของผูป ระกอบกิจการไฟฟาเอกชนทีจ่ ะรับซือ้ ไฟฟา
ในแตละโครงการ และ/หร�อ (2) ประสานงานเพ�อ่ ขอรับรายงานจากผูป ระกอบกิจการไฟฟาเอกชนทีจ่ ะรับซือ้ ไฟฟาในแตละโครงการ (ถามี ) เพ�อ่ ประกอบการตัดสินใจ
กอนการลงทุนในโครงการดังกลาว
สําหรับโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอ็น นัน้ กลุม บร�ษทั ฯ ไดรบั รายงานผลการศึกษาเกีย่ วกับการจํากัดปร�มาณการรับซือ้ ไฟฟา
จากที่ปร�กษาทางเทคนิค และพ�จารณาแลวเห็นวา การลงทุนในโครงการดังกลาวมีความคุมคาและเหมาะสมที่จะลงทุนตอไป

ความเสี่ยงจากการไมสามารถหาว�ศวกรไฟฟา (Chief Electrical Engineer)
เพ�่อดูแลการดําเนินงานโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟา (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุน กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีว�ศวกรไฟฟา
(Chief Electrical Engineer) ทําหนาทีก่ าํ กับดูแลมาตรการความปลอดภัยในงานกอสราง การดําเนินงานและการบํารุงรักษาโรงไฟฟา (Operation and Maintenance)
โดยระดับใบอนุญาตของว�ศวกรไฟฟา (Chief Electrical Engineer) จะแตกตางกันไป ข�น้ อยูก บั ขนาดของโรงไฟฟา ดังนัน้ โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศญี่ปุนของกลุมบร�ษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากความลาชาของวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการ หร�ออาจมีคาใชจายสวนเพ�่ม
ทัง้ นี้ สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญีป่ นุ ของกลุม บร�ษทั ฯ ไดกาํ หนด และ/หร�อ มีแนวทางทีจ่ ะกําหนดขอบเขตหนาทีผ่ บู ร�หาร
จัดการทรัพยสิน ใหเปนผูดําเนินการจัดหาว�ศวกรไฟฟาสําหรับโครงการ
กลุมบร�ษัทฯ ไดคัดเลือกผูบร�หารจัดการทรัพยสิน ที่มีประสบการณ ความนาเชื่อถือ ผลงานในอดีตที่ดี และมีฐานะทางการเง�นที่แข็งแกรง รวมถึง
เปนทีย่ อมรับของธนาคารผูป ลอยเง�นกูเ พ�อ่ กอสรางโครงการ (Project Finance) จึงมัน่ ใจไดวา จะสามารถปฏิบตั งิ านตามขอบเขตการใหบร�การทีก่ าํ หนดในสัญญาได

ความเสี่ยงจากการมีสวนในการบร�หารจัดการโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน
ในปจจ�บนั บร�ษทั ฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญีป่ นุ จํานวน 4โครงการผานโครงสรางการลงทุนแบบจีเค-ทีเค
ซึง่ เปนโครงสรางการลงทุนซึง่ มีวตั ถุประสงคเพ�อ่ การบร�หารจัดการภาษีสาํ หรับการลงทุนในประเทศญีป่ นุ โดยบร�ษทั ฯ ไดลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบจีเค-ทีเค
ผานการถือหุน ใน SEG ซึง่ เปนบร�ษทั ยอยโดยทีบ่ ร�ษทั ฯ ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 100 และจัดตัง้ ข�น้ ในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
SEG ไดลงทุนในโครงการดังกลาวในฐานะเปนนักลงทุนทีเค
ทัง้ นี้ ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค จะเปนนักลงทุนทีไ่ มมสี ว นรวมในการบร�หารงาน (Silent Investor) ตามมาตรา 536
(Contribution by Silent Partner and Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชยของประเทศญีป่ นุ (Commercial Code of Japan) และ บร�ษทั ผูด าํ เนิน
กิจการจะมีสทิ ธิไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษีสาํ หรับนักลงทุนทีล่ งทุนในประเทศญีป่ นุ จากการประกอบธุรกิจซึง่ บร�ษทั ผูด าํ เนินกิจการจายใหกบั นักลงทุนทีเคนัน้ ถือ
เปนคาใชจา ยทางภาษีของบร�ษทั ผูด าํ เนินกิจการ
ทัง้ นี้ บร�ษทั ผูด าํ เนินกิจการมีหนาทีต่ อ งหักภาษีหกั ณ ทีจ่ า ยในอัตรารอยละ 20.42 ซึง่ เปนภาระภาษีของนักลงทุนทีเค จากการจายสวนแบงกําไร
(TK Distribution) ดังกลาว


แมวา SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคจะไมมสี ว นรวมในการบร�หารงาน หร�อ ตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินงานรายวัน (Day-to-day operations) บร�ษทั ฯ
ในฐานะบร�ษทั ใหญ ไดกาํ หนดแนวทางการกํากับดูแลโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทปี่ ระเทศญีป่ นุ โดยคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ
และมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ ในการ (1) ทําสัญญาการลงทุนทีเคระหวาง SEG ซึ่งบร�ษัทฯ
กําหนดใหเปนบร�ษทั ทีท่ าํ หนาทีน่ กั ลงทุนทีเค และบร�ษทั ผูด าํ เนินกิจการ และ (2) สัญญาตางๆ ทีเ่ กีย่ วของระหวางพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หร�อผูใหบร�การตางๆ
และบร�ษทั ผูด าํ เนินกิจการ โดยไดมกี ารกําหนดวัตถุประสงคในการลงทุน การดําเนินงาน และกิจกรรมทางธุรกิจทีส่ าํ คัญทีเ่ กีย่ วของในชวงพัฒนาโครงการ เชน
การจัดหาแหลงเง�นทุนเพ�อ่ พัฒนาโครงการ การจัดหาผูร บั เหมากอสรางเบ็ดเสร็จ และการจัดหาผูบ ร�หารจัดการทรัพยสนิ ซึง่ มีความสําคัญเปนอยางยิง� ในการ
ควบคุมและบร�หารโครงการใหประสบความสําเร็จภายหลังจากทีโ่ รงไฟฟาไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว เพ�อ่ ใหมนั่ ใจวาการดําเนินการของโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยเปนไปเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯและผูถือหุน
อยางไรก็ดี แมวาการลงทุนภายใตโครงสรางแบบ จีเค-ทีเค จะเปนโครงสรางการลงทุนตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนที่มีผูนํามาใชแลวโดยทั่วไป
หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค ดําเนินการใด ๆ ที่ถือวามีอิทธิพลตอการบร�หารงานหร�อดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อาจมีความเปนไปไดที่
จะกระทบตอการเปนนักลงทุนทีไ่ มมสี ว นรวม (Silent Investor) ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค ซึง่ สงผลใหอาจมีความเสีย่ งจากการถูกจัดประเภทใหม
(re-characterization) เปนหางหุน สวนจํากัดทัว่ ไป (เอ็นเค หร�อ nin-i-kumiai) ซึง่ อาจสงผลใหสว นแบงกําไร (TK Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึง่ บร�ษทั
ผูดําเนินกิจการจายใหกับ SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค ไมถือเปนคาใชจายทางภาษี และอาจทําใหบร�ษัทผูดําเนินกิจการมีภาระทางภาษีที่เพ�่มสูงข�้น และ/หร�อ
อาจตองชําระเบีย้ ปรับ และ/หร�อดอกเบีย้ ของภาษีสว นทีต่ อ งชําระเพ�ม่ เติมจากการประเมินภาษีดงั กลาว ดังนัน้ หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคถูกจัดประเภทใหม
(re-characterization) เปนหางหุนสวนจํากัดทั่วไป (เอ็นเค หร�อ nin-i-kumiai) อาจสงผลกระทบใหบร�ษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment) ของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนในอัตรานอยกวาที่กลุมบร�ษัทฯ คาดการณ ไว
ณ ปจจ�บนั โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญีป่ นุ ไดเร�ม่ เปดดําเนินการเชิงพาณิชยไปแลวบางสวน จึงไดมกี ารเร�ม่ จายสวนแบงกําไร
(TK Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึ่งผูดําเนินกิจการ (Operator) ใหกับนักลงทุนทีเคบางแลว

ความเสี่ยงดานการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยงจากการถูกผูถือหุนรายใหญควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมครอบครัวไกรพ�สิทธิ์กุลถือหุนในบร�ษัทฯ ประมาณรอยละ 59.8 ของจํานวนทุนเร�ยกชําระแลวทั้งหมด นอกจากนี้
กลุม ครอบครัวไกรพ�สทิ ธิก์ ลุ ยังดํารงตําแหนงเปนผูบ ร�หาร กรรมการ และกรรมการผูม อี าํ นาจลงนามของกลุม บร�ษทั ฯ จึงทําใหกลุม ผูถ อื หุน ใหญดงั กลาวมีอาํ นาจ
ในการควบคุมการบร�หารจัดการกลุม บร�ษทั ฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ไดเกือบทัง้ หมด ไมวา จะเปนเร�อ่ งการแตงตัง้ กรรมการหร�อการ
ขออนุมัติในเร�่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร�่องที่กฎหมายหร�อขอบังคับของบร�ษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวาสามในสี่
จากผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนัน้ ผูถ อื หุน รายยอยอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ�อ่ ตรวจสอบและถวงดุลเร�อ่ งทีก่ ลุม ผูถ อื หุน ใหญเสนอได
อยางไรก็ดี กลุม บร�ษทั ฯ ไดมกี ารจัดโครงสรางการบร�หารจัดการโดยบุคลากรทีม่ คี วามรู ความสามารถ และไดมกี ารกําหนดขอบเขตในการดําเนินงาน
หนาที่ และความรับผิดชอบ การมอบอํานาจใหแกกรรมการและผูบ ร�หารอยางชัดเจนและโปรงใส และมีการกําหนดมาตรการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับกรรมการ
กลุม ผูถ อื หุน ใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลทีม่ คี วามขัดแยง โดยบุคคลดังกลาวจะไมมสี ทิ ธิในการออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ เพ�อ่ ใหการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส
นอกจากนี้ โครงสรางคณะกรรมการของบร�ษทั ฯ ประกอบไปดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทานดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ทานดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ทั้งนี้การแตงตั้งกรรมอิสระดังกลาว เพ�่อทําหนาที่ตรวจสอบ
ถวงดุลการตัดสินใจ และพ�จารณารายการตางๆ กอนนําเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพ�อ่ สรางความมัน่ ใจใหแกผถู อื หุน รายยอย และผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ วาโครงสราง
การบร�หารจัดการของกลุมบร�ษัทฯ มีการถวงดุลอํานาจ โปรงใส มีการบร�หารงานที่มีประสิทธิภาพ และการดําเนินการหร�อเขาทํารายการใดๆ เปนไปเพ�่อ
ประโยชนสูงสุดของกลุมบร�ษัทฯ



ความเสี่ยงดานการเง�น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาจะมีการกูยืมเง�นแบบ Project Finance จากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเง�นตางๆ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอย
ตัวที่อางอิงกับ LIBOR หร�อ THBFIX หากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดําเนิน
งานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ
ทั้งนี้ กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายในการบร�หารและปองกันความเสี่ยงดังกลาว เชน SPN ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap)
ตลอดอายุสัญญาเง�นกู สําหรับเง�นกูสวนใหญเพ�่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โครงการ Khunsight Kundi ไดทําสัญญาแบบอัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) ตลอดสัญญากูยืม สําหรับโครงการในประเทศญี่ปุน แมวาสัญญาเง�นกูเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แตปจจ�บัน มีระดับใกลเคียง
กับรอยละ 0 ดังนั้นบร�ษัทจึงอาจมีการพ�จารณาการเขาทําสัญญา Interest Rate Swap หากพ�จารณาแลววาเปนประโยชนตอบร�ษัท
นอกจากนี้ บร�ษัทฯยังมีการติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางสมํ่าเสมอ และพ�จารณาการใชเคร�่องมือทางการเง�นที่เหมาะสม
เพ�่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ
กลุม บร�ษทั มีการลงทุนในตางประเทศในสกุลเง�นดอลลารสหรัฐ เยนญีป่ นุ และมีการลงทุนซือ้ อุปกรณบางสวนเปนสกุลเง�นตราตางประเทศ นอกจากนี้
การลงทุนในตางประเทศจะไดรบั คาขายไฟฟาเปนสกุลเง�นทองถิน� ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สําคัญของอัตราแลกเปลีย่ น อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของกลุม
อยางไรก็ดี สัญญาซือ้ ขายไฟฟาสวนใหญ แมจะชําระเง�นเปนสกุลเง�นทองถิน� แตอตั ราคาไฟฟามีการปรับตามสกุลดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ กลุม บร�ษทั มีนโยบาย
ในการจัดการความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น โดย (1) จัดสัดสวนเง�นกูย มื ระยะยาวในสกุลเง�นเดียวกันกับรายไดจากโครงการตางๆ (Natural Hedge) เพ�อ่ ลดความเสีย่ งจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น (2) การใชตราสารอนุพนั ธ เชน สัญญาซือ้ ขายเง�นตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) เพ�อ่ ปองกันความเสีย่ งดานอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการซือ้ อุปกรณสาํ หรับการกอสราง

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาของกลุม บร�ษทั ฯ นัน้ กลุม บร�ษทั ฯ มีแหลงทีม่ าของเง�นลงทุนสวนใหญเปนเง�นกูย มื ในรูปแบบวงเง�น
กูสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในอัตราสวนหนี้สินประมาณรอยละ 70 – 75 ของมูลคาโครงการ ประมาณรอยละ 80 – 90 ของมูลคาโครงการสําหรับ
โครงการในประเทศญีป่ นุ
กลุมบร�ษัทฯ จึงมีภาระที่ตองชําระดอกเบี้ยและเง�นกูยืมใหแกธนาคารพาณิชยตามกําหนด และปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการเง�นตามที่ไดระบุไวในสัญญา
หากกลุมบร�ษัทฯ มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามประมาณการทางการเง�นที่คาดไวหร�อไมสามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการเง�นดังกลาว กลุมบร�ษัทฯ
อาจมีความเสี่ยงที่ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและเง�นกูยืมไดตามกําหนด และอาจมีสิทธิถูกเร�ยกชําระหนี้คืนทั้งจํานวนในทันที
อยางไรก็ดี ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนมีกระแสเง�นสดรับจากการดําเนินงานที่คอนขางสมํ่าเสมอ รวมทั้งกลุมบร�ษัทฯ มี
การวางแผนทางการเง�นระยะยาวและมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ�่อสรางความมั่นใจวากลุมบร�ษัทฯ จะมีกระแสเง�นสดเพ�ยงพอสําหรับชําระ
ดอกเบีย้ และเง�นกูย มื และสามารถปฏิบตั ติ ามเง�อ่ นไขทางการเง�นทีก่ าํ หนดในสัญญากูย มื เง�น รวมทัง้ สามารถขยายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ที่วางไว



ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม
ความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดการณ
กลุม บร�ษทั มีการขยายการลงทุนในโรงไฟฟาอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นีก้ อ นการเขาลงทุนโครงการใดๆ กลุม บร�ษทั ฯ มีการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการอยางละเอียดกอนตัดสินใจลงทุน โดยมีขนั้ ตอนทีส่ าํ คัญดังนี้
คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และ/หร�อ ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเว�ยนอื่นๆ ทั้งในประเทศและในประเทศญี่ปุนที่เชื่อถือได
คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการว�เคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ที่ครอบคลุมกรณีเลวรายที่สุด
(Worst Case Scenario) เพ�่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเง�นและผลตอบแทนในกรณีเลวรายที่สุดที่กลุมบร�ษัทฯ อาจไดรับ นอกจากนี้ ในการ
ประเมินเง�นลงทุนในโครงการตางๆ กลุม บร�ษทั ฯ ไดคาํ นวณเง�นลงทุนสํารอง (Contingency) ซึง่ กลุม บร�ษทั ฯ คาดวาจะครอบคลุมคาใชจา ยสวนเพ�ม่
ไดเพ�ยงพอหากคาใชจายในการพัฒนาโครงการเพ�่มข�้นระดับหนึ่ง
ศึกษาขอมูล (Due Diligence) และความเปนไปไดในการลงทุนโดยละเอียด โดยอาจจัดใหมีที่ปร�กษาดานตางๆ (แลวแตกรณี) เชน
ทีป่ ร�กษาดานเทคนิค/ ว�ศวกร เพ�อ่ (1) ประเมินคาความเขมแสงอาทิตยโดยการอางอิงจากขอมูลสถิติ (2) ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
(Feasibility Study) (3) ใหคําแนะนําดานเทคนิคและว�ศวกรรมที่เกี่ยวของในการพัฒนาโครงการ และ (4) ติดตามขั้นตอนการพัฒนา
โครงการ/ กอสรางโครงการ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ทีป่ ร�กษากฎหมาย เพ�อ่ ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับกฎหมายและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุน ตรวจสอบเอกสารสิทธิทดี่ นิ เอกสารสัญญา
โครงการ และใบอนุญาตที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการเจรจาสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพ�่อประโยชน
สูงสุดของกลุมบร�ษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ
ที่ปร�กษาเฉพาะทางอื่นๆ เชน ที่ปร�กษาทางการเง�น และที่ปร�กษาทางบัญชีและภาษี เพ�่อใหมั่นใจไดวากลุมบร�ษัทฯ มีคาใชจายในการเขา
ทํารายการที่สมเหตุสมผล และมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน
ทั้งนี้ ขอมูลจากการศึกษาขางตนจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบร�หาร และ/หร�อ ผูมีอํานาจอนุมัติ เพ�่อพ�จารณาอนุมัติการเขาลงทุน

ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินสําหรับใชในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน
ในการลงทุนพัฒนาและกอสรางโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน กลุม บร�ษทั ฯ จะตองจัดหาทีด่ นิ เพ�อ่ พัฒนาโครงการ ดังนัน้ กลุม บร�ษทั ฯ จึงมีความเสีย่ ง
จากการจัดหาที่ดินในพ�้นที่ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่มีขนาดเพ�ยงพอสอดคลองกับแผนการลงทุน และ/หร�อ ความเสี่ยงจากตนทุนการไดมาซึ่ง
ทีด่ นิ สูงกวาทีค่ าดการณ ไว ซึง่ จะสงผลใหการลงทุนของกลุม บร�ษทั ฯ ลาชา และโรงไฟฟาของกลุม บร�ษทั ฯ อาจไมสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ไดทนั ตาม
ที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาได
อยางไรก็ดี กลุมบร�ษัทฯ ดําเนินการจัดหาที่ดินโดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเพ�่อจัดหาและรวบรวมที่ดินตามหลักเกณฑที่กลุม
บร�ษทั ฯ กําหนดเพ�อ่ ใหบร�ษทั ฯ สามารถจัดหาทีด่ นิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตอการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในระดับราคาทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้
กลุม บร�ษทั ฯ จะเขาทําสัญญาซือ้ ขายกับเจาของทีด่ นิ โดยตรง เพ�อ่ ใหมนั่ ใจไดวา ราคาทีด่ นิ ทีก่ ลุม บร�ษทั ฯ เขาทําสัญญาเปนราคาทีเ่ หมาะสมในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนในตางประเทศ
กลุม บร�ษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนในตางประเทศ ดังนัน้ กลุม บร�ษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายภาครัฐทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนในประเทศทีก่ ลุม บร�ษทั ฯ จะลงทุน รวมถึงความเสีย่ งดาน
การเง�นที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของกลุมบร�ษัทฯ เชน ความเสี่ยงดานเง�นเฟอ ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเง�นตรา และความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบร�หารโครงการในตาง
ประเทศไดทันตามกําหนด
อยางไรก็ดี กลุม บร�ษทั ฯ มีการศึกษาขอมูลและพ�จารณาความเปนไปไดในการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนในหลายประเทศเพ�อ่ กระจายความ
เสีย่ งดังกลาว และมีการเตร�ยมความพรอมในการบร�หารจัดการโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนในตางประเทศโดยจัดจางทีป่ ร�กษาในระหวางการพัฒนาโครงการ
และมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพ�อ่ รองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนในตางประเทศ



ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนสามัญของบร�ษัทฯ
ความเสี่ยงจากกฎหมายไทยและขอบังคับของบร�ษัทฯ มีขอจํากัดการถือหุนโดยผูถือหุนตางดาว ซึ่งขอจํากัดดังกลาว
อาจมีผลกระทบตอสภาพคลองและราคาตลาดของหุนบร�ษัทฯ
ขอบังคับของบร�ษัทฯ มีขอจํากัดสัดสวนการเปนเจาของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในบร�ษัทฯ ของ ชาวตางชาติไวที่รอยละ 49.0 นอกจากนี้
ความเปนเจาของหุน ของชาวตางชาติยงั ถูกจํากัดไวโดยกฎหมายไทย ไดแก พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (ตามทีไ่ ดมกี ารแกไขเพ�ม่ เติม)
ดังนัน้ สภาพคลองและราคาตลาดของหุน สามัญอาจไดรบั ผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอยางยิง� เมือ่ การถือหุน ของชาวตางชาติเพ�ม่ ข�น้ ถึงเพดานทีก่ าํ หนดไว
ผูถือหุนชาวไทยอาจไมสามารถโอนหุนของตนใหบุคคลอื่นซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยนอกจากนี้ผูถือหุนผูซื้อหุนผูขายหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยมิอาจทราบลวงหนา
วาหุน นัน้ จะตกอยูใ นขอจํากัดสัดสวนการถือหุน ของชาวตางชาติและหุน นัน้ จะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซ อื้ ไดหร�อไมหร�อนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจง
การโอนหุนเชนวานั้นหร�อไม
(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)

