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ป�จจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเป�นบร�ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่น (Holding Company)

 ความเสีย่งทีร่ะบดุานลางเปนความเสีย่งบางประการทีสํ่าคัญซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเง�น ผลการดําเนนิงาน โอกาสทางธรุกิจ 
ตลอดจนมลูคาหุนสามญัของกลุมบร�ษัทฯ นอกจากนี ้อาจยังมคีวามเสีย่งอืน่ๆ ทีก่ลุมบร�ษทัฯ ยังไมอาจคาดการณได  ในปจจ�บนั หร�อเปนความเสีย่งทีก่ลุมบร�ษัทฯ 
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

 เนื่องจากบร�ษัทฯ มีรายไดจากการถือหุนในบร�ษัทอื่นเปนหลักและไมมีการดําเนินธุรกิจของตัวเองที่จะกอใหเกิดรายไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผล
ประกอบการและการจายเง�นปนผลของบร�ษทัฯ จะข�น้อยูกับผลการดาํเนนิงานและการจายปนผลของบร�ษัทยอย ปจจ�บนั บร�ษัทฯ ถือหุนในบร�ษัทยอยทัง้ในประเทศไทย
และในตางประเทศจํานวน 27 บร�ษัทเปนการลงทุนผานโครงสรางแบบ จีเค-ทีเค ในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน 5 บร�ษัท
 บร�ษัทยอยในประเทศไทยมีนโยบายการจายเง�นปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเง�นไดของงบการเง�นเฉพาะกิจการของ
บร�ษทัยอยและการจดัสรรทนุสาํรองตามกฏหมาย และบร�ษทัยอยในตางประเทศมนีโยบายการจายเง�นปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสทุธหิร�อกําไร
สะสมตามงบการเง�นเฉพาะกิจการหลงัหกัเง�นตาง ๆ ตามทีก่ฎหมายกําหนด อยางไรก็ด ีบร�ษทัยอยอาจไมสามารถจายเง�นปนผลใหกับผูถือหุนเนือ่งจากมขีอจํากัด
บางประการ เชน ขอจํากัดตามเง�่อนไขสัญญาเง�นกูยืมกับธนาคารพาณิชย  ความจําเปนในการสํารองเง�นทุนเพ�่อขยายธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย
สําคัญของขอกําหนดทางกฎหมายในประเทศที่บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจ กรณีดังกลาวอาจสงผลใหบร�ษัทฯ มีรายไดจากเง�นปนผลลดลง และสงผลกระทบทางลบ
ตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของบร�ษัทฯ
 ทัง้นี ้ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 บร�ษัท เสร�มสราง พลงังาน จํากัด (SPN) ซึง่เปนบร�ษทัยอยทีป่ระกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในประเทศไทย 
(“โครงการเสร�มสราง โซลาร”) มเีง�นกูยมืเง�นกับธนาคารพาณิชย  โดยมเีง�อ่นไขกําหนดให SPN จะตองชาํระคนืหนีแ้ละมอีตัราสวนทางการเง�นตามขอกําหนดในสญัญา
เง�นกูดงักลาวกอนจึงจะสามารถจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนได ดงัน้ัน บร�ษทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการที ่SPN ไมสามารถจายเง�นปนผลได หาก SPNยังไมสามารถ
ชาํระคืนเง�นกู หร�อไมสามารถดาํรงอัตราสวนทางการเง�น หร�อไมสามารถดาํเนินการตามเง�อ่นไขตามขอกําหนดของสญัญาเง�นกูดงักลาว อยางไรก็ด ีต้ังแตเร�ม่เปด
ดําเนินการเชิงพาณิชย SPN มีผลประกอบการและสภาพคลองเพ�ยงพอ สามารถดํารงอัตราสวนทางการเง�นและปฎิบัติตามขอกําหนดของสัญญาดังกลาวที่
จะสามารถจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนมาโดยตลอด
 สําหรบัโครงการโรงไฟฟาในประเทศญ่ึปนุ มองโกเลยี และเว�ยดนาม ไดมกีารจดัหาเง�นกูยืมสาํหรบัโครงการ ซึง่มเีง�อ่นไขในสญัญากูยมืเง�นกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบนัการเง�นทีต่องปฏิบติัตามกอนการจายเง�นปนผลเชนเดยีวกัน 
 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
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 กลุมบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจ 
   (1) ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและตางประเทศ 
   (2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและตางประเทศ  
 โดยกลุมบร�ษัทฯ มโีครงการทีด่าํเนนิการเชงิพาณิชยแลว และโครงการทีอ่ยูระหวางการกอสราง ดงันัน้ในการประกอบธรุกจิของกลุมบร�ษทัฯ มคีวามเสีย่งที่
อาจเกิดข�้นได ดังนี้

 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

 - ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย�มีความเข�มของแสงน�อยกว�าที่คาดการณ�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 

 - ความเสี่ยงจากแผงเซลล�แสงอาทิตย�เสื่อมสภาพเร็วกว�าที่คาดการณ� 
 แผงเซลลแสงอาทติยเปนหนึง่ในอปุกรณหลกัในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย หากแผงเซลลแสงอาทติยมกีารเสือ่มสภาพเรว็กวาปกติ
อาจสงผลใหโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยสามารถผลติไฟฟาไดนอยลงและสงผลกระทบทางลบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษทัฯ 
อยางไรก็ด ีกลุมบร�ษทัฯ ดาํเนนิการใหโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยของกลุมบร�ษทัฯ ไดรับการรบัประกันทีส่าํคัญจากผูรับเหมาแบบเบด็เสรจ็ และ/หร�อผูผลติแผงเซลล
แสงอาทติย โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

แผงเซลล�แสงอาทิตย�

เสร�มสรางโซลาร ลพบรุ� 10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

25 ป

25 ป

20 ป

25 ป

25 ป

25 ป

20 ป

25 ป

25 ป

คุณภาพอปุกรณหลกั 5-10 ป

2 ป

2 ป

3 ป

5 ป

2 ป

3 ป

2 ป

2 ป

ฮดิากะ ญ่ีปนุ

โซเอน็ ญ่ีปุน

Solar Rooftop

โซลาร อผศ. ราชบรุ�

Binh Nguyenเว�ยดนาม

Khunsight Kundi มองโกเลยี

ยามากะ ญ่ีปุน

ลโีอ ญ่ีปุน

สมรรถนะการผลิตไฟฟ�ากระแสตรง

จากแผงเซลล�แสงอาทิตย�

(PV Output Warranty)
คุณภาพงานก�อสร�าง
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต�อเนื่องของกระบวนการผลิตไฟฟ�า
     ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการผลิตไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ ไดแก 
 (1) ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟา 
 (2) สภาพอากาศ
 (3) การทีโ่รงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยตองหยุดการผลติทัง้จากปจจัยภายใน เชน ปญหาดานเทคนิคในกระบวนการผลติไฟฟา หร�อปจจัยภายนอก 
      เชน ระบบสายสงของการไฟฟาไมเสถียรหร�อตองหยุดซอมบํารุง เปนตน
     กลุมบร�ษัทไดเลือกใชแผงเซลลแสงอาทติยทีเ่หมาะสมกับสภาพอากาศในแตละพ�น้ที ่เชน โครงการเสร�มสราง โซลาร ใชแผงเซลลแสงอาทิตยประเภท Thin Film Silicon 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในประเทศญ่ีปุน มองโกเลยี และเว�ยดนาม ใชแผงเซลลแสงอาทิตยประเภท Poly Crystalline เปนตน 
 นอกจากนี้กลุมบร�ษัทฯ ไดมีการบร�หารจัดการความเสี่ยงโดย (1) จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบ
คอมพ�วเตอร Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพ�่อใหสามารถระบุและแกไขปญหาที่เกิดข�้นไดอยางรวดเร็วและดําเนินการใหโรงไฟฟา
กลับมาจําหนายไฟฟาไดตามปกติ (2) จัดใหมีการตรวจสอบและซอมบํารุงโรงไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เพ�่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงานของโรงไฟฟาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และ (3) จัดใหมีการรับประกันอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟาเพ�่อใหมั่นใจไดวาโครงการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง (4) ทําสัญญากับ
ผูใหบร�การดานการดําเนินการและการบํารุงรักษา ที่มีประสบการณในการดําเนินการและ/หร�อ จัดการใหมีทีมดําเนินการและบํารุงรักษาที่มีมาตรฐาน เพ�่อลด
ความเสี่ยงดังกลาวดวย

ความเสี่ยงของการบร�หารโครงการที่อยู�ระหว�างก�อสร�าง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบร�ษัทมีโครงการระหวางกอสราง 3 โครงการ รวม 62.7 เมกะวัตต กลุมบร�ษัทจะมีความเสี่ยงจากการกอสรางลาชา
ทําใหไมสามารถเปดดําเนินการไดตามกําหนดเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา 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 

ความเสี่ยงจากการมีค�าใช�จ�ายในการดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�เพ��มข�้น
โครงการที่ว�าจ�างผู�ให�บร�การด�านการปฏิบัติการและบํารุงรักษา

 โครงการเสร�มสราง โซลาร โครงการฮิดะกะและโครงการโซเอ็น 
     กลุมบร�ษทัฯ ทาํสญัญาวาจางผูใหบร�การดานการปฏบิติัการและบํารุงรักษา เพ�อ่ใหบร�การดานการปฏิบติัการและบาํรุงรักษา ซึง่เมือ่ครบกําหนดอายสุญัญา 
กลุมบร�ษัทฯ อาจมคีวามเสีย่งหากคาบร�การดงักลาวปรบัเพ�ม่ข�น้อยางมนียัสําคัญ อยางไรก็ด ีกลุมบร�ษัทฯ อาจพ�จารณา (1) เปดประมลูเพ�อ่คัดเลอืกผูใหบร�การ
ดานการปฏบิติัการและบาํรงุรกัษารายท่ีมีขอเสนอทีด่ทีีสุ่ด หร�อ (2) ดาํเนนิการบาํรุงรักษาดวยบคุลากรของกลุมบร�ษัทฯ เอง เนือ่งจากปจจ�บนักลุมบร�ษทัฯ 
มกีารทาํงานรวมกับผูใหบร�การดานการปฏบิติัการและบาํรงุรกัษาอยางใกลชดิ กลุมบร�ษัทฯ จงึมัน่ใจไดวาบคุลากรของกลุมบร�ษัทฯ มคีวามสามารถทีจ่ะดาํเนนิการ
ดงักลาวไดดวยตนเองอยางมปีระสิทธภิาพ
โครงการที่บร�ษัทดําเนินการด�านปฏิบัติการและบํารุงรักษาเอง 
 โครงการโซลารอผศ. โครงการ Solar Rooftop โครงการ Binh Nguyen Solar ในประเทศเว�ยดนาม และ โครงการ Khunsight Kundi ในประเทศ
มองโกเลยี 
 สาํหรับโครงการดงักลาวขางตน บร�ษทั หร�อ บร�ษทัท่ีเปนเจาของโครงการ(Project Company) ดาํเนนิการดานการปฎิบติัการและการบาํรุงรกัษา
ดวยตัวเอง ดงันัน้จึงสามารถประเมินและควบคุมคาใชจายไดอยางมปีระสทิธิภาพกวาการพ�ง่พ�งจากภายนอก
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ความเสีย่งจากการมคี�าใช�จ�ายจากการต�ออายกุารรบัประกันผลงานและอุปกรณ�หลกัในโรงไฟฟ�าพลงังานแสงอาทติย�

ทีเ่พ��มข�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 อาจมคีาใชจายเพ�ม่ข�น้จากการตออายกุารรับประกันอปุกรณ หร�อคาใชจายเพ�ม่ข�น้จากการ
ดาํเนนิการเปลีย่นอปุกรณเองหากมคีวามเสยีหายเกิดข�น้
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ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งลูกค�ารายใหญ� 
โดยทั่วไปโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของกลุมบร�ษัทฯ นั้น จะเขาทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟา ระยะกลางถึงระยะยาว กับผูรับซื้อไฟฟา โดยมีรายที่สําคัญดังนี้

โครงการ

โครงการที่เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว

โครงการเสร�มสร�าง 

โซลาร�

โครงการฮิดะกะ

โครงการโซเอ็น

โครงการ SNNP1 

SNNP2 และ SNNP3

โครงการ Do Home

โครงการโซลาร�อผศ. 

จังหวัดราชบุร�

โครงการ Khunsight 

Kundi

โครงการ Binh 

Nguyen Solar

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�าง

โครงการ SNNP4

โครงการ PRC

โครงการ TAPACO

โครงการยามากะ

โครงการลีโอ(Ashita 

Power 1 &Ashita 

Power 2)

คู�สัญญา 

(ผู�รับซื้อไฟฟ�า)
อายุสัญญา

สถานะของ

สัญญา

กําหนดการเป�ด

ดําเนินการเชิงพาณิชย�

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 (“กฟผ.”)

5ป และสามารถตออายุ
สัญญาไดอีกคราวละ 5ป

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

อยูระหวาง
การดําเนินการ

อยูระหวาง
การดําเนินการ

20 ป

20 ป

25 ป

25 ป

25 ป

12 ป

20 ป

25 ป

25 ป

25 ป

20 ป

20 ป

Hokkaido Electric Power 
Company Limited

Kyushu Electric Power Co., Inc

บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง 
จํากัด

บร�ษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)

National Dispatch Center 
ของประเทศมองโกเลีย

Vietnam Electricity (EVN)

บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง 
จํากัด

บร�ษัท พ�อารซี พลาสต 
(ประเทศไทย) จํากัด

บร�ษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)

Kyushu Electric Power Co., Inc

Tokyo Electric Power Company 
Holdings, Inc

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

ภายในไตรมาสที่ 1 ป 
2563

ภายในไตรมาสที่ 1 ป 
2563

ภายในไตรมาสที่ 1 ป 
2563

ภายในป 2563

ป 2563-2564

 จากโครงการของกลุมบร�ษัทฯ ขางตน กลุมบร�ษัทฯ อาจมีความเสี่ยง หากผูรับซื้อไฟฟาบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา ดังกลาว อาจสงผลกระทบ
ทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 อยางไรก็ดี กลุมบร�ษัทฯ มีการควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามเง�่อนไขขอ
กําหนดของสญัญาซือ้ขายไฟฟาอยางเครงครดั รวมถงึปฏบิติัตามมาตรฐานสากลทีส่าํคัญและขอกําหนดอืน่ๆ ตามทีผู่รับซือ้ไฟฟา และ/หร�อ ผูวาจาง กําหนด
เพ�่อใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ ยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในประเทศไทยและในตาง
ประเทศเพ�่มเติม เพ�่อลดความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งลูกคาจํานวนนอยราย
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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 
อคัคีภัย แผนดนิไหว ภูเขาไฟระเบดิ หร�อการกอว�นาศกรรมในพ�น้ท่ีทีโ่รงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยของกลุมบร�ษทัฯต้ังอยู อาจทาํใหการดาํเนนิงานของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทติยของกลุมบร�ษัทฯ ตองหยุดชะงกั หร�อเกิดความเสยีหายตอทรพัยสนิของกลุมบร�ษทัฯ ซึง่อาจสงผลกระทบทางลบตอผลการดาํเนนิงานและ
ฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ 
 ในการพ�จารณาเลอืกและจดัเตร�ยมพ�น้ทีท่ีต่ัง้โครงการนัน้ กลุมบร�ษทัฯ ไดศึกษาสถิตภิยัธรรมชาติยอนหลงั เพ�อ่ใหมัน่ใจไดวาโครงการของกลุมบร�ษัทฯ
 ต้ังอยูในพ�น้ทีท่ีม่โีอกาสเกิดภยัพ�บติัต่ํา ตลอดจนการจัดหาประกันภัยเพ�อ่ลดความเสีย่งและผลกระทบทางการเง�นทีอ่าจเกิดข�น้โดยมนีโยบายการทาํประกันภัย
ในระดบัเทยีบเคียงกับผูประกอบการท่ัวไปในอตุสาหกรรมและเปนไปตามเง�อ่นไขทีธ่นาคารพาณิชยและ/หร�อสถาบนัการเง�น ผูปลอยเง�นกูเพ�อ่กอสรางโครงการ 
(Project Finance) กําหนดโดยจะจัดใหมปีระกันภยัความคุมครองสูงทีส่ดุภายใตเบีย้ประกันทีเ่หมาะสม

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

 ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งบุคลากร โดยเฉพาะอย�างยิ�งเจ�าหน�าที่บร�หารระดับสูงที่มีความสําคัญ
      การประกอบธรุกิจผลติและจําหนายไฟฟาจากพลงังานหมนุเว�ยน รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนือ่งอืน่ ตองอาศยัความรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ
 และประสบการณของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ�งเจาหนาที่บร�หารระดับสูง หากกลุมบร�ษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากรที่สําคัญดังกลาว หร�อไม
 สามารถสรรหาผูทีม่คุีณสมบติัเหมาะสมในระดบัเดยีวกับเจาหนาทีบ่ร�หารระดบัสงูเพ�อ่ดาํรงตําแหนงแทนบคุลากรทีส่าํคญันีไ้ด อาจจะสงผลกระทบ
 ตอความตอเนื่องในการบร�หารงานและการดําเนินงานของบร�ษัทฯ

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน�วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
      ปจจ�บนั กลุมบร�ษทัฯ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟากับภาครฐัทัง้ในไทยและตางประเทศ  การเปล่ียนแปลงหร�อยกเลกิเง�อ่นไขในการรับซือ้ไฟฟาจากภาครฐั 
 อาจสงผลกระทบตอสญัญาซือ้ขายไฟฟาของกลุมบร�ษทัฯและสงผลกระทบทางลบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษทัฯ อยางมนียัสาํคัญ
     ผูบร�หารและทมีงานของกลุมบร�ษทัฯ ซึง่ประกอบไปดวยบคุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถและประสบการณ ทาํหนาทีศึ่กษา ติดตามขาวนโยบายของภาครฐัและหนวย
 งานราชการอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ และประเมนิความสามารถในการแขงขนัของกลุมบร�ษัทฯ เพ�อ่เตร�ยมแผนการรองรบัการเปลีย่นแปลงไวลวงหนา และนาํขอมลูดงักลาว
 มาใชเปนขอมลูประกอบการจดัทาํแผนธุรกิจในอนาคตของกลุมบร�ษทัฯ อกีทัง้ กลุมบร�ษทัฯ ยังมกีารศึกษาขอมลูและพ�จารณาความเปนไปไดในการลงทนุโรงไฟฟา
 พลังงานหมนุเว�ยนในตางประเทศเพ�อ่กระจายความเสีย่งดงักลาวอกีดวย
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ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได�จากการจํากัดปร�มาณการรับซื้อไฟฟ�า (Curtailment) 

สําหรับโครงการในประเทศญี่ปุ�น
 โดยทัว่ไป การประกอบธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยในประเทศญ่ีปุน กลุมบร�ษทัฯ จะตองเขาทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟากับผูประกอบกิจการไฟฟา
เอกชนที่ใหบร�การในพ�้นที่ที่โรงไฟฟาแตละแหงตั้งอยู โดยสัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุสัญญา 20 ป ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว กลุมบร�ษัทฯ ไมมีภาระ
ผูกพันที่จะตองขายไฟฟาใหแกผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชน แตผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อไฟฟาทั้งหมดที่แตละโครงการผลิตได  
 อยางไรก็ด ีในชวงตนป 2558 หนวยงานทรพัยากรธรรมชาติและพลงังาน (The Agency for Natural Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญ่ีปุน
 ไดประกาศใชพระราชกฤษฎกีาและแนวทางในการดาํเนนิงานท่ีเก่ียวของเพ�อ่แกไขแนวทางการรับซือ้ไฟฟาจากพลงังานหมนุเว�ยนโดยบร�ษทัผูประกอบกิจการไฟฟา 
ซึง่รวมถึงการจาํกัดปร�มาณการรบัซือ้ไฟฟา (Curtailment) กลาวคือบร�ษทัผูประกอบกิจการไฟฟามสีทิธิทีจ่าํกัดปร�มาณการรับซือ้ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงังาน
หมนุเว�ยนได ไมเกิน 360 ชัว่โมงตอป โดยไมตองชดใชความเสียหายทีเ่กดิข�น้ นอกจากนีก้ฎหมายยงักําหนดใหผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนเฉพาะรายสามารถ
จํากัดปร�มาณการรบัซือ้ไฟฟา โดยไมจํากัดจํานวน (Unlimited Curtailment) ทัง้นี ้ผูประกอบกิจการไฟฟาจะมปีระกาศหมายกาํหนดการทีค่าดวาจะจํากัดการ
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 
 กลุมบร�ษัทฯ ไดคํานงึถึงการจํากัดปร�มาณการรบัซือ้ไฟฟาดงักลาว โดยในขัน้ตอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในประเทศญีปุ่นนัน้ กลุมบร�ษทัฯ 
มนีโยบายในการ (1) วาจางท่ีปร�กษาทางเทคนคิเพ�อ่ทําการศึกษาเก่ียวกับการจาํกดัปร�มาณการรับซือ้ไฟฟาของผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนทีจ่ะรับซือ้ไฟฟา
ในแตละโครงการ และ/หร�อ (2) ประสานงานเพ�อ่ขอรับรายงานจากผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนทีจ่ะรับซือ้ไฟฟาในแตละโครงการ (ถาม ี) เพ�อ่ประกอบการตัดสินใจ
กอนการลงทุนในโครงการดังกลาว 
 สาํหรบัโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอน็ นัน้ กลุมบร�ษทัฯ ไดรบัรายงานผลการศึกษาเก่ียวกับการจํากัดปร�มาณการรับซือ้ไฟฟา
จากที่ปร�กษาทางเทคนิค และพ�จารณาแลวเห็นวา การลงทุนในโครงการดังกลาวมีความคุมคาและเหมาะสมที่จะลงทุนตอไป 
 
ความเสี่ยงจากการไม�สามารถหาว�ศวกรไฟฟ�า (Chief Electrical Engineer) 

เพ�่อดูแลการดําเนินงานโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญี่ปุ�น
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟา (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุน กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีว�ศวกรไฟฟา 
(Chief Electrical Engineer) ทาํหนาทีกํ่ากับดแูลมาตรการความปลอดภยัในงานกอสราง การดาํเนนิงานและการบาํรุงรกัษาโรงไฟฟา (Operation and Maintenance) 
โดยระดบัใบอนญุาตของว�ศวกรไฟฟา (Chief Electrical Engineer) จะแตกตางกันไป ข�น้อยูกับขนาดของโรงไฟฟา ดังนัน้โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย
ในประเทศญี่ปุนของกลุมบร�ษัทฯ  จึงอาจมีความเสี่ยงจากความลาชาของวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการ หร�ออาจมีคาใชจายสวนเพ�่ม 
 ทัง้นี ้สาํหรบัโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตยในประเทศญีปุ่นของกลุมบร�ษัทฯ ไดกําหนด และ/หร�อ มแีนวทางทีจ่ะกําหนดขอบเขตหนาทีผู่บร�หาร
จัดการทรัพยสิน ใหเปนผูดําเนินการจัดหาว�ศวกรไฟฟาสําหรับโครงการ
 กลุมบร�ษัทฯ ไดคัดเลือกผูบร�หารจัดการทรัพยสิน ที่มีประสบการณ ความนาเชื่อถือ ผลงานในอดีตที่ดี และมีฐานะทางการเง�นที่แข็งแกรง รวมถึง
เปนทีย่อมรบัของธนาคารผูปลอยเง�นกูเพ�อ่กอสรางโครงการ (Project Finance) จึงมัน่ใจไดวาจะสามารถปฏบิติังานตามขอบเขตการใหบร�การทีกํ่าหนดในสัญญาได

ความเสี่ยงจากการมีส�วนในการบร�หารจัดการโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญี่ปุ�น

 ในปจจ�บนั บร�ษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติยในประเทศญ่ีปุนจํานวน 4โครงการผานโครงสรางการลงทนุแบบจีเค-ทเีค
 ซึง่เปนโครงสรางการลงทนุซึง่มวัีตถุประสงคเพ�อ่การบร�หารจดัการภาษีสําหรับการลงทนุในประเทศญีปุ่น โดยบร�ษัทฯ ไดลงทนุภายใตโครงสรางการลงทนุแบบจีเค-ทเีค
ผานการถือหุนใน SEG ซึง่เปนบร�ษัทยอยโดยทีบ่ร�ษัทฯ ถือหุนในสดัสวนรอยละ 100 และจัดต้ังข�น้ในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง แหงสาธารณรฐัประชาชนจีน และ 
SEG ไดลงทนุในโครงการดงักลาวในฐานะเปนนกัลงทนุทเีค
ทัง้นี ้ภายใตโครงสรางการลงทนุแบบ จีเค-ทเีค SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีค จะเปนนกัลงทนุทีไ่มมสีวนรวมในการบร�หารงาน (Silent Investor) ตามมาตรา 536 
(Contribution by Silent Partner and Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชยของประเทศญ่ีปุน (Commercial Code of Japan) และ บร�ษัทผูดาํเนนิ
กิจการจะมสิีทธไิดรบัสิทธปิระโยชนทางภาษีสาํหรับนกัลงทนุทีล่งทนุในประเทศญ่ีปุน จากการประกอบธรุกิจซึง่บร�ษทัผูดาํเนนิกิจการจายใหกับนกัลงทนุทเีคนัน้ ถือ
เปนคาใชจายทางภาษีของบร�ษทัผูดาํเนนิกิจการ 
 ทัง้นี ้บร�ษัทผูดาํเนนิกิจการมหีนาทีต่องหกัภาษีหกั ณ ทีจ่ายในอตัรารอยละ 20.42 ซึง่เปนภาระภาษีของนกัลงทนุทเีค จากการจายสวนแบงกําไร 
(TK Distribution) ดงักลาว
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ความเสี่ยงด�านการบร�หารจัดการ

     ความเสี่ยงจากการถูกผู�ถือหุ�นรายใหญ�ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู�ถือหุ�น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมครอบครัวไกรพ�สิทธิ์กุลถือหุนในบร�ษัทฯ ประมาณรอยละ 59.8 ของจํานวนทุนเร�ยกชําระแลวทั้งหมด นอกจากนี้ 
กลุมครอบครัวไกรพ�สทิธิกุ์ลยังดาํรงตาํแหนงเปนผูบร�หาร กรรมการ และกรรมการผูมีอาํนาจลงนามของกลุมบร�ษัทฯ จงึทําใหกลุมผูถือหุนใหญดงักลาวมอีาํนาจ
ในการควบคมุการบร�หารจัดการกลุมบร�ษทัฯ รวมถงึสามารถควบคุมเสยีงของทีป่ระชมุผูถือหุนไดเกือบทัง้หมด ไมวาจะเปนเร�อ่งการแตงต้ังกรรมการหร�อการ
ขออนุมัติในเร�่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร�่องที่กฎหมายหร�อขอบังคับของบร�ษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวาสามในสี่
จากผูถือหุนทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีง ดงันัน้ผูถือหุนรายยอยอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ�อ่ตรวจสอบและถวงดลุเร�อ่งทีก่ลุมผูถือหุนใหญเสนอได
 อยางไรก็ด ีกลุมบร�ษทัฯ ไดมีการจัดโครงสรางการบร�หารจัดการโดยบคุลากรทีม่คีวามรู ความสามารถ และไดมกีารกําหนดขอบเขตในการดาํเนนิงาน 
หนาที ่และความรบัผดิชอบ การมอบอาํนาจใหแกกรรมการและผูบร�หารอยางชดัเจนและโปรงใส และมกีารกําหนดมาตรการทาํรายการทีเ่ก่ียวโยงกันกับกรรมการ 
กลุมผูถือหุนใหญ ผูมอีาํนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบคุคลทีม่คีวามขดัแยง โดยบคุคลดงักลาวจะไมมีสทิธิในการออกเสยีงในการอนุมตัริายการนัน้ๆ เพ�อ่ใหการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส 
 นอกจากนี ้โครงสรางคณะกรรมการของบร�ษทัฯ ประกอบไปดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระจาํนวน 2 ทานดาํรงตําแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ทานดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ทั้งน้ีการแตงต้ังกรรมอิสระดังกลาว เพ�่อทําหนาที่ตรวจสอบ 
ถวงดลุการตดัสนิใจ และพ�จารณารายการตางๆ กอนนาํเสนอตอทีป่ระชมุผูถือหุน เพ�อ่สรางความมัน่ใจใหแกผูถือหุนรายยอย และผูมสีวนไดเสยีอ่ืนๆ วาโครงสราง
การบร�หารจัดการของกลุมบร�ษัทฯ มีการถวงดุลอํานาจ โปรงใส มีการบร�หารงานที่มีประสิทธิภาพ และการดําเนินการหร�อเขาทํารายการใดๆ เปนไปเพ�่อ
ประโยชนสูงสุดของกลุมบร�ษัทฯ 

 แมวา SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีคจะไมมสีวนรวมในการบร�หารงาน หร�อ ตัดสนิใจเก่ียวกับการดาํเนนิงานรายวัน (Day-to-day operations) บร�ษัทฯ
ในฐานะบร�ษทัใหญ ไดกําหนดแนวทางการกํากับดแูลโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยทีป่ระเทศญ่ีปุน โดยคัดเลอืกพนัธมติรทางธรุกิจทีม่คีวามนาเชือ่ถือ 
และมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน  นอกจากนี้ ในการ (1) ทําสัญญาการลงทุนทีเคระหวาง SEG ซึ่งบร�ษัทฯ 
กําหนดใหเปนบร�ษทัทีท่าํหนาทีน่กัลงทนุทเีค และบร�ษทัผูดาํเนนิกิจการ และ (2) สัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของระหวางพันธมติรทางธุรกิจ และ/หร�อผูใหบร�การตางๆ 
และบร�ษทัผูดาํเนนิกิจการ โดยไดมกีารกําหนดวตัถุประสงคในการลงทนุ การดําเนนิงาน และกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของในชวงพัฒนาโครงการ เชน 
การจัดหาแหลงเง�นทนุเพ�อ่พฒันาโครงการ การจัดหาผูรบัเหมากอสรางเบด็เสรจ็ และการจัดหาผูบร�หารจัดการทรัพยสนิ ซึง่มคีวามสาํคัญเปนอยางยิ�งในการ
ควบคุมและบร�หารโครงการใหประสบความสําเรจ็ภายหลงัจากท่ีโรงไฟฟาไดเปดดาํเนนิการเชงิพาณิชยแลว เพ�อ่ใหมัน่ใจวาการดาํเนนิการของโรงไฟฟาพลงังาน
แสงอาทิตยเปนไปเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯและผูถือหุน 
 อยางไรก็ดี แมวาการลงทุนภายใตโครงสรางแบบ จีเค-ทีเค จะเปนโครงสรางการลงทุนตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุนที่มีผูนํามาใชแลวโดยทั่วไป 
หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค ดําเนินการใด ๆ ท่ีถือวามีอิทธิพลตอการบร�หารงานหร�อดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อาจมีความเปนไปไดที่
จะกระทบตอการเปนนกัลงทนุทีไ่มมสีวนรวม (Silent Investor) ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบ จเีค-ทีเค  ซึง่สงผลใหอาจมคีวามเสีย่งจากการถูกจดัประเภทใหม
(re-characterization) เปนหางหุนสวนจาํกัดทัว่ไป (เอน็เค หร�อ nin-i-kumiai) ซึง่อาจสงผลใหสวนแบงกําไร (TK Distribution) จากการประกอบธรุกิจซึง่ บร�ษัท
ผูดําเนินกิจการจายใหกับ SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค ไมถือเปนคาใชจายทางภาษี และอาจทําใหบร�ษัทผูดําเนินกิจการมีภาระทางภาษีท่ีเพ�่มสูงข�้น และ/หร�อ 
อาจตองชาํระเบีย้ปรบั และ/หร�อดอกเบีย้ของภาษีสวนทีต่องชาํระเพ�ม่เติมจากการประเมนิภาษีดงักลาว ดงันัน้ หาก SEG ในฐานะนักลงทนุทเีคถูกจดัประเภทใหม
 (re-characterization) เปนหางหุนสวนจํากัดทั่วไป (เอ็นเค หร�อ nin-i-kumiai) อาจสงผลกระทบใหบร�ษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน
 (Return on Investment) ของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนในอัตรานอยกวาที่กลุมบร�ษัทฯ คาดการณไว
 ณ ปจจ�บนั โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในประเทศญ่ีปุน ไดเร�ม่เปดดําเนนิการเชงิพาณิชยไปแลวบางสวน จึงไดมกีารเร�ม่จายสวนแบงกําไร 
(TK Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึ่งผูดําเนินกิจการ (Operator) ใหกับนักลงทุนทีเคบางแลว
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ความเสี่ยงด�านการเง�น

    ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาจะมีการกูยืมเง�นแบบ Project Finance จากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเง�นตางๆ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอย
ตัวที่อางอิงกับ LIBOR หร�อ THBFIX หากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 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�ษัทฯยังมีการติดตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางสมํ่าเสมอ และพ�จารณาการใชเคร�่องมือทางการเง�นที่เหมาะสม
เพ�่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

     ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
  กลุมบร�ษัทมกีารลงทนุในตางประเทศในสกุลเง�นดอลลารสหรัฐ เยนญ่ีปุน และมกีารลงทนุซือ้อปุกรณบางสวนเปนสกุลเง�นตราตางประเทศ นอกจากนี้
การลงทนุในตางประเทศจะไดรบัคาขายไฟฟาเปนสกุลเง�นทองถิ�นดงันัน้ การเปลีย่นแปลงอยางมนียัสาํคัญของอตัราแลกเปลีย่น อาจสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงาน
ของกลุม 
 อยางไรก็ด ีสัญญาซือ้ขายไฟฟาสวนใหญ แมจะชาํระเง�นเปนสกุลเง�นทองถิ�น แตอตัราคาไฟฟามกีารปรับตามสกุลดอลลารสหรัฐ  นอกจากนี ้กลุมบร�ษัทมนีโยบาย
ในการจัดการความเส่ียงอัตราแลกเปลีย่น โดย (1) จัดสดัสวนเง�นกูยืมระยะยาวในสกุลเง�นเดยีวกันกบัรายไดจากโครงการตางๆ  (Natural Hedge) เพ�อ่ลดความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่น (2) การใชตราสารอนพัุนธ เชน สญัญาซือ้ขายเง�นตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) เพ�อ่ปองกันความเส่ียงดานอตัรา
แลกเปล่ียนจากการซ้ืออุปกรณสาํหรบัการกอสราง

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
 ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ น้ัน  กลุมบร�ษทัฯ มแีหลงทีม่าของเง�นลงทนุสวนใหญเปนเง�นกูยมืในรูปแบบวงเง�น
กูสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในอัตราสวนหนี้สินประมาณรอยละ 70 – 75 ของมูลคาโครงการ ประมาณรอยละ 80 – 90 ของมูลคาโครงการสาํหรบั
โครงการในประเทศญ่ีปุน
 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�นระยะยาวและมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพ�่อสรางความมั่นใจวากลุมบร�ษัทฯ จะมีกระแสเง�นสดเพ�ยงพอสําหรับชําระ
ดอกเบีย้และเง�นกูยมื และสามารถปฏิบติัตามเง�อ่นไขทางการเง�นทีกํ่าหนดในสญัญากูยืมเง�น รวมทัง้สามารถขยายการลงทนุไดอยางมปีระสิทธิภาพตามเปาหมาย
ที่วางไว 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม�

     ความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม�เป�นไปตามที่คาดการณ�

ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินสําหรับใช�ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน
 ในการลงทุนพฒันาและกอสรางโรงไฟฟาพลังงานหมนุเว�ยน กลุมบร�ษัทฯ จะตองจัดหาทีด่นิเพ�อ่พฒันาโครงการ ดงันัน้ กลุมบร�ษทัฯ จงึมคีวามเสีย่ง
จากการจัดหาที่ดินในพ�้นที่ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาท่ีมีขนาดเพ�ยงพอสอดคลองกับแผนการลงทุน และ/หร�อ ความเสี่ยงจากตนทุนการไดมาซึ่ง
ทีด่นิสงูกวาทีค่าดการณไว ซึง่จะสงผลใหการลงทนุของกลุมบร�ษัทฯ ลาชา และโรงไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ อาจไมสามารถเปดดาํเนนิการเชงิพาณิชยไดทนัตาม
ที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาได
 อยางไรก็ดี กลุมบร�ษัทฯ ดําเนินการจัดหาที่ดินโดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเพ�่อจัดหาและรวบรวมที่ดินตามหลักเกณฑที่กลุม
บร�ษัทฯ กําหนดเพ�อ่ใหบร�ษัทฯ สามารถจัดหาทีด่นิทีม่คุีณภาพตอการประกอบธุรกิจผลติและจาํหนายไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในระดบัราคาทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้
กลุมบร�ษัทฯ จะเขาทาํสญัญาซือ้ขายกับเจาของทีด่นิโดยตรง เพ�อ่ใหมัน่ใจไดวาราคาท่ีดินทีก่ลุมบร�ษัทฯ เขาทําสญัญาเปนราคาทีเ่หมาะสมในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนในต�างประเทศ
 กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในตางประเทศ ดงันัน้ กลุมบร�ษัทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายภาครฐัทีเ่ก่ียวของกบัธุรกิจไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในประเทศทีก่ลุมบร�ษทัฯ จะลงทนุ รวมถึงความเสีย่งดาน
การเง�นที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของกลุมบร�ษัทฯ เชน ความเสี่ยงดานเง�นเฟอ ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเง�นตรา และความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียน เปนตน นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบร�หารโครงการในตาง
ประเทศไดทันตามกําหนด
 อยางไรก็ด ีกลุมบร�ษทัฯ มีการศึกษาขอมูลและพ�จารณาความเปนไปไดในการลงทนุโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในหลายประเทศเพ�อ่กระจายความ
เสีย่งดงักลาว และมกีารเตร�ยมความพรอมในการบร�หารจัดการโครงการโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในตางประเทศโดยจดัจางทีป่ร�กษาในระหวางการพฒันาโครงการ 
และมนีโยบายในการสรรหาและพัฒนาบคุลากรเพ�อ่รองรับการพฒันาโครงการโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในตางประเทศ

 คัดเลือกพันธมติรทางธุรกิจทีม่ปีระสบการณในการดาํเนนิธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติย และ/หร�อ ธุรกิจผลติและจาํหนายไฟฟาจากพลงังาน
 หมุนเว�ยนอื่นๆ ทั้งในประเทศและในประเทศญี่ปุนที่เชื่อถือได 
 คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการว�เคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ที่ครอบคลุมกรณีเลวรายที่สุด 
 (Worst Case Scenario) เพ�่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเง�นและผลตอบแทนในกรณีเลวรายที่สุดที่กลุมบร�ษัทฯ อาจไดรับ นอกจากนี้ ในการ
 ประเมนิเง�นลงทุนในโครงการตางๆ กลุมบร�ษัทฯ ไดคํานวณเง�นลงทนุสาํรอง (Contingency) ซึง่กลุมบร�ษัทฯ คาดวาจะครอบคลมุคาใชจายสวนเพ�ม่
 ไดเพ�ยงพอหากคาใชจายในการพัฒนาโครงการเพ�่มข�้นระดับหนึ่ง
 ศึกษาขอมูล (Due Diligence) และความเปนไปไดในการลงทุนโดยละเอียด โดยอาจจัดใหมีที่ปร�กษาดานตางๆ (แลวแตกรณี) เชน 
  ท่ีปร�กษาดานเทคนคิ/ ว�ศวกร เพ�อ่ (1) ประเมนิคาความเขมแสงอาทติยโดยการอางองิจากขอมลูสถิต ิ(2) ศึกษาความเปนไปไดในการลงทนุ 
  (Feasibility Study) (3) ใหคําแนะนําดานเทคนิคและว�ศวกรรมที่เก่ียวของในการพัฒนาโครงการ และ (4) ติดตามขั้นตอนการพัฒนา
  โครงการ/ กอสรางโครงการ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
  ทีป่ร�กษากฎหมาย เพ�อ่ใหคําแนะนาํเก่ียวกับกฎหมายและขัน้ตอนทีเ่ก่ียวของกับการลงทนุ ตรวจสอบเอกสารสทิธิทีด่นิ เอกสารสญัญา
  โครงการ และใบอนุญาตที่เก่ียวของ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการเจรจาสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของ 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

 กลุมบร�ษทัมกีารขยายการลงทนุในโรงไฟฟาอยางตอเนือ่ง ทัง้นีก้อนการเขาลงทนุโครงการใดๆ กลุมบร�ษัทฯ มกีารศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการอยางละเอียดกอนตัดสนิใจลงทนุ โดยมขีัน้ตอนทีสํ่าคัญดงันี้
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ�นสามัญของบร�ษัทฯ

    ความเสี่ยงจากกฎหมายไทยและข�อบังคับของบร�ษัทฯ มีข�อจํากัดการถือหุ�นโดยผู�ถือหุ�นต�างด�าว ซึ่งข�อจํากัดดังกล�าว

อาจมีผลกระทบต�อสภาพคล�องและราคาตลาดของหุ�นบร�ษัทฯ
 ขอบังคับของบร�ษัทฯ มีขอจํากัดสัดสวนการเปนเจาของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในบร�ษัทฯ ของ ชาวตางชาติไวที่รอยละ 49.0 นอกจากนี้ 
ความเปนเจาของหุนของชาวตางชาติยังถูกจาํกดัไวโดยกฎหมายไทย ไดแก พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (ตามทีไ่ดมกีารแกไขเพ�ม่เตมิ) 
ดงันัน้ สภาพคลองและราคาตลาดของหุนสามญัอาจไดรบัผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอยางยิ�งเม่ือการถือหุนของชาวตางชาติเพ�ม่ข�น้ถึงเพดานท่ีกําหนดไว
ผูถือหุนชาวไทยอาจไมสามารถโอนหุนของตนใหบุคคลอื่นซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยนอกจากนี้ผูถือหุนผูซื้อหุนผูขายหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยมิอาจทราบลวงหนา
วาหุนนัน้จะตกอยูในขอจํากัดสดัสวนการถือหุนของชาวตางชาติและหุนนัน้จะสามารถจดทะเบยีนในนามของผูซือ้ไดหร�อไมหร�อนายทะเบยีนจะปฏิเสธการจดแจง
การโอนหุนเชนวานั้นหร�อไม

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)


