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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ไดก้�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์รโดยจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท�าหนา้ท่ีในการ

พิจารณานโยบาย และประเมินความเสี่ยงตา่ง ๆ  ทัง้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ร รวมทัง้ก�าหนดแนวทางในการบรหิาร

และจดัการความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ มีการสื่อสาร จดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการแก่พนกังาน ใหต้ระหนกัถงึความส�าคญั

ของการบรหิารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงสามารถพิจารณาแตง่ตัง้บคุคล และ/หรอืคณะท�างานเพ่ือด�าเนินงานตา่ง ๆ 

ตามท่ีไดร้บัมอบหมายและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงพิจารณาเห็นสมควร เพ่ือใหบ้คุคล และ/หรอืคณะท�างานดงักลา่วด�าเนินการ 

ตดิตาม และรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทราบถงึการปฏิบตัติามนโยบายบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิทฯ ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทฯ 

มีนโยบายการบรหิารความเสี่ยง ดงันี ้

1. สง่เสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงเพ่ือสรา้งความเขา้ใจ จิตส�านกึ และความรบัผิดชอบรว่มกนัในเรือ่งความเสี่ยง การควบคมุ 

และผลกระทบของความเสี่ยงตอ่กลุม่บรษัิทฯ ในกระบวนการบรหิารและปฏิบตังิานทั่วทัง้กลุม่บรษัิทฯ

2. ใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบรหิารความเสี่ยงท่ีมีคณุภาพเหมาะสมในระดบัสากลและเพียงพอ รวมถงึการบง่ชี ้

วิเคราะห ์ประเมิน จดัล�าดบั จดัการ ควบคมุ ตดิตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ือง สม�่าเสมอ 

และปฏิบตัทิั่วทัง้กลุม่บรษัิทฯ

3. ใหมี้การวดัผลความเสี่ยงทัง้ในเชิงคณุภาพ เชน่ ช่ือเสียง ภาพลกัษณข์องกลุม่บรษัิทฯ และเชิงปรมิาณ เชน่ ผลขาดทนุ การลดลงของ

รายได ้การเพ่ิมขึน้ของคา่ใชจ้า่ย โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้และผลกระทบ

4. ใหมี้การก�าหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limit) เพ่ือจ�ากดัความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ใหอ้ยูภ่ายในระดบัท่ีกลุม่บรษัิทฯ สามารถยอมรบั

ได ้รวมทัง้ก�าหนดเหตกุารณห์รอืระดบัความเสี่ยงท่ีเป็นสญัญาณเตือนภยั (Warning Sign) ใหผู้ป้ฏิบตังิานด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือ

ไมใ่หค้วามเสี่ยงเกินกวา่ระดบัเพดานความเสี่ยงท่ีก�าหนด

5. ใหมี้ระเบียบการปฏิบตังิานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหผู้บ้รหิาร และผูป้ฏิบตังิานถือปฏิบตั ิอนัเป็นการควบคมุความเสี่ยงจากการ

ด�าเนินงาน

กระบวนการบรหิารความเสี่ยงของกลุม่บรษัิทฯ  มีดงันี ้

1.1 การก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสี่ยง

เป็นการก�าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค ์ขอบเขต ความรบัผิดชอบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางบรหิารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์เปา้

หมาย แผนและทิศทางการด�าเนินธรุกิจ ซึง่กลุม่บรษัิทฯ จะมีการทบทวนเป็นประจ�าทกุปี และจะด�าเนินการจดัท�าพรอ้มกนักบัแผนธรุกิจเพ่ือ

ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั

1.2 การระบคุวามเสี่ยง

เป็นการระบคุวามเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอก เชน่จากสภาพแวดลอ้ม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบขอ้มลูเพ่ือการตดัสนิใจ ความพงึพอใจของนกัลงทนุ 

การบรหิารเงินลงทนุ ทรพัยากรบคุคล ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ ์ระบบรกัษาความปลอดภยั เป็นตน้ ซึง่กลุม่บรษัิทฯ จะบรหิารความเสี่ยงโดย

พิจารณาจดัล�าดบัความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคมุ ซึง่ถา้อยูใ่นเกณฑส์งูและสงูมากกลุม่บรษัิทฯ จะน�ามาความเสี่ยงเหลา่นัน้

มาวิเคราะหเ์พ่ือใชใ้นการจดัการก่อน

1.3 การวิเคราะหค์วามเสี่ยง

เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือประเมินระดบัความเสี่ยงท่ีเหลอือยูห่ลงัจากไดป้ระเมิน ระบบการควบคมุท่ีมีอยู ่และการจดัล�าดบัความส�าคญัของ

ความเสี่ยง ซึง่หากความเสี่ยงท่ีเหลือยงัคงอยูใ่นระดบัสงูหรอืสงูมาก จะตอ้งก�าหนดมาตรการการจดัการความเสี่ยงทนัทีโดยผูบ้รหิารระดบั

สูงท่ีรบัผิดชอบ และหากความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบัต�่า ใหก้�าหนดมาตรการจัดการในระดบัฝ่ายหรือแกไ้ขใน

กระบวนการปฏิบตังิาน

1.4 การจดัการความเสี่ยง

เป็นการก�าหนดวิธีการจดัท�าแผนในการจดัการความเสี่ยงท่ีมีความส�าคญั ตามท่ีไดมี้การจดัล�าดบัไวใ้นขัน้ตอนของการวิเคราะหค์วาม

เสี่ยง การจดัการความเสี่ยงมีไดห้ลายวิธี เชน่ การควบคมุ การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง การใชป้ระโยชนจ์ากความเสี่ยง หรอืการยอมรบัความเสี่ยง

1.5 การตดิตามผลและการสอบทาน

เป็นขัน้ตอนของการตดิตามผลการบรหิารความเสี่ยงตามแผนท่ีก�าหนดไว ้ รวมทัง้ประเมินผลการจดัการ ความเสี่ยง ซึง่คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงจะตดิตามและรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษัิท
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2.2 ปัจจยัความเสี่ยง
ความเสี่ยงท่ีระบดุา้นลา่งเป็นความเสี่ยงบางประการท่ีส �าคญัซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 

โอกาสทางธรุกิจ ตลอดจนมลูคา่หุน้สามญัของกลุม่บรษัิทฯ นอกจากนี ้อาจยงัมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีกลุม่บรษัิทฯ ยงัไมอ่าจคาดการณไ์ด ้ ใน

ปัจจบุนั หรอืเป็นความเสี่ยงท่ีกลุม่บรษัิทฯ พิจารณาในขณะนีแ้ลว้เหน็วา่ไมมี่ผลกระทบในสาระส�าคญัตอ่การด�าเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีส �าคญัส�าหรบักลุม่บรษัิทฯ แบง่ออกเป็น(1) ความเสี่ยงจากการเป็นบรษัิทท่ีประกอบธรุกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

(Holding Company) (2) ความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจ (3) ความเสี่ยงดา้นการบรหิารจดัการ (4) ความเสี่ยงดา้นการเงิน (5) ความเสี่ยง

จากการลงทนุในโครงการใหม ่และ (6) ความเสี่ยงเก่ียวกบัหุน้สามญัของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบริษัทอืน่ (Holding Company)

เน่ืองจากบรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืนเป็นหลกัและไมมี่การด�าเนินธรุกิจของตวัเองท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญั 

ดงันัน้ผลประกอบการและการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทฯ จะขึน้อยูก่บัผลการด�าเนินงานและการจา่ยปันผลของบรษัิทยอ่ย ปัจจบุนั บรษัิทฯ 

ถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยทัง้ในประเทศไทยและในตา่งประเทศจ�านวน 27 บรษัิทเป็นการลงทนุผา่นโครงสรา้งแบบ จีเค-ทีเค ในโครงการโรงไฟฟา้

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 5 บรษัิท

บรษัิทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบรษัิทยอ่ยและการจดัสรรทนุส�ารองตามกฏหมาย และบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธิหรอืก�าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัเงินตา่ง ๆ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด อยา่งไรก็ดี บรษัิท

ย่อยอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เน่ืองจากมีขอ้จ�ากดับางประการ เช่น ขอ้จ�ากดัตามเง่ือนไขสญัญาเงินกูยื้มกบัธนาคาร

พาณิชย ์ ความจ�าเป็นในการส�ารองเงินทนุเพ่ือขยายธรุกิจ รวมถงึการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส�าคญัของขอ้ก�าหนดทางกฎหมายในประเทศ

ท่ีบรษัิทฯ ประกอบธรุกิจ กรณีดงักลา่วอาจสง่ผลให ้บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากเงินปันผลลดลง และสง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการด�าเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ

ทัง้นี ้ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิท เสรมิสรา้ง พลงังาน จ�ากดั (SPN) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยท่ีประกอบธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศไทย (“โครงการเสรมิสรา้ง โซลาร”์) มีเงินกูยื้มเงินกบัธนาคารพาณิชย ์  โดยมีเง่ือนไขก�าหนดให ้ SPN จะตอ้งช�าระคืนหนีแ้ละมี

อตัราสว่นทางการเงินตามขอ้ก�าหนดในสญัญาเงินกูด้งักลา่วก่อนจงึจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมีความ

เสี่ยงจากการท่ี SPN ไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลได ้หาก SPNยงัไมส่ามารถช�าระคืนเงินกู ้หรอืไมส่ามารถด�ารงอตัราสว่นทางการเงิน หรอืไม่

สามารถด�าเนินการตามเง่ือนไขตามขอ้ก�าหนดของสญัญาเงินกูด้งักลา่ว อยา่งไรก็ดี ตัง้แตเ่ริม่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย ์SPN มีผลประกอบ

การและสภาพคลอ่งเพียงพอ สามารถด�ารงอตัราสว่นทางการเงินและปฎิบตัติามขอ้ก�าหนดของสญัญาดงักลา่วท่ีจะสามารถจา่ยเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มาโดยตลอด

ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น มองโกเลีย และเวียดนาม ไดมี้การจดัหาเงินกูยื้มส�าหรบัโครงการ ซึง่มีเง่ือนไขในสญัญากูยื้ม

เงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีตอ้งปฏิบตัติามก่อนการจา่ยเงินปันผลเชน่เดียวกนั 

ส �าหรบั โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย  กลุม่บรษัิทฯ ลงทนุผา่น SN ดว้ยเงิน

ทนุของบรษัิทฯ โดยไมมี่การใชเ้งินกูยื้มกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันัน้ SN จงึยงัไมมี่ขอ้จ�ากดัในการจา่ยเงินปันผลจากเง่ือนไขเงินกูยื้มกบัธนาคาร

พาณิชย ์อยา่งไรก็ดี SN มีความเสี่ยงท่ีอาจไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลได ้หากผลประกอบการของโครงการไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ ์หรอื

กรณีท่ีกลุม่บรษัิทฯ ตดัสนิใจจดัหาเงินกูยื้มกบัธนาคารพาณิชยส์ �าหรบัโครงการดงักลา่ว ซึง่อาจท�าใหเ้กิดขอ้จ�ากดัในการจา่ยเงินปันผลใน

ลกัษณะเดียวกนักบัโครงการ SPN ดงักลา่วขา้งตน้

(2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ

กลุม่บรษัิทฯ ประกอบธรุกิจ (1) ผลติและจ�าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนทัง้ในและตา่งประเทศ และ (2) ธรุกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ กบั

การผลติและจ�าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนทัง้ในและตา่งประเทศ 

โดยในการประกอบธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ มีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ดงันี ้

2.2.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม

2.2.1.1 ความเส่ียงจากแสงอาทติยม์คีวามเข้มของแสงน้อยกว่าทีค่าดการณไ์ว้

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพึง่พิงแสงอาทิตยใ์นการผลติไฟฟา้เป็นปัจจยัหลกัหากแสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงนอ้ยกวา่ท่ีคาด

การณไ์ว ้ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานได ้ ซึ่งในช่วงศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ กลุ่มบริษัทไดท้ �าการประเมิน

ต�าแหนง่ท่ีตัง้พืน้ท่ีโครงการอยา่งละเอียด ศกึษาขอ้มลูสถิตคิวามเขม้ของแสงในแตล่ะพืน้ท่ีโดยใชข้อ้มลูความเขม้ของแสงในอดีตเป็นระยะ

เวลาประมาณ 25– 28ปี จากแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ เชน่ ขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังานขอ้มลูขององคก์ารบรหิาร
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การบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(NASA) องคก์ารพลงังานใหมแ่ละเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (New Energy and Industrial Development Or-

ganization (“NEDO”)และขอ้มลูจาก Metronomeเป็นตน้ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรเิวณท่ีตัง้โครงการมีความเขม้ของแสงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ

สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ ในระดบัท่ีนา่พอใจ นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ไดพิ้จารณาวา่จา้งท่ีปรกึษาทางเทคนิค เพ่ือประเมินปัจจยั

ตา่งๆ อยา่งรอบคอบ เชน่ ความเขม้ของแสง ลกัษณะท่ีดนิ ต�าแหนง่ท่ีตัง้โครงการ และคณุสมบตัขิองอปุกรณท่ี์เหมาะสมส�าหรบัโครงการ 

เพ่ือใหก้ารพิจารณาการตดัสนิใจลงทนุของกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสม

2.2.1.2 ความเส่ียงจากสภาพลมทีม่คีวามเร็วลมต�่ากว่าทีค่าดการณไ์ว้

โรงไฟฟา้พลงังานลมตอ้งพึง่พิงพลงังานจากลมในการผลติไฟฟา้เป็นปัจจยัหลกั หากสภาพลมมีความเรว็ต�่ากวา่ท่ีคาดการณไ์ว ้อาจ

สง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการด�าเนินงานได ้ ซึง่ในช่วงศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ กลุม่บรษัิทไดท้ �าการประเมินต�าแหน่งท่ีตัง้พืน้ท่ี

โครงการอยา่งละเอียด ท�าการติดตัง้เสาวดัลมเพ่ือเก็บขอ้มลูความเรว็ลมและขอ้มลูอ่ืนๆท่ีมีผลตอ่การประเมินพลงังานลม เป็นระยะเวลา

มากกวา่ 1 ปี และน�าขอ้มลูดงักลา่วมาจ�าลองสภาพลม โดยการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูเชิงละเอียด (Microscale) จากเสาวดัลม

และขอ้มลูระดบัความละเอียดปานกลาง (Mesoscale) จากดาวเทียมและแบบจ�าลองภมิูอากาศนานาชาต ิโดยใชข้อ้มลูสภาพลมยอ้นหลงั

ไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาโครงการ หรอืประมาณ 20 ปี จากแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ เชน่ ขอ้มลูจากแบบจ�าลองภมิูอากาศ MERRA-2 โดยองคก์าร

บรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ (NASA) และ ขอ้มลูจากแบบจ�าลองภมิูอากาศ ERA-5 จากศนูยพ์ยากรณอ์ากาศระยะปานกลางแหง่

ยโุรป (ECMWF) เป็นตน้ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรเิวณท่ีตัง้โครงการมีสภาพลมอยูใ่นระดบัท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ ในระดบั

ท่ีนา่พอใจ นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ไดพิ้จารณาวา่จา้งท่ีปรกึษาทางเทคนิค เพ่ือประเมินปัจจยัตา่งๆ อยา่งรอบคอบ เชน่ ความเรว็ลม ลกัษณะ

ท่ีดนิของพืน้ท่ีตดิตัง้กงัหนัลม ต�าแหนง่ท่ีตัง้โครงการ และคณุสมบตัขิองอปุกรณท่ี์เหมาะสมส�าหรบัโครงการ เพ่ือใหก้ารพิจารณาการตดัสนิ

ใจลงทนุของกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสม

2.2.1.3 ความเส่ียงจากแผงเซลลแ์สงอาทติยเ์สื่อมสภาพเร็วกว่าทีค่าดการณ์

แผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นหนึ่งในอปุกรณห์ลกัในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ หากแผงเซลลแ์สงอาทิตยมี์การ

เสื่อมสภาพเรว็กวา่ปกติอาจสง่ผลใหโ้รงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถผลติไฟฟา้ไดน้อ้ยลงและสง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการด�าเนิน

งานและฐานะทางการเงินของกลุม่บรษัิทฯ 

อยา่งไรก็ดี กลุม่บรษัิทฯ ด�าเนินการใหโ้รงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยข์องกลุม่บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัประกนัท่ีส �าคญัจากผูร้บัเหมาแบบ

เบด็เสรจ็ และ/หรอืผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แผงเซลลแ์สงอาทิตย์

สมรรถนะการผลติไฟฟา้กระแสตรง

จากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(PV 

Output Warranty)

คณุภาพงานก่อสรา้ง

เสรมิสรา้งโซลา่ร ์ลพบรุี 10 ปี 25 ปี
คณุภาพอปุกรณห์ลกั

5-10 ปี

ฮิดากะ ญ่ีปนุ 10 ปี 25 ปี 2 ปี

โซเอน็ ญ่ีปุ่ น 10 ปี 20 ปี 2 ปี

Solar Rooftop 10 ปี 25 ปี 3 ปี

โซลาร ์อผศ. ราชบรุี 10 ปี 25 ปี 5 ปี

Binh Nguyenเวียดนาม 10 ปี 25 ปี 2 ปี

Khunsight Kundi มองโกเลีย 10 ปี 20 ปี 3 ปี

ยามากะ ญ่ีปุ่ น 10 ปี 25 ปี 2 ปี

ลีโอ ญ่ีปุ่ น 15 ปี 25 ปี 2 ปี
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2.2.1.4 ความเส่ียงเกีย่วกับประสิทธิภาพและความตอ่เน่ืองของกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ปัจจยัส�าคญัท่ีมีผลตอ่ประสทิธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการผลติไฟฟา้ของกลุม่บรษัิทฯ ไดแ้ก่ (1) ประสทิธิภาพและอายุ

การใชง้านของอปุกรณห์ลกัในการผลติไฟฟา้ (2) สภาพอากาศ และ (3) การท่ีโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยต์อ้งหยดุการผลติทัง้จากปัจจยั

ภายใน เชน่ ปัญหาดา้นเทคนิคในกระบวนการผลติไฟฟา้ หรอืปัจจยัภายนอก เชน่ ระบบสายสง่ของการไฟฟา้ไมเ่สถียรหรอืตอ้งหยดุซอ่ม

บ�ารุง เป็นตน้

กลุม่บรษัิทไดเ้ลือกใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์เหมาะสมกบัสภาพอากาศในแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ โครงการเสรมิสรา้ง โซลาร ์ ใชแ้ผงเซลล์

แสงอาทิตยป์ระเภท Thin Film Silicon โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น มองโกเลีย และเวียดนาม ใชแ้ผงเซลลแ์สง

อาทิตยป์ระเภท Poly Crystalline เป็นตน้ และกลุม่บรษัิทไดเ้ลือกใชก้งัหนัลมท่ีเหมาะสมกบัสภาพลมของพืน้ท่ีตดิตัง้ โดยอา้งอิงจากขอ้มลู

จ�าลองสภาพลมดงัท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่กงัหนัลมจะสามารถผลติไฟฟา้ไดเ้ตม็ประสทิธิภาพ โดยลดโอกาสการหยดุของกงัหนั

ลมอนัเน่ืองมาจากสภาพลมท่ีอยูน่อกชว่งการท�างานของกงัหนัลมใหไ้ดม้ากท่ีสดุ

นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ไดมี้การบรหิารจดัการความเสี่ยงโดย (1) จดัใหมี้การตดิตามผลการด�าเนินงานของโรงไฟฟา้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผา่นระบบคอมพิวเตอร ์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพ่ือใหส้ามารถระบแุละแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดอ้ยา่ง

รวดเรว็และด�าเนินการใหโ้รงไฟฟา้กลบัมาจ�าหนา่ยไฟฟา้ไดต้ามปกต ิ(2) จดัใหมี้การตรวจสอบและซอ่มบ�ารุงโรงไฟฟา้อยา่งสม�่าเสมอ เพ่ือ

ใหม้ั่นใจไดว้า่การด�าเนินงานของโรงไฟฟา้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และ (3) จดัใหมี้การรบัประกนัอปุกรณห์ลกัในการผลติไฟฟา้เพ่ือให้

มั่นใจไดว้า่โครงการสามารถด�าเนินการไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง (4) ท�าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการด�าเนินการและการบ�ารุงรกัษา ท่ีมีประสบการณ์

ในการด�าเนินการและ/หรอื จดัการใหมี้ทีมด�าเนินการและบ�ารุงรกัษาท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่วดว้ย

2.2.1.5 ความเส่ียงของการบริหารโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้าง

กลุม่บรษัิทจะมีความเสี่ยงจากการก่อสรา้งลา่ชา้ท�าใหไ้มส่ามารถเปิดด�าเนินการไดต้ามก�าหนดเวลาท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

นอกจากนีย้งัมีความเสี่ยงเรือ่งตน้ทนุก่อสรา้งท่ีอาจสงูกวา่ประมาณการ

กลุม่บรษัิทฯมีนโยบายลดความเสี่ยงดงักลา่วโดยจะว่าจา้งผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ในการออกแบบจดัหาอปุกรณแ์ละก่อสรา้งโรง

ไฟฟา้ และเพ่ือลดความเสีย่งจากการพึง่พาผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ จงึไดก้�าหนดกระบวนการพิจารณาผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ส�าหรบัโครงการ

ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศท่ีเขม้งวดเพ่ือใหม้ั่นใจวา่การก่อสรา้งจะเป็นไปตามเวลาและในงบประมาณท่ีก�าหนด 

โดยในการพิจารณาคดัเลือกนัน้ จะพิจารณาคณุสมบตัท่ีิส �าคญัคือ (1) มีประสบการณแ์ละความช�านาญในดา้นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เชน่ การออกแบบ การจดัหาอปุกรณห์รอืการก่อสรา้งโรงไฟฟา้ (2) มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี และ (3) มีฐานะทางการเงิน

ท่ีแข็งแกรง่และมั่นคง นอกจากนีย้งัพิจาณาถงึขอบเขตการรบัประกนัผลงานและการบรกิาร ตลอดจนการยอมรบัจากธนาคารพาณิชยท่ี์ให้

เงินกูโ้ครงการ 

ส�าหรบัชว่งการก่อสรา้ง กลุม่บรษัิทมีการควบคมุและติดตามความคืบหนา้ของโครงการ การเบิกจา่ยเงินงบประมาณของโครงการ

อย่างสม�่าเสมอ และส�าหรบัโครงการขนาดใหญ่ จะไดมี้การว่าจา้งท่ีปรกึษาทางเทคนิคท่ีมีความช�านาญในการควบคมุงานก่อสรา้งเพ่ือ

ตดิตามดว้ย

2.2.1.6 ความเส่ียงจากการมค่ีาใช้จา่ยในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์พิม่ขึน้

โครงการท่ีวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารดา้นการปฏิบตักิารและบ�ารุงรกัษา 

- โครงการเสรมิสรา้ง โซลาร ์โครงการฮิดะกะ โครงการโซเอน็ ยามากะ และลีโอ

  กลุ่มบรษัิทฯ ท�าสญัญาว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารดา้นการปฏิบตัิการและบ�ารุงรกัษา เพ่ือใหบ้รกิารดา้นการปฏิบตัิการและบ�ารุงรกัษา

โครงการเสรมิสรา้ง โซลาร ์ซึง่เม่ือครบก�าหนดอายสุญัญา กลุม่บรษัิทฯ อาจมีความเสี่ยงหากคา่บรกิารดงักลา่วปรบัเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั 

อยา่งไรก็ดี กลุม่บรษัิทฯ อาจพิจารณา (1) เปิดประมลูเพ่ือคดัเลือกผูใ้หบ้รกิารดา้นการปฏิบตัิการและบ�ารุงรกัษารายท่ีมีขอ้เสนอท่ีดีท่ีสดุ 

หรอื (2) ด�าเนินการบ�ารุงรกัษาดว้ยบคุลากรของกลุม่บรษัิทฯ เอง เน่ืองจากปัจจบุนักลุม่บรษัิทฯ มีการท�างานรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการ

ปฏิบตักิารและบ�ารุงรกัษาอยา่งใกลชิ้ด กลุม่บรษัิทฯ จงึมั่นใจไดว้า่บคุลากรของกลุม่บรษัิทฯ มีความสามารถท่ีจะด�าเนินการดงักลา่วไดด้ว้ย

ตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ 

โครงการท่ีบรษัิทด�าเนินการดา้นปฏิบตักิารและบ�ารุงรกัษาเอง

- โครงการโซลารอ์ผศ. โครงการSolar Rooftop โครงการ Binh Nguyen Solar ในประเทศเวียดนาม และ โครงการ Khunsight 

Kundi ในประเทศมองโกเลีย 

ส�าหรบัโครงการดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิท หรอื บรษัิทท่ีเป็นเจา้ของโครงการ(Project Company) ด�าเนินการดา้นการปฎิบตักิารและ

การบ�ารุงรกัษาดว้ยตวัเอง ดงันัน้จงึสามารถประเมินและควบคมุคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพกวา่การพึง่พิงจากภายนอก
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2.2.1.7 ความเสี่ยงจากการมค่ีาใช้จา่ยจากการตอ่อายุการรับประกันผลงาน และอุปกรณห์ลักในโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทติยท์ีเ่พิม่ขึน้

อปุกรณห์ลกัของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยป์ระกอบไปดว้ย (1) แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(PV Module) (2) ระบบแปลงกระแสไฟฟา้ 

(Inverter) และ (3) หมอ้แปลงไฟฟา้ (Transformer) โดยอปุกรณเ์หลา่นัน้อยูใ่นการรบัประกนัของผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็และ/หรอื ผูผ้ลติ

อปุกรณ ์ (แลว้แตก่รณี และมาตรฐานการประกอบธุรกิจในแตล่ะประเทศท่ีกลุม่บรษัิทฯ เขา้ไปลงทนุ) หากประกนัดงักลา่วหมดอายกุลุม่

บรษัิทฯ อาจมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมขึน้จากการตอ่อายกุารรบัประกนัอปุกรณ ์ หรอืคา่ใชจ้่ายเพ่ิมขึน้จากการด�าเนินการเปลี่ยนอปุกรณเ์องหากมี

ความเสียหายเกิดขึน้

ทัง้นีร้ายละเอียดการรบัประกนัอปุกรณข์องแตล่ะโครงการไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ 1.3.3 และหวัขอ้2.2.1.3 ความเสี่ยงจากแผงเซลลแ์สง

อาทิตยเ์สื่อมสภาพเรว็กวา่ท่ีคาดการณ์

2.2.1.8 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่

โดยทั่วไปโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยแ์ละโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ของ

กลุม่บรษัิทฯ นัน้ จะเขา้ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะกลางถงึระยะยาว กบัผูร้บัซือ้ไฟฟา้ โดยมีรายท่ีส�าคญัดงันี ้

โครงการ
คู่สัญญา 

(ผู้รับซือ้ไฟฟ้า)
อายุสัญญา สถานะของสัญญา

ก�าหนดการเปิดด�าเนิน

การเชงิพาณิชย์

โครงการท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการเสรมิสรา้ง โซลาร์
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่

ประเทศไทย 

5ปี และสามารถตอ่อายุ

สญัญาไดอี้กคราวละ 5ปี
ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการฮิดะกะ
Hokkaido Electric Power 

Company Limited
20 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการโซเอน็
Kyushu Electric Power 

Co., Inc
20 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการ SNNP1 SNNP2  

SNNP3 และ SNNP4

บรษัิท ศรนีานาพร มารเ์ก็ต

ติง้ จ �ากดั
25 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการ Do Home
บรษัิท ดโูฮม จ�ากดั 

(มหาชน)
25 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการ PRC
บรษัิท พีอารซี์ พลาสต ์

(ประเทศไทย) จ�ากดั
25 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการ TAPACO
บรษัิท ทาพาโก จ�ากดั 

(มหาชน)
25 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการโซลารอ์ผศ. 

จงัหวดัราชบรุี
การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 25 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการยามากะ
Kyushu Electric Power 

Co., Inc
20 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการ Khunsight Kundi
National Dispatch Center 

ของประเทศมองโกเลีย
12 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการ Binh Nguyen 

Solar
Vietnam Electricity (EVN) 20 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการลีโอ

(Ashita Power 1)

Tokyo Electric Power 

Company Holdings, Inc
20 ปี ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการ UPT การไฟฟา้สว่นภมิูภาค
5 ปี และสามารถตอ่อายุ

สญัญาไดอี้กคราวละ 5 ปี
ลงนามแลว้

เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้
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โครงการ
คู่สัญญา 

(ผู้รับซือ้ไฟฟ้า)
อายุสัญญา สถานะของสัญญา

ก�าหนดการเปิดด�าเนิน

การเชงิพาณิชย์

โครงการ Tra Vinh Power Vietnam Electricity (EVN) 20 ปี ลงนามแลว้
เปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้

โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและพฒันา

โครงการลีโอ

(shita Power 2)

Tokyo Electric Power 

Company Holdings, Inc
20 ปี อยูร่ะหวา่งการด�าเนินการ ปี 2566

จากโครงการของกลุม่บรษัิทฯขา้งตน้ กลุม่บรษัิทฯ อาจมีความเสี่ยง หากผูร้บัซือ้ไฟฟา้บอกเลกิสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ดงักลา่วอาจสง่

ผลกระทบทางลบตอ่ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บรษัิทฯอยา่งมีนยัส�าคญั

อยา่งไรก็ดีกลุม่บรษัิทฯมีการควบคมุดแูลและตดิตามการปฏิบตังิานของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยข์องกลุม่บรษัิทฯใหเ้ป็นไปตาม

เง่ือนไข/ขอ้ก�าหนดของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้อยา่งเครง่ครดัรวมถงึปฏิบตัติามมาตรฐานสากลท่ีส�าคญัและขอ้ก�าหนดอ่ืนๆตามท่ีผูร้บัซือ้ไฟฟา้ 

และ/หรอื ผูว้า่จา้ง ก�าหนดเพ่ือใหโ้รงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยข์องกลุม่บรษัิทฯ มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามท่ีก�าหนดในสญัญาและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยงัมีนโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธรุกิจโดยการลงทนุในธรุกิจไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนทัง้ในประเทศไทย

และในตา่งประเทศเพ่ิมเตมิ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูคา้จ�านวนนอ้ยราย

2.2.1.9 ความเส่ียงจากการภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหรือเหตุสุดวสัิย

ณ ปัจจบุนั กลุม่บรษัิทฯ ประกอบธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยไฟฟา้ทัง้ในประเทศไทย ในประเทศญ่ีปุ่ น ในประเทศมองโกเลีย และใน

ประเทศเวียดนาม หากเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิหรอืเหตสุดุวิสยัรา้ยแรงท่ีกลุม่บรษัิทฯ คาดไมถ่งึ เชน่ การขดัขอ้งของระบบไฟฟา้ อทุกภยั 

พายหิุมะ อคัคีภยั แผน่ดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ หรอืการก่อวินาศกรรมในพืน้ท่ีท่ีโรงไฟฟา้ของกลุม่บรษัิทฯตัง้อยู ่อาจท�าใหก้ารด�าเนินงานของ

โรงไฟฟา้ของกลุม่บรษัิทฯ ตอ้งหยดุชะงกั หรอืเกิดความเสียหายตอ่ทรพัยส์นิของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการด�าเนิน

งานและฐานะทางการเงินของกลุม่บรษัิทฯ 

ในการพิจารณาเลอืกและจดัเตรยีมพืน้ท่ีท่ีตัง้โครงการนัน้ กลุม่บรษัิทฯ ไดศ้กึษาสถิตภิยัธรรมชาตยิอ้นหลงั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่โครงการ

ของกลุม่บรษัิทฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภยัพิบตัิต �่า ตลอดจนการจดัหาประกนัภยัเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบทางการเงินท่ีอาจ

เกิดขึน้ โดยมีนโยบายการท�าประกนัภยัในระดบัเทียบเคียงกบัผูป้ระกอบการทั่วไปในอตุสาหกรรมและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารพาณิชย์

และ/หรอืสถาบนัการเงิน ผูป้ลอ่ยเงินกูเ้พ่ือก่อสรา้งโครงการ (Project Finance) ก�าหนดโดยจะจดัใหมี้ประกนัภยัความคุม้ครองสงูท่ีสดุภาย

ใตเ้บีย้ประกนัท่ีเหมาะสม

2.2.2 ความเส่ียงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบธุรกจิ

2.2.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่เจา้หน้าทีบ่ริหารระดบัสูงทีม่คีวามส�าคัญ

การประกอบธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน รวมถงึธรุกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ตอ้งอาศยัความรู ้ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณข์องบคุลากร โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเจา้หนา้ท่ีบรหิารระดบัสงู หากกลุม่บรษัิทฯ ไมส่ามารถรกัษาบคุลากรท่ีส �าคญั

ดงักลา่ว หรอืไมส่ามารถสรรหาผูท่ี้มีคณุสมบตัเิหมาะสมในระดบัเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีบรหิารระดบัสงูเพ่ือด�ารงต�าแหนง่แทนบคุลากรท่ีส �าคญั

นีไ้ด ้อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการบรหิารงานและการด�าเนินงานของบรษัิทฯ

2.2.2.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ปัจจบุนักลุม่บรษัิทฯ มีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัภาครฐัทัง้ในไทยและตา่งประเทศ  การเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิเง่ือนไขในการรบัซือ้

ไฟฟา้จากภาครฐั อาจสง่ผลกระทบตอ่สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ของกลุม่บรษัิทฯและสง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการ

เงินของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส�าคญั

ผูบ้รหิารและทีมงานของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่ประกอบไปดว้ยบคุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ท�าหนา้ท่ีศกึษา ตดิตาม

ขา่วนโยบายของภาครฐัและหนว่ยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และประเมินความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่บรษัิทฯ เพ่ือเตรยีมแผนการ

รองรบัการเปลี่ยนแปลงไวล้ว่งหนา้ และน�าขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการจดัท�าแผนธุรกิจในอนาคตของกลุม่บรษัิทฯ อีกทัง้ 

กลุม่บรษัิทฯ ยงัมีการศกึษาขอ้มลูและพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนในตา่งประเทศเพ่ือกระจายความ

เสี่ยงดงักลา่วอีกดว้ย  
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2.2.2.3 ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายไดจ้ากการจ�ากัดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้า (Curtailment) 

โครงการในประเทศญ่ีปุ่น 

โดยทั่วไป การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น กลุม่บรษัิทฯ จะตอ้งเขา้ท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัผู้

ประกอบกิจการไฟฟา้เอกชนท่ีใหบ้รกิารในพืน้ท่ีท่ีโรงไฟฟา้แตล่ะแหง่ตัง้อยู ่โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟา้มีอายสุญัญา 20 ปี ภายใตส้ญัญาซือ้

ขายไฟฟา้ดงักลา่ว กลุม่บรษัิทฯ ไมมี่ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งขายไฟฟา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการไฟฟา้เอกชน แตผู่ป้ระกอบกิจการไฟฟา้เอกชนมี

ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งซือ้ไฟฟา้ทัง้หมดท่ีแตล่ะโครงการผลติได ้ 

อยา่งไรก็ดี ในชว่งตน้ปี 2558 หนว่ยงานทรพัยากรธรรมชาติและพลงังาน (The Agency for Natural Resources and Energy 

(“ANRE”)) ประเทศญ่ีปุ่ น ไดป้ระกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการด�าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขแนวทางการรบัซือ้ไฟฟา้จาก

พลงังานหมนุเวียนโดยบรษัิทผูป้ระกอบกิจการไฟฟา้ ซึง่รวมถงึการจ�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้ (Curtailment) กลา่วคือบรษัิทผูป้ระกอบ

กิจการไฟฟา้มีสทิธิท่ีจ �ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนได ้ ไมเ่กิน 360 ชั่วโมงตอ่ปี โดยไมต่อ้งชดใชค้วามเสีย

หายท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีก้ฎหมายยงัก�าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการไฟฟา้เอกชนเฉพาะรายสามารถจ�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้ โดยไมจ่ �ากดั

จ�านวน (Unlimited Curtailment) ทัง้นีผู้ป้ระกอบกิจการไฟฟา้จะมีประกาศหมายก�าหนดการท่ีคาดวา่จะจ�ากดัการรบัซือ้อยา่งเป็นทางการ

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการไฟฟา้เอกชนไดท้ราบ

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบกิจไฟฟา้เอกชนท่ีจะเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟา้ของโครงการฮิดะกะ ซึง่ไดแ้ก่ Hokkaido Electric Power Company Limited 

และผูป้ระกอบกิจการไฟฟา้เอกชนท่ีจะเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟา้ของโครงการยามากะและโครงการโซเอน็ซึง่ไดแ้ก่ Kyushu Electric Power Co., 

Inc นัน้อยูใ่นเขตท่ีสามารถจ�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้ โดยไมจ่ �ากดัจ�านวน (Unlimited Curtailment) ทัง้ 3 รายดว้ยเหตดุงักลา่ว กลุม่

บรษัิทฯ จงึอาจมีความเสี่ยงจากการสญูเสียรายไดห้ากถกูจ�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้

กลุม่บรษัิทฯไดค้ �านงึถงึการจ�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้ดงักลา่วโดยในขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในประเทศ

ญ่ีปุ่ นนัน้กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายในการ (1) วา่จา้งท่ีปรกึษาทางเทคนิคเพ่ือท�าการศกึษาเก่ียวกบัการจ�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าของผู้

ประกอบกิจการไฟฟา้เอกชนท่ีจะรบัซือ้ไฟฟา้ใน

แตล่ะโครงการและ/หรอื (2) ประสานงานเพ่ือขอรบัรายงานจากผูป้ระกอบกิจการไฟฟา้เอกชนท่ีจะรบัซือ้ไฟฟา้ในแตล่ะโครงการ (ถา้

มี ) เพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการลงทนุในโครงการดงักลา่ว 

ส �าหรบัโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะและโครงการโซเอน็นัน้กลุม่บรษัิทฯไดร้บัรายงานผลการศกึษาเก่ียวกบัการจ�ากดัปรมิาณ

การรบัซือ้ไฟฟา้จากท่ีปรกึษาทางเทคนิคและพิจารณาแลว้เหน็วา่การลงทนุในโครงการดงักลา่วมีความคุม้คา่และเหมาะสมท่ีจะลงทนุตอ่ไป

2.2.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพือ่ดูแลการด�าเนินงานโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญ่ีปุ่น

พระราชบญัญตักิารประกอบกิจการไฟฟา้ (The Electricity Business Act) ของประเทศญ่ีปุ่ น ก�าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งจดัใหมี้

วิศวกรไฟฟา้ (Chief Electrical Engineer) ท�าหนา้ท่ีก�ากบัดแูลมาตรการความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง การด�าเนินงานและการบ�ารุงรกัษา

โรงไฟฟา้ (Operation and Maintenance) โดยระดบัใบอนญุาตของวิศวกรไฟฟา้ (Chief Electrical Engineer) จะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บั

ขนาดของโรงไฟฟา้ ดงันัน้โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นของกลุม่บรษัิทฯ จงึอาจมีความเสี่ยงจากความลา่ชา้ของ

วนัเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ หรอือาจมีคา่ใชจ้า่ยสว่นเพ่ิม 

ทัง้นี ้ ส �าหรบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นของกลุม่บรษัิทฯ ไดก้�าหนด และ/หรอื มีแนวทางท่ีจะก�าหนด

ขอบเขตหนา้ท่ีผูบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิ ใหเ้ป็นผูด้ �าเนินการจดัหาวิศวกรไฟฟา้ส�าหรบัโครงการ

กลุม่บรษัิทฯ ไดค้ดัเลือกผูบ้รหิารจดัการทรพัยส์ิน ท่ีมีประสบการณ ์ ความน่าเช่ือถือ ผลงานในอดีตท่ีดี และมีฐานะทางการเงินท่ี

แข็งแกรง่ รวมถงึเป็นท่ียอมรบัของธนาคารผูป้ลอ่ยเงินกูเ้พ่ือก่อสรา้งโครงการ (Project Finance) จงึมั่นใจไดว้า่จะสามารถปฏิบตังิานตาม

ขอบเขตการใหบ้รกิารท่ีก�าหนดในสญัญาได้

2.2.2.5 ความเส่ียงจากการมส่ีวนในการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญ่ีปุ่น

ในปัจจบุนั บรษัิทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นจ�านวน 4โครงการผา่นโครงสรา้งการลงทนุ

แบบจีเค-ทีเค ซึง่เป็นโครงสรา้งการลงทนุซึง่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการบรหิารจดัการภาษีส�าหรบัการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น โดยบรษัิทฯ ไดล้งทนุ

ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบจีเค-ทีเคผา่นการถือหุน้ใน SEG ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยโดยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 และจดัตัง้ขึน้

ในเขตบรหิารพิเศษฮอ่งกง แหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน และ SEG ไดล้งทนุในโครงการดงักลา่วในฐานะเป็นนกัลงทนุทีเค

ทัง้นี ้ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบ จีเค-ทีเค SEG ในฐานะนกัลงทนุทีเค จะเป็นนกัลงทนุท่ีไมมี่สว่นรว่มในการบรหิารงาน (Silent 

Investor) ตามมาตรา 536 (Contribution by Silent Partner and Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชยข์องประเทญ่ีปุ่ น
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(Commercial Code of Japan) และ บรษัิทผูด้ �าเนินกิจการจะมีสทิธิไดร้บัสทิธิประโยชนท์างภาษีส�าหรบันกัลงทนุท่ีลงทนุในประเทศ

ญ่ีปุ่ น จากการประกอบธรุกิจซึง่บรษัิทผูด้ �าเนินกิจการจา่ยใหก้บันกัลงทนุทีเคนัน้ ถือเป็นคา่ใชจ้า่ยทางภาษีของบรษัิทผูด้ �าเนินกิจการ

ทัง้นี ้บรษัิทผูด้ �าเนินกิจการมีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยในอตัรารอ้ยละ 20.42 ซึง่เป็นภาระภาษีของนกัลงทนุทีเค จากการจา่ย

สว่นแบง่ก�าไร (TK Distribution) ดงักลา่ว

แมว้่า SEG ในฐานะนกัลงทนุทีเคจะไม่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน หรือ ตดัสินใจเก่ียวกบัการด�าเนินงานรายวนั (Day-to-day 

operations) บรษัิทฯ ในฐานะบรษัิทใหญ่ ไดก้�าหนดแนวทางการก�ากบัดแูลโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยคดั

เลอืกพนัธมิตรทางธรุกิจท่ีมีความนา่เช่ือถือ และมีประสบการณใ์นการด�าเนินธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น  นอกจาก

นี ้ในการ (1) ท�าสญัญาการลงทนุทีเคระหวา่ง SEG ซึง่บรษัิทฯ ก�าหนดใหเ้ป็นบรษัิทท่ีท�าหนา้ท่ีนกัลงทนุทีเค และบรษัิทผูด้ �าเนินกิจการ และ 

(2) สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งพนัธมิตรทางธรุกิจ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ และบรษัิทผูด้ �าเนินกิจการ โดยไดมี้การก�าหนดวตัถปุระสงค์

ในการลงทนุ การด�าเนินงาน และกิจกรรมทางธรุกิจท่ีส �าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในชว่งพฒันาโครงการ เชน่ การจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการ 

การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งเบด็เสรจ็ และการจดัหาผูบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มีความส�าคญัเป็นอยา่งย่ิงในการควบคมุและบรหิารโครงการ

ใหป้ระสบความส�าเรจ็ภายหลงัจากท่ีโรงไฟฟา้ไดเ้ปิดด�าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การด�าเนินการของโรงไฟฟา้พลงังานแสง

อาทิตยเ์ป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯและผูถื้อหุน้ 

อยา่งไรก็ดี แมว้า่การลงทนุภายใตโ้ครงสรา้งแบบ จีเค-ทีเค จะเป็นโครงสรา้งการลงทนุตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีผูน้ �ามาใช้

แลว้โดยทั่วไป หาก SEG ในฐานะนกัลงทนุทีเค ด�าเนินการใด ๆ  ท่ีถือวา่มีอิทธิพลตอ่การบรหิารงานหรอืด�าเนินกิจการโรงไฟฟา้พลงังานแสง

อาทิตย ์ อาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะกระทบตอ่การเป็นนกัลงทนุท่ีไมมี่สว่นรว่ม (Silent Investor) ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบ จีเค-ทีเค  

ซึง่สง่ผลใหอ้าจมีความเสี่ยงจากการถกูจดัประเภทใหม ่(re-characterization) เป็นหา้งหุน้สว่นจ�ากดัทั่วไป (เอน็เค หรอื nin-i-kumiai) ซึง่

อาจสง่ผลใหส้ว่นแบง่ก�าไร (TK Distribution) จากการประกอบธรุกิจซึง่ บรษัิทผูด้ �าเนินกิจการจา่ยใหก้บั SEG ในฐานะนกัลงทนุทีเค ไมถื่อ

เป็นคา่ใชจ้า่ยทางภาษี และอาจท�าใหบ้รษัิทผูด้ �าเนินกิจการมีภาระทางภาษีท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และ/หรอื อาจตอ้งช�าระเบีย้ปรบั และ/หรอืดอกเบีย้

ของภาษีสว่นท่ีตอ้งช�าระเพ่ิมเตมิจากการประเมินภาษีดงักลา่ว ดงันัน้ หาก SEG ในฐานะนกัลงทนุทีเคถกูจดัประเภทใหม(่re-characteri-

zation) เป็นหา้งหุน้สว่นจ�ากดัทั่วไป (เอน็เค หรอื nin-i-kumiai) อาจสง่ผลกระทบใหบ้รษัิทฯ ไดร้บั

ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return on Investment) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีกลุม่

บรษัิทฯ คาดการณไ์ว้

ณ ปัจจบุนั โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นไดเ้ริม่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชยไ์ปแลว้บางสว่น และไดมี้การเริม่

จา่ยสว่นแบง่ก�าไร (TK Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึง่ผูด้ �าเนินกิจการ (Operator) ใหก้บันกัลงทนุทีเคบา้งแลว้

2.2.2.6 ความเส่ียงจากการทีอั่ตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทีก่ลุ่มบริษัทฯไดรั้บลดลง

เน่ืองจากโรงไฟฟา้ท่ีเปิดด�าเนินการใหมข่องกลุม่บรษัิทฯมีการเก็บอตัราคา่ไฟฟา้แบบ Feed-In Tariff  ซึง่เป็นอตัรานอ้ยกวา่เดิมท่ี

กลุม่บรษัิทฯไดร้บัการสนบัสนนุในรูปแบบ adder จงึท�าใหก้ลุม่บรษัิทฯมีความเสี่ยงท่ีอตัราคา่ไฟฟา้เฉลี่ยท่ีกลุม่บรษัิทฯไดร้บัลดลง ประกอบ

กบักลุม่บรษัิทฯมีดอกเบีย้จ่ายท่ีสงู จงึอาจสง่ผลใหมี้ขอ้จ�ากดัดา้นความสามารถในการท�าก�าไรของกลุม่บรษัิทฯ อย่างไรก็ตามคา่ไฟฟ้าท่ี

กลุม่บรษัิทฯไดร้บัจะสอดคลอ้งกบัตน้ทนุการก่อสรา้งโรงไฟฟา้ใหมท่ี่ลดต�า่ลงกวา่อดีตดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ จงึอาจกระทบกบัความสามารถใน

การท�าก�าไรของบรษัิทเพียงเลก็นอ้ยเทา่นัน้

2.2.3 ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ

2.2.3.1 ความเส่ียงจากการถูกผู้ถอืหุน้รายใหญ่ควบคุมเสียงของทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้

ณ 12 มกราคม 2565 กลุม่ครอบครวัไกรพิสทิธ์ิกลุถือหุน้ในบรษัิทฯ ประมาณรอ้ยละ 54.6 ของจ�านวนทนุเรยีกช�าระแลว้ทัง้หมด 

นอกจากนี ้ กลุม่ครอบครวัไกรพิสทิธ์ิกลุยงัด�ารงต�าแหนง่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการ และกรรมการผูมี้อ �านาจลงนามของกลุม่บรษัิทฯ จงึท�าให้

กลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักลา่วมีอ�านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการกลุม่บรษัิทฯ รวมถงึสามารถควบคมุเสียงของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบ

ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการแตง่ตัง้กรรมการหรอืการขออนมุตัใินเรือ่งอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ยกเวน้เรือ่งท่ีกฎหมาย

หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่จากผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันัน้ผูถื้อหุน้รายยอ่ย

อาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งท่ีกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได้

อยา่งไรก็ดี กลุม่บรษัิทฯ ไดมี้การจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการโดยบคุลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และไดมี้การก�าหนดขอบเขต

ในการด�าเนินงาน หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ การมอบอ�านาจใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและโปรง่ใส และมีการก�าหนด

มาตรการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ กลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูมี้อ �านาจควบคมุกิจการ รวมถึงบคุคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยบคุคลดงั

กลา่วจะไมมี่สทิธิในการออกเสียงในการอนมุตัริายการนัน้ๆ เพ่ือใหก้ารด�าเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใส
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นอกจากนี ้โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ทา่น โดยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ทา่น

ด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ทา่นด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการ ทัง้นีก้ารแตง่ตัง้กรรมอิสระ

ดงักลา่ว เพ่ือท�าหนา้ท่ีตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพิจารณารายการตา่งๆ ก่อนน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือสรา้งความมั่นใจให้

แก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย และผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ วา่โครงสรา้งการบรหิารจดัการของกลุม่บรษัิทฯ มีการถ่วงดลุอ�านาจ โปรง่ใสมีการบรหิารงานท่ี

มีประสทิธิภาพ และการด�าเนินการหรอืเขา้ท�ารายการใดๆ เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิทฯ

2.2.4 ความเส่ียงดา้นการเงนิ

2.2.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

กลุม่บรษัิทซึง่มีการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ มีการกูยื้มเงินแบบ Project Finance จากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตา่งๆ 

โดยอตัราดอกเบีย้จะขึน้อยูก่บัลกัษณะของโครงการ  โดยมีลกัษณะเป็นดอกเบีย้แบบคงท่ี และดอกเบีย้แบบลอยตวั โดยหากอตัราดอกเบีย้

ดงักลา่วมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส�าคญั อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บรษัิทฯ  

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายในการบรหิารตดิตามแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้อยา่งสม�่าเสมอ และพิจารณาการใช้

เครือ่งมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้เชน่ SPN ไดท้ �าสญัญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap) ตลอดอายสุญัญาเงินกูส้ �าหรบัเงินกูส้ว่นใหญ่เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบีย้ โครงการ Khunsight Kundi ไดท้ �าสญัญาแบบอตัราดอกเบีย้คงท่ี (fixed rate) ตลอดสญัญากูยื้ม ส �าหรบัโครงการในประเทศญ่ีปุ่ น 

แมว้า่สญัญาเงินกูเ้ป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั แตปั่จจบุนั มีระดบัใกลเ้คียงกบัรอ้ยละ 0 ทัง้นีบ้รษัิทอาจมีการพิจารณาการเขา้ท�าสญัญา In-

terest Rate Swap ตามความเหมาะสม หากพิจารณาแลว้วา่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิท

2.2.4.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ

กลุม่บรษัิทมีการลงทนุในตา่งประเทศในสกลุเงินดอลลา่รส์หรฐั เยนญ่ีปุ่ น และมีการลงทนุซือ้อปุกรณบ์างสว่นเป็นสกลุเงินตราตา่ง

ประเทศ นอกจากนีก้ารลงทนุในตา่งประเทศจะไดร้บัคา่ขายไฟฟ้าเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ินดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส�าคญัของอตัรา

แลกเปลี่ยน อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนินงานของกลุม่ 

อยา่งไรก็ดี สญัญาซือ้ขายไฟฟา้สว่นใหญ่ แมจ้ะช�าระเงินเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน แตอ่ตัราคา่ไฟฟา้มีการปรบัตามสกลุดอลลา่รส์หรฐั  

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทมีนโยบายในการจดัการความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน โดย (1) จดัสดัสว่นเงินกูยื้มระยะยาวในสกลุเงินเดียวกนักบัราย

ไดจ้ากโครงการตา่งๆ  (Natural Hedge) เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน (2) การใชต้ราสารอนพุนัธ ์เชน่ สญัญา

ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นจากการซือ้อปุกรณส์�าหรบัการก่อสรา้ง

2.2.4.3 ความเสียงจากความสามารถในการช�าระหนี้

ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ของกลุม่บรษัิทฯ นัน้ กลุม่บรษัิทฯ มีแหลง่ท่ีมาของเงินลงทนุสว่นใหญ่เป็นเงินกูยื้มในรูปแบบวงเงิน

กูส้นิเช่ือโครงการ (Project Finance) ในอตัราสว่นหนีส้นิประมาณรอ้ยละ 70– 75 ของมลูคา่โครงการ และประมาณรอ้ยละ 80 – 90 ของ

มลูคา่โครงการส�าหรบัโครงการในประเทศญ่ีปุ่ น 

กลุม่บรษัิทฯ จงึมีภาระท่ีตอ้งช�าระดอกเบีย้และเงินกูยื้มใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยต์ามก�าหนดและปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ี

ไดร้ะบไุวใ้นสญัญา หากกลุม่บรษัิทฯ มีผลการด�าเนินงานไมเ่ป็นไปตามประมาณการทางการเงินท่ีคาดไวห้รอืไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไข

ทางการเงินดงักลา่วกลุม่บรษัิทฯอาจมีความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถช�าระดอกเบีย้และเงินกูยื้มไดต้ามก�าหนดและอาจมีสทิธิถกูเรยีกช�าระหนีคื้น

ทัง้จ �านวนในทนัที

อย่างไรก็ดีธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนมีกระแสเงินสดรบัจากการด�าเนินงานท่ีคอ่นขา้งสม�่าเสมอ รวมทัง้

กลุม่บรษัิทฯ มีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการตดิตามผลการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสรา้งความมั่นใจวา่กลุม่บรษัิทฯ จะ

มีกระแสเงินสดเพียงพอส�าหรบัช�าระดอกเบีย้และเงินกูยื้ม และสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีก�าหนดในสญัญากูยื้มเงิน รวมทัง้

สามารถขยายการลงทนุไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพตามเปา้หมายท่ีวางไว้

2.2.5 ความเส่ียงจากการลงทนุในโครงการใหม่

2.2.5.1 ความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการลงทนุอาจไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์

กลุม่บรษัิทมีการขยายการลงทนุในโรงไฟฟา้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีก่้อนการเขา้ลงทนุโครงการใดๆ กลุม่บรษัิทฯ มีการศกึษาความเป็น

ไปไดข้องโครงการอยา่งละเอียดก่อนตดัสนิใจลงทนุ โดยมีขัน้ตอนท่ีส�าคญัดงันี ้
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กลุม่บรษัิทมีการขยายการลงทนุในโรงไฟฟา้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีก่้อนการเขา้ลงทนุโครงการใดๆ กลุม่บรษัิทฯ มีการศกึษาความเป็น

ไปไดข้องโครงการอยา่งละเอียดก่อนตดัสนิใจลงทนุ โดยมีขัน้ตอนท่ีส�าคญัดงันี ้

(1) คดัเลอืกพนัธมิตรทางธรุกิจท่ีมีประสบการณใ์นการด�าเนินธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเช่ือ

ถือได ้

(2) ค�านวณผลตอบแทนจากการลงทนุโดยการวิเคราะหค์วามออ่นไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ท่ีครอบคลมุกรณีเลว

รา้ยท่ีสดุ (Worst Case Scenario) เพ่ือศกึษาถงึผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนในกรณีเลวรา้ยท่ีสดุท่ีกลุม่บรษัิทฯ อาจไดร้บั นอกจาก

นี ้ในการประเมินเงินลงทนุในโครงการตา่งๆ กลุม่บรษัิทฯ ไดค้ �านวณเงินลงทนุส�ารอง (Contingency) ซึง่กลุม่บรษัิทฯ คาดวา่จะครอบคลมุ

คา่ใชจ้า่ยสว่นเพ่ิมไดเ้พียงพอหากคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการเพ่ิมขึน้ระดบัหนึง่

(3) ศกึษาขอ้มลู (Due Diligence) และความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโดยละเอียด โดยอาจจดัใหมี้ท่ีปรกึษาดา้นตา่งๆ (แลว้แตก่รณี)

เชน่ 

(3.1) ท่ีปรกึษาดา้นเทคนิค/ วิศวกร เพ่ือ (1) ประเมินคา่ความเขม้แสงอาทิตย ์หรอืขอ้มลูลม โดยการอา้งอิงจากขอ้มลูสถิติ (2) 

ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุ (Feasibility Study) (3) ใหค้ �าแนะน�าดา้นเทคนิคและวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาโครงการ และ 

(4) ตดิตามขัน้ตอนการพฒันาโครงการ/ ก่อสรา้งโครงการ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

(3.2) ท่ีปรกึษากฎหมาย เพ่ือใหค้ �าแนะน�าเก่ียวกบักฎหมายและขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ ตรวจสอบเอกสารสิทธิท่ีดิน 

เอกสารสญัญาโครงการ และใบอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้ง และการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการเจรจาสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั

(3.3) ท่ีปรกึษาเฉพาะทางอ่ืนๆ เชน่ ท่ีปรกึษาทางการเงิน และท่ีปรกึษาทางบญัชีและภาษี เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่กลุม่บรษัิทฯ มีคา่

ใชจ้า่ยในการเขา้ท�ารายการท่ีสมเหตสุมผล และมีการปฏิบตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้งครบถว้น

ทัง้นี ้ขอ้มลูจากการศกึษาขา้งตน้จะถกูน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ผูมี้อ �านาจอนมุตั ิเพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเขา้

ลงทนุ

2.2.5.2 ความเส่ียงจากการจดัหาทีด่นิส�าหรับใช้ในการประกอบธุรกจิผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน

กลุม่บรษัิทมีการขยายการลงทนุในโรงไฟฟา้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีก่้อนการเขา้ลงทนุโครงการใดๆ กลุม่บรษัิทฯ มีการศกึษาความเป็น

ไปไดข้องโครงการอยา่งละเอียดก่อนตดัสนิใจลงทนุ โดยมีขัน้ตอนท่ีส�าคญัดงันี ้

ในการลงทนุพฒันาและก่อสรา้งโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน กลุม่บรษัิทฯ จะตอ้งจดัหาท่ีดนิเพ่ือพฒันาโครงการ ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ 

จึงมีความเสี่ยงจากการจดัหาท่ีดินในพืน้ท่ีตามท่ีก�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีมีขนาดเพียงพอสอดคลอ้งกบัแผนการลงทนุ และ/หรือ 

ความเสี่ยงจากตน้ทนุการไดม้าซึง่ท่ีดนิสงูกวา่ท่ีคาดการณไ์ว ้ซึง่จะสง่ผลใหก้ารลงทนุของกลุม่บรษัิทฯ ลา่ชา้ และโรงไฟฟา้ของกลุม่บรษัิทฯ 

อาจไมส่ามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดท้นัตามท่ีก�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ได้

อยา่งไรก็ดีกลุม่บรษัิทฯด�าเนินการจดัหาท่ีดินโดยคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเพ่ือจดัหาและรวบรวมท่ีดินตามหลกั

เกณฑท่ี์กลุม่บรษัิทฯก�าหนดเพ่ือใหบ้รษัิทฯสามารถจดัหาท่ีดนิท่ีมีคณุภาพตอ่การประกอบธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์

ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมทัง้นีก้ลุม่บรษัิทฯจะเขา้ท�าสญัญาซือ้ขายกบัเจา้ของท่ีดนิโดยตรงเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ราคาท่ีดนิท่ีกลุม่บรษัิทฯเขา้ท�า

สญัญาเป็นราคาท่ีเหมาะสมในการประกอบธรุกิจ

2.2.5.3 ความเส่ียงจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนในตา่งประเทศ

กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนในตา่งประเทศ ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึมีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนในประเทศท่ีกลุม่

บรษัิทฯ จะลงทนุ รวมถึงความเสี่ยงดา้นการเงินท่ีอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด�าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ เช่น ความเสี่ยงดา้น

เงินเฟอ้ ขอ้จ�ากดัในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เป็นตน้ นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ อาจมีความเสี่ยงจาก

การไมส่ามารถจดัหาบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการบรหิารโครงการในตา่งประเทศไดท้นัตามก�าหนด

อยา่งไรก็ดี กลุม่บรษัิทฯ มีการศกึษาขอ้มลูและพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนในหลายประเทศ

เพ่ือกระจายความเสี่ยงดงักลา่ว และมีการเตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนในตา่งประเทศโดย

จดัจา้งท่ีปรกึษาในระหว่างการพฒันาโครงการ และมีนโยบายในการสรรหาและพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานหมนุเวียนในตา่งประเทศ
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2.2.6 ความเส่ียงเกีย่วกับหุน้สามัญของบริษัทฯ

2.2.6.1 ความเสี่ยงจากกฎหมายไทยและข้อบงัคับของบริษัทฯ มข้ีอจ�ากัดการถอืหุน้โดยผู้ถอืหุน้ตา่งดา้ว ซึง่ข้อจ�ากัดดงั

กล่าวอาจมผีลกระทบตอ่สภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้บริษัทฯ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ มีขอ้จ�ากดัสดัสว่นการเป็นเจา้ของหุน้ท่ีจ �าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดในบรษัิทฯ ของ ชาวตา่งชาติไวท่ี้รอ้ยละ 49.0 

นอกจากนี ้ความเป็นเจา้ของหุน้ของชาวตา่งชาตยิงัถกูจ�ากดัไวโ้ดยกฎหมายไทย ไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว 

พ.ศ. 2542 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ) ดงันัน้ สภาพคลอ่งและราคาตลาดของหุน้สามญัอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงเม่ือการถือหุน้ของชาวตา่งชาติเพ่ิมขึน้ถงึ

เพดานท่ีก�าหนดไวผู้ถื้อหุน้ชาวไทยอาจไมส่ามารถโอนหุน้ของตนใหบ้คุคลอ่ืนซึง่มิไดมี้สญัชาติไทยนอกจากนีผู้ถื้อหุน้ผูซื้อ้หุน้ผูข้าย

หุน้ซึ่งมิไดมี้สญัชาติไทยมิอาจทราบล่วงหนา้ว่าหุน้นัน้จะตกอยู่ในขอ้จ�ากดัสดัส่วนการถือหุน้ของชาวต่างชาติและหุน้นัน้จะสามารถจด

ทะเบียนในนามของผูซื้อ้ไดห้รอืไมห่รอืนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจง้การโอนหุน้เชน่วา่นัน้หรอืไม่

2.2.7 ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกจิ อันเกดิจากการระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 

จากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ท่ีเกิดขึน้ตัง้แตต่น้ปี 2563 รฐับาลในหลากหลายประเทศ ไดมี้ความพยายามในการออก

มาตรการตา่งๆ เพ่ือลดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั ผา่นการออกคาสั่งให ้ธรุกิจคา้ปลกี รา้นอาหาร และธรุกิจบรกิารตา่งๆ หยดุการใหบ้รกิาร 

รวมถงึขอความรว่มมือประชาชนในการกกัตวัเองอยูก่บับา้น โดยมาตรการดงักลา่ว ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และการ

บรโิภคของประชากรทั่วโลกอยา่งมีนยัส�าคญั ซึง่สง่ผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจทั่วโลก อยา่งไรก็ตาม เน่ืองดว้ยธรุกิจหลกัของบรษัิท 

คือ ธรุกิจผลติและจดัจ�าหนา่ยไฟฟา้ ซึง่มีลกัษณะเป็นธรุกิจสมัปทานผา่นการทาสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) กบัหนว่ยงานภาครฐัทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เชน่ การไฟฟา้สว่นภมิูภาค การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย National Dispatching Center (NDC)  และ Vietnam Elec-

tricity (EVN) เป็นตน้ สง่ผลใหบ้รษัิทไมไ่ดร้บัผลกระทบทางตรงจากการระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 โดยบรษัิทไดร้บัเพียงผลกระทบทาง

ออ้มในแงข่องขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีมากขึน้ และความล�าบากในการเดนิทางระหวา่งประเทศของพนกังานและผูพ้ฒันาโครงการ ซึง่สง่ผล

ใหเ้กิดความล่าชา้ในการพฒันาโครงการเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารของบริษัทยงัไดมี้การติดตามความคืบหนา้ของ

สถานการณ ์Covid-19 อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่บรษัิทสามารถปรบัเปลี่ยนขัน้ตอนการด�าเนินงานไดท้นัที อีกทัง้บรษัิทไดต้ระหนกัถงึ

ผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-19 ตอ่งบการเงินของบรษัิท โดยบรษัิทไดมี้การพิจารณาสอบทานมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละการประมาณ

การณห์นีส้นิ ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระส�าคญัจากสถานการณ ์Covid-19 แลว้


