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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างเป็นความเสี่ยงบางประการที่ส�าคัญซึ่งอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ 
อาจยังมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่กลุ ่มบริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์ได้  
ในปัจจุบัน หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แล้ว
เหน็ว่าไม่มผีลกระทบในสาระส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น  
“เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดว่า” “วางแผนว่า” “ประสงค์จะ”  
“โดยประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต 
ประมาณการผลการด�าเนนิงาน การประกอบธรุกจิ แผนการขยายธรุกจิ 
การเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิธรุกจิ นโยบายรฐับาล
ในประเทศต่างๆ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ 
ในอนาคต เป็นความเห็นของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน และไม่เป็นการ
รับรองถึงการด�าเนินธุรกิจ หรือเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใด 
โดยผล หรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการ 
หรือการคาดการณ์ดังกล่าว

ปัจจัยความเส่ียงทีส่�าคญัส�าหรบักลุม่บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น (1) ความเสีย่ง
จากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น  
(Holding Company) (2) ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ (3) ควาเสีย่ง
ด้านการบริหารจัดการ (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (5) ความเสี่ยง 
จากการลงทุนในโครงการใหม่ และ (6) ความเสี่ยงเก่ียวกับหุ้นสามัญ 
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเส่ียงจากการเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธรุกิจโดยการ 
     ถือหุ้นในบรษิทัอืน่ (Holding Company)
เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและ 
ไม่มีการด�าเนินธุรกิจของตัวเองท่ีจะก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ  
ดังนั้น ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับ
ผลการด�าเนินงานและการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย ปัจจุบัน บริษัทฯ 
ถอืหุ้นในบรษัิทย่อยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศจ�านวน 23 บรษิทั 
เป็นการลงทนุผ่านโครงสร้างแบบจเีค-ทเีค ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 5 บริษัท 

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทย่อยและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย และ 
บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหรือก�าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักเงินต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ดี บริษัทย่อย
อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ ้นเนื่องจากมีข้อจ�ากัด 
บางประการ เช่น ข้อจ�ากัดตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชย์ ความจ�าเป็นในการส�ารองเงินทุนเพ่ือขยายธุรกิจ รวมถึง 
การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัของข้อก�าหนดทางกฎหมายในประเทศ 
ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้
จากเงนิปันผลลดลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 SPN ซึง่เป็นบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (“โครงการเสริมสร้าง  
โซลาร์”) มีเงินกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขก�าหนดให้  
SPN จะต้องช�าระคืนหนี้และมีอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก�าหนด 
ในสญัญาเงนิกูด้งักล่าวก่อนจงึจะสามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ได้ 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการที ่SPN ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 
หาก SPN ยังไม่สามารถช�าระคืนเงินกู้ หรือไม่สามารถด�ารงอัตราส่วน
ทางการเงิน หรือไม่สามารถด�าเนินการตามเง่ือนไขตามข้อก�าหนดของ
สัญญาเงินกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
SPN มผีลประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอ สามารถด�ารงอตัราส่วน
ทางการเงินและปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสัญญาดังกล่าวที่จะสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
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ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง  
ณ 31 ธันวาคม 2560 โครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการ
โซเอน็ อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ส่วนโครงการลีโอและโครงการยามากะ 2 
ซึ่ งป ัจจุบันอยู ่ระหว ่างการพัฒนาและยังไม ่ได ้ เริ่มก ่อสร ้างนั้น  
กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ 
จีเค-ทีเค การจ่ายส่วนแบ่งก�าไรจากโครงการดังกล่าว จะเป็นไปตาม
อัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญาการลงทุนทีเค ระหว่างผู ้ด�าเนินกิจการ  
และนักลงทุนทีเค และเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์  
และสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ ่น จึงมีความเส่ียงในลักษณะ
เดียวกัน

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  
(Solar Rooftop) ในประเทศไทย อันได้แก่ โครงการ SNNP 1 และ 
SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ลงทุน
ในโครงดังกล่าว ผ่าน SN ด้วยเงินทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีการใช ้
เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ ดังน้ัน SN จึงยังไม่มีข้อจ�ากัดในการจ่าย
เงินปันผลจากเงื่อนไขเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี SN มี 
ความเส่ียงท่ีอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากกระบวนการพัฒนา 
และ/หรือก่อสร้างโครงการ ล่าช้ากว่าทีก่�าหนด หรอืผลประกอบการของ
โครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ตัดสินใจ
จัดหาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ส�าหรับโครงการดังกล่าว

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมองโกเลีย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมตัวก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ และผู้ร่วม

ลงทนุอืน่ มแีผนจะใช้เงนิทนุจากผูถ้อืหุน้ในช่วงระหว่างก่อสร้าง และจะ
มีการจัดหาเงินกู้ยืมโครงการ (Project Finance) ภายหลังจากท่ี
โครงการเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว (หรอืช่วงเวลาก่อนหน้า) ดงันัน้
โครงการดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันเช่นกัน

2. ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับ 
การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนทัง้ในและต่างประเทศ 
 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาและยงัไม่เริม่
ก่อสร้าง ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

2.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

ควำมเสีย่งจำกแสงอำทติย์มคีวำมเข้มของแสงน้อยกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ต้องพึง่พงิแสงอาทติย์ในการผลติไฟฟ้าเป็น
ปัจจัยหลัก หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ มีเมฆปกคลุม
เป็นจ�านวนมาก หรือมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง 
เต็มที่ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง
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จากการท่ีแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติเช่นเดียวกับ 
ผู้ประกอบการทั่วไปในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

อย่างไรกด็ ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บรษิทัฯ ในประเทศไทย 
มีความได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ัง เนื่องจากประเทศไทยอยู ่ใกล้กับ
เส้นศูนย์สูตร จึงท�าให้มีความเข้มของแสงค่อนข้างสูง นอกจากนี้  
ในการประเมินต�าแหน่งที่ต้ังพื้นที่โครงการทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลสถิติความเข้มของแสงใน 
แต่ละพืน้ท่ีโดยใช้ข้อมลูความเข้มของแสงในอดตีเป็นระยะเวลาประมาณ  
25 - 28 ปี จากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เช่น ข้อมูลของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ข้อมูลขององค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติ (NASA) องค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Development 
Organization (“NEDO”) และข้อมูลจาก Meteonorm เป็นต้น เพื่อ
ให้มั่นใจว่าบริเวณที่ตั้งโครงการ มีความเข้มของแสงอยู่ในระดับที่
สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในระดับที่น่าพอใจ 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อ
ประเมินปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทางเทคนิค เช่น ความเข้มของแสง 
ลกัษณะทีด่นิ ต�าแหน่งท่ีตัง้โครงการ และคุณสมบติัของอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม
ส�าหรับโครงการ ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนของ 
กลุ่มบริษัทฯ 

ควำมเสีย่งจำกแผงเซลล์แสงอำทติย์เสือ่มสภำพเรว็กว่ำทีค่ำดกำรณ์  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ หากแผงเซลล์แสงอาทติย์มีการเสือ่มสภาพ
เร็วกว่าปกติ อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้น้อยลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับประกันที่ส�าคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
• โครงกำรเสริมสร้ำง โซลำร์
(1) การรับประกันคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา  

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิดการช�ารุดบกพร่อง  
ผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ต้องด�าเนนิการแก้ไข ซ่อมแซม หรอืเปลีย่น
แผงใหม่ เพื่อให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถท�างานได้เป็นปกติ 

(2) การรบัประกันสมรรถนะขัน้ต�า่ของระบบผลติไฟฟ้า (Performance 
Ratio Warranty) รวมระยะเวลา 10 ปี โดยแบ่งเป็น (i) การ 

รับประกันในปีที่ 1 - 7 นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  
โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ (ii) การรับประกันในปีที่ 8 - 10 
นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้ให้บริการด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา หากสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า 
น ้อยกว่าสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าขั้นต�่าที่รับประกัน  
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและ
บ�ารุงรักษาต้องด�าเนินการแก้ไข หรือช�าระเงินค่าชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง และค่าพลังงานไฟฟ้าท่ี 
รับประกันโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา 

(3) การรับประกันสมรรถนะของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตได ้
จากแผงเซลล์แสงอาทติย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 
25 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ หากสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ต�่ากว่าที่รับประกัน ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จต้องด�าเนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่ให้การรับประกัน

(4) การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์หลัก (Product Warranty)  
เป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี ตามชนิดของอุปกรณ์หลัก นับจากวันเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หากอุปกรณ์
ดงักล่าวเกดิช�ารดุบกพร่อง ผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ต้องด�าเนนิการ
แก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ
ท�างานได้เป็นปกติ 

(5) การรับประกันระยะเวลาขั้นต�่าที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ (Warranted Plant Availability) 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดย 
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา หากระยะเวลา 
ขัน้ต�า่ทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ผลติได้จรงิต�า่กว่าท่ีรบัประกนั  
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติกาและบ�ารุงรักษาต้องด�าเนินการแก้ไข 
หรือช�าระเงินค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างระยะเวลาท่ีโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้จริง และระยะเวลาขั้นต�่าที่รับประกัน
ว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถผลิตได้ 

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
• โครงกำรฮิดะกะ โครงกำรยำมำกะ และโครงกำรโซเอ็น 
(1) การรับประกันคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา  

10 ปี ส�าหรับโครงการฮดิากะและโครงการยามากะ และรบัประกนั
เป็นระยะเวลา 2 ปี ส�าหรับโครงการโซเอ็น นับจากวันท่ีผู้ผลิต 
จดัส่งแผงเซลล์แสงอาทติย์ให้โครงการ โดยผู้รบัเหมาแบบเบด็เสรจ็ 
และ/หรือผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
เกิดช�ารุดบกพร่อง ผู ้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือผู ้ผลิต 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
แผงใหม่ เพื่อให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถท�างานได้เป็นปกติ 

(2) การรับประกันสมรรถนะการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทติย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี ส�าหรับ
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โครงการฮิดากะและโครงการยามากะ และเป็นระยะเวลา 20 ปี 
ส�าหรับโครงการโซเอ็น นับจากวันที่ผู ้ผลิตจัดส่งแผงเซลล ์
แสงอาทติย์ให้โครงการ หากสมรรถนะการผลติไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทติย์ ต�า่กว่าทีร่บัประกนั ผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ และ/หรอื 
ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่ให้การรับประกัน 

(3) การรับประกันเก่ียวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา  
2 ปี นับจากวันท่ีก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ หากโครงสร้าง ระบบ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเกิดช�ารุด
บกพร่อง ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ต้องด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม 
หรอืเปล่ียนใหม่ ให้อปุกรณ์ดงักล่าวสามารถท�างานได้เป็นปกต ิหรือ 
บริษัทผู้ด�าเนินกิจการสามารถด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ
เปลีย่นใหม่ได้เอง และเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายดงักล่าวกับผูร้บัเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จในภายหลัง 

• โครงกำร SNNP 1 และ SNNP 2  
ส�าหรับโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น 
ได้รับการรับประกันคุณภาพของงานก่อสร้าง (Workmanship) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ผู ้รับเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

• โครงกำร Khunsight Kundi (ในประเทศมองโกเลีย) 
ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi อยู่ระหว่างการเตรียมตัวก่อสร้าง 
กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขบางส่วนกับผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ/ผู้รับเหมา และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายให้โครงการ
ดังกล่าวได้รับการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในลักษณะเดียวกันกับที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือเทียบ
เท่ากับมาตรฐานทั่วไปในอุตสาหกรรม

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
• โครงกำรโซลำร์ อผศ. จังหวัดรำชบุรี โครงกำรลีโอ และโครงกำร 
ยำมำกะ 2
ส�าหรบัโครงการอยูร่ะหว่างการพฒันาและยงัไม่ได้เริม่ก่อสร้างนัน้ กลุม่
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/ผู้รับเหมา 
และ/หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายให้โครงการดังกล่าวได้รับการ 
รับประกันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับ 
ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือเทียบเท่ากับมาตรฐานทั่วไป 
ในอุตสาหกรรม

ควำมเสีย่งเก่ียวกบัประสิทธิภำพและควำมต่อเนือ่งของกระบวนกำร
ผลติไฟฟ้ำ
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน

ของอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า (2) การที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ี
ร้อน และ (3) การที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องหยุดการผลิตทั้ง
จากปัจจยัภายใน เช่น ปัญหาด้านเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า หรอื
ปัจจัยภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือต้องหยุด
ซ่อมบ�ารุง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Thin Film Silicon ซึ่งเป็นเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ  
ได้มีการบริหารจัดการความเส่ียง โดย (1) จัดให้มีการติดตามผล 
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้
สามารถระบแุละแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็และด�าเนนิการให้
โรงไฟฟ้ากลับมาจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ (2) จัดให้มีการตรวจสอบ
และซ่อมบ�ารงุโรงไฟฟ้าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ (3) จดัให้มกีารรบัประกนั
อปุกรณ์หลกัในการผลติไฟฟ้า เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าโครงการสามารถด�าเนนิ
การได้อย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและ
มองโกเลีย กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Poly 
Crystaline ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศ
หนาว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการท�าสัญญากับผู้ให้บริการด้านการ
ด�าเนินการและการบ�ารุงรักษา ที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินการเพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ  
กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ในการออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ  
โดยผู ้รับเหมาเบ็ดเสร็จดังกล่าวควรมีคุณสมบัติที่ส�าคัญคือ (1) มี
ประสบการณ์และความช�านาญในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ออกแบบ การจดัหาอปุกรณ์หรอืการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (2) มคีวามรูแ้ละ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ (3) มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
และมัน่คง ซึง่คณุสมบติัดงักล่าวมคีวามส�าคญัต่อการให้บรกิาร เนือ่งจาก
โดยทั่วไปผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นผู้ให้การรับประกันผลงาน 
ตามมาตรฐานการให้บริการในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุน  
หากผูรั้บเหมาแบบเบด็เสรจ็มเีหตุขดัข้องในการด�าเนนิงานหรอืมปัีญหา
ด้านสภาพคล่อง อนัเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข และ/หรอื 
ภาระหน้าที่ตามสัญญา และ/หรือไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างให้เป็น
ไปตามแผนงานก่อสร้าง อาจท�าให้ (1) กลุม่บรษัิทฯ ไม่สามารถเรยีกร้อง 
ค่าชดเชยตามสัญญาดังกล่าวจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้ และ (2) 
การก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์และเกิดค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 
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เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาผูร้บัเหมาแบบเบด็เสร็จ
ส�าหรับโครงการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เข้มงวด โดยกลุ่ม
บริษัทฯ จะพิจารณาข้อมูลของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จแต่ละราย เช่น 
ประสบการณ์ ความช�านาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ขอบเขตการรบัประกนัผลงานและการบรกิาร และได้รบัการยอมรบัจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดจ้าง และมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม 

โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซ่ึงเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  
ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จก�าหนดให้ผู ้รับเหมาแบบ
เบด็เสรจ็ ต้องวางหลกัประกนัการด�าเนนิงาน (Performance Security) 
และหลักประกันการบ�ารุงรักษา (Maintenance Security) โดยกลุ่ม
บริษัทฯ สามารถเรียกร้องและหักค่าชดเชยจากหลักประกันดังกล่าว 
หากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ กระท�าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ก�าหนดในสัญญาดังกล่าวได้ เน่ืองจากผู ้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
แต่ละราย (ซึง่ประกอบไปด้วยผูร้บัเหมา 3 รายร่วมกนัให้บรกิารในรแูบบ
คอนซอร์เตยีม (Consortium) ตามสญัญาว่าจ้างผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็) 
มีความรับผิดชอบแบบร่วมกนัและแทนกนั (Jointly and Severally)  
ตามทีก่�าหนดในสญัญา

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
ส�าหรับโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอ็น ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทผู้ด�าเนินกิจการได้ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ ท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์และเป็นผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ทีไ่ด้รบัการยอมรบั
จากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ในประเทศญี่ปุ่นที่ให้เงินกู้ใน
การพฒันาโครงการ นอกจากนี ้บรษิทัผูด้�าเนินกจิการได้ว่าจ้างผูบ้รหิาร
จัดการทรัพย์สิน (Asset Manager) เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
การท�างานของผู้รบัเหมาแบบเบด็เสรจ็ให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาทีต่กลง
กัน รวมถึงเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ทั้งน้ี บริษัทผู้ด�าเนิน
กิจการได้ก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จให้มี
การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง
ก�าหนดเงื่อนไขการติดตาม ดูแลการก่อสร้างโครงการ เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

ส�าหรับโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง SN 
ในฐานะเจ้าของโครงการได้ว่าจ้างผู้รับเหมา ที่มีความน่าเช่ือถือ และมี

ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้ง 
บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งนี้ SN ก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง
ผู้รับเหมาให้มีการรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอย่าง
สม�่าเสมอ รวมถึงก�าหนดเงื่อนไขการติดตาม ดูแลการก่อสร้างโครงการ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมองโกเลีย 
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเตรยีมตวัก่อสร้าง TGC ในฐานะเจ้าของโครงการ
อยูร่ะหว่างการเจรจาเงือ่นไขสญัญาบางส่วนกบัผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็
ของโครงการ ทั้งนี้ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จรายดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความ
น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และเป็นผูรั้บเหมาแบบเบด็เสรจ็ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากธนาคารพาณชิย์ 
และสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและยัง
ไม่ได้เริ่มก่อสร้างนั้น ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ โครงการโซลาร์ อผศ. 
จงัหวัดราชบรีุ SS ในฐานะเจ้าของโครงการอยูร่ะหว่างการคดัเลอืกผูร้บัเหมา
ของโครงการ ทั้งนี้ ผู ้รับเหมาต้องเป็นผู ้ที่มีความน่าเช่ือถือและมี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทัง้นี ้SS คาดว่า
จะสามารถเข้าท�าสญัญาว่าจ้างผูร้บัเหมาได้ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2561 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและยัง
ไม่ได้เริ่มก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่ โครงการลีโอ และโครงการ
ยามากะ 2 บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการอยูร่ะหว่างการเจรจาเข้าท�าสญัญากบั
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จของโครงการ ท้ังนี้ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
รายดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จท่ีได้รับ
การยอมรับจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ในประเทศญี่ปุ่น
ที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรและบ�ำรุงรักษำ 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพิ่มขึ้น
โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
กลุ่มบริษัทฯ ท�าสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุง
รักษา เพื่อให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโครงการ 
เสริมสร้าง โซลาร์ เป็นระยะเวลา 10 ปี เม่ือครบก�าหนดอายุสัญญา  
กลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งหากค่าบรกิารดงักล่าวปรบัเพิม่ขึน้อย่างม ี
นัยส�าคัญเม่ือต่ออายุสัญญา กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบ 
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
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อย่างไรก็ดี หากกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการต่อสัญญาว่าจ้าง
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�าคัญ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณา (1) เปิดประมูลเพ่ือคัดเลือก 
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษารายที่มีข้อเสนอที่ดีท่ีสุด 
หรือ (2) ด�าเนินการบ�ารุงรักษาด้วยบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เอง 
เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการท�างานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาอย่างใกล้ชิด กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า
บคุลากรของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามสามารถทีจ่ะด�าเนนิการดงักล่าวได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยัง
ไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
ส�าหรับโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ โครงการโซเอ็น โครงการ 
ลีโอ และโครงการยามากะ 2 นั้น บริษัทผู้ด�าเนินกิจการอยู่ระหว่างการ
เจรจาเงื่อนไขท่ีส�าคัญของสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษา กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าท�าสัญญาดังกล่าว
ก่อนโครงการจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ และคาดว่าอายุสัญญาจะ
เป็นสญัญาระยะยาวซึง่จะสอดคล้องกบัอายโุครงการ และมกีารก�าหนด
ค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจนตลอดอายสุญัญา ดงันัน้ ความเส่ียงจากการทีค่่าใช้จ่าย 
ในการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโครงการ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุสัญญาจึงมีจ�ากัด ทั้งน้ี เงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง
ผู ้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาฉบับลงนามสุดท้าย  
อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างการเจรจาในปัจจุบัน

ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลียนั้น  
อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้าน
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาแล้ว ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท�า

สัญญาดังกล่าวก่อนโครงการจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสัญญา
เป็นสัญญาระยะยาวซึ่งจะสอดคล้องกับอายุโครงการและมีการก�าหนด
ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนตลอดอายุสัญญา ดังนั้น ความเสี่ยงจากการท่ี 
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
โครงการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุสัญญาจึงมีจ�ากัด

ควำมเส่ียงจำกกำรมค่ีำใช้จ่ำยจำกกำรต่ออำยกุำรรบัประกนัผลงำน 
และอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่เพิ่มขึ้น 
อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย (1)  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) (2) ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) และ (3) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) โดยอุปกรณ์เหล่า
นั้นอยู่ในการรับประกันของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือผู้ผลิต
อปุกรณ์ (แล้วแต่กรณ ีและมาตรฐานการประกอบธรุกจิในแต่ละประเทศ
ทีก่ลุม่บรษิทัฯ เข้าไปลงทนุ) หากประกนัดงักล่าวหมดอาย ุกลุม่บรษิทัฯ 
อาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากการต่ออายกุารรบัประกันอปุกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย
เพิม่ขึน้จากการด�าเนนิการเปลีย่นอปุกรณ์เองหากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้

โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
อปุกรณ์หลกัของโครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ มรีายละเอยีดการรบัประกัน
ดังนี้

อุปกรณ์หลัก ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV Module) 10

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 10

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 5
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รายการ ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV	Module) 10

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 2

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 2

รายการ ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV	Module) 2

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 2

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 2

ส�าหรับโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น 
ได้รับการรับประกันคุณภาพของงานก่อสร้าง (Workmanship) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ผู ้รับเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี เม่ือครบก�าหนดระยะเวลาการรับประกัน  
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการต่ออายุการรับ
ประกันอุปกรณ์ และการด�าเนินการซ่อมแซมเอง ทั้งนี้ ในขั้นตอน 
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 กลุม่บรษัิทฯ 
ได้ประเมนิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการต่ออายกุารรบัประกนัผลงานและ
อุปกรณ์หลักแล้ว และเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลียนั้น อุปกรณ์
หลักมีการรับประกัน ดังนี้

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
อปุกรณ์หลกัของโครงการฮดิะกะ และโครงการยามากะ (มรีายละเอยีด) 
ดังนี้ 

ส่วนโครงการโซเอ็นมีรายละเอียด ดังนี้

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
ส�าหรบัโครงการโซลาร์ อผศ. จงัหวดัราชบรุ ีโครงการลโีอ และโครงการ
ยามากะ 2 ซึ่งอยู ่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างน้ัน  
กลุม่บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการเจรจากบัผูร้บัเหมาแบบเบด็เสร็จ/ผูร้บัเหมา 
และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายให้โครงการดังกล่าวได้รับการ 
รับประกันที่เก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับที่
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือเทียบเท่ากับมาตรฐานทั่วไปใน
อุตสาหกรรม

รายการ ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV	Module) 10

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 5

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 3

ค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายจากการ
ซ่อมแซม และ/หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์หลักนั้น ส�าหรับโครงการ 
เสริมสร้าง โซลาร์น้ัน อยู่ภายใต้สัญญาบริการด้านการปฏิบัติการและ
บ�ารุงรักษาซึ่งมีอายุ 10 ปี ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงมีจ�ากัด  

อย่างไรก็ดี เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา กลุ ่มบริษัทฯ จะพิจารณา 
เปรยีบเทยีบความคุม้ค่าในการต่ออายสุญัญาบรกิารด้านการปฏบิตักิาร
และบ�ารุงรักษา การต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ และการด�าเนินการ
ซ่อมแซมเอง ส�าหรบัโครงการในประเทศไทย SPN ซ่ึงเป็นบรษัิทเจ้าของ
โครงการจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมในการต่ออาย ุทัง้นี ้ในขัน้ตอน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ นัน้ กลุม่บรษัิทฯ 
ได้ประเมนิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการต่ออายกุารรบัประกนัผลงานและ
อุปกรณ์หลักแล้ว และเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ส�าหรับโครงการในประเทศญี่ปุนซึ่งอยู ่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ 
โครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอ็นน้ัน ผู้บริหาร
จดัการทรัพย์สินจะเป็นผูด้�าเนนิการพจิารณาความเหมาะสมการต่ออายุ
การรบัประกนั  อย่างไรก็ด ีกลุม่บรษิทัฯ ค�านงึถงึค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดย
ได้รวมงบประมาณส�าหรบัค่าใช้จ่ายชิน้ส่วนอุปกรณ์ส�ารอง (Spare Part) 
ที่ต้องใช้ตลอดอายุโครงการ ในประมาณการทางการเงิน ในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
ในโครงการดังกล่าว
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ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่  
โดยทั่วไปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของกลุ่มบริษัทฯ 
นั้น จะเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะกลางถึงระยะยาวกับผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมีรายที่ส�าคัญ ดังนี้

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

เชิงพาณิชย์

โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการเสริมสร้าง
โซลาร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(“กฟผ.”)

5	ปี	และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีก
คราวละ	5	ปี

ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการฮิดะกะ Hokkaido Electric Power
Company Limited

20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที่	1	
ปี	2561

โครงการยามากะ Kyushu Electric Power Co., Inc 20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่2	ปี	2563

โครงการโซเอ็น Kyushu Electric Power Co., Inc 20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่4	ปี	2561

โครงการ SNNP 1 
และ SNNP 2

บรษิทั	ศรนีานาพร	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั 25	ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่	1	และ	2	
ปี	2561

โครงการ 
Khunshight Kundi

National Dispatch Center 
ของประเทศมองโกเลีย

12	ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่	1	
ปี	2562

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง

โครงการโซลาร์ 
อผศ. จังหวัดราชบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”) 25	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่4	ปี	2561

โครงการลีโอ Tokyo Electric Power 
Company Holdings, Inc

20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที่	2	
ปี	2563

โครงการยามากะ 2 Kyushu Electric Power Co., Inc 20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่2	ปี	2563

จากโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง 
หากผู้รบัซือ้ไฟฟ้าบอกเลกิสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ 
ทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
เงือ่นไข/ข้อก�าหนดของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครดั รวมถงึปฏบิติั
ตามมาตรฐานสากลท่ีส�าคัญและข้อก�าหนดอ่ืนๆ ตามที่ผู้รับซื้อไฟฟ้า 
และ/หรอืผู้ว่าจ้างก�าหนด เพือ่ให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดในสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกจิโดย
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าจ�านวนน้อยราย

ควำมเสี่ยงจำกกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัย  
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทยประเทศญ่ีปุ่น และประเทศ
มองโกเลีย หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงท่ี 
กลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้องของระบบไฟฟ้า อุทกภัย พายุ 
พายุหิมะ อัคคีภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือการก่อวินาศกรรม
ในพืน้ทีท่ีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บริษทัฯ ตัง้อยู ่อาจท�าให้
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้อง
หยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่
บรษัิทฯ 

ในการพิจารณาเลือกและจัดเตรียมพื้นที่ที่ตั้งโครงการนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
ได้ศึกษาสถิติภัยธรรมชาติย้อนหลัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการของ 
กลุม่บรษิทัฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิภยัพบิตัติ�า่ ตลอดจนการจดัหา
ประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น 
หากเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว



46 รายงานประจ�าปี 2560

ควำมเสีย่งจำกกำรทีก่ลุม่บรษิทัฯ อำจมคีวำมคุม้ครองจำกประกนั
ที่ไม่เพียงพอ
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท�าประกันภัยที่เก่ียวเน่ืองกับการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเส่ียงอันเนื่องมาจากความสูญเสีย และ/
หรือความเสียหายของทรัพย์สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่ม
บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจาก (1) กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุม
ความสูญเสียท้ังหมด อาทิ ความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากสงครามและ 
ภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจ�านวนเงิน
ประกันภัย หรือ (2) บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลกระทบในทางลบ 
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษัิทฯ มนีโยบายการท�าประกนัภยัในระดบัเทยีบเคียง
กบัผู้ประกอบการทัว่ไปในอตุสาหกรรมและเป็นไปตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร
พาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน ผู้ปล่อยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการ 
(Project Finance) ก�าหนด โดยจะจัดให้มีประกันภัยความคุ้มครองสูง
ที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม

2.2 ความเส่ียงอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเจ้ำหน้ำที่
บริหำรระดับสูงที่มีควำมส�ำคัญ
การประกอบธุรกจิผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน รวมถงึ
ธรุกิจเกีย่วเนือ่งอืน่ ต้องอาศยัความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ของบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าหน้าทีบ่รหิารระดบัสงู 
หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส�าคัญดังกล่าว หรือ 
ไม่สามารถสรรหาผู้ท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสมในระดับเดยีวกับเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ระดบัสงูเพือ่ด�ารงต�าแหน่งแทนบคุลากรทีส่�าคญันีไ้ด้ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเน่ืองในการบรหิารงานและการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครฐัและหน่วยงำน
รำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีน โดยท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. หากภาครฐัและ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข 
ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสัญญา
ซือ้ขายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หากรัฐบาล
และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบายของ 
ภาครฐัและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการอืน่ๆ เช่น การเปลีย่นแปลง
ของ (1) แผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 
(PDP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) (2) ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการขออนญุาต 
ซือ้ขายไฟฟ้า ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการขออนญุาตประกอบกจิการโรงงาน 
และ (3) มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อ 
ผลการด�าเนนิงานและการก�าหนดแนวทางและแผนธรุกิจในอนาคตของ
กลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ท�าหน้าท่ีศึกษา 
ติดตามข่าวนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และประเมินความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียม
แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และน�าข้อมูลดังกล่าวมา 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ 
อกีทัง้ กลุม่บรษิทัฯ ยงัมกีารศกึษาข้อมลูและพจิารณาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศเพ่ือกระจาย 
ความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต
ต่ำงๆ ได้อย่ำงครบถ้วน 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�าเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการก�ากับ
กจิการพลังงาน เป็นต้น หากกลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข
ของใบอนุญาต ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการก�ากับดูแลอาจพิจารณาระงับหรือ
ยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้ ซ่ึงอาจ 
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรท�า
หน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้ม่ันใจว่าการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย และกลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาต หรือปฏิบัติตามข้อก�าหนด หรือค�าสั่งต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการทีเ่ก่ียวข้องได้ครบถ้วน อกีทัง้กลุม่บรษิทัฯ ยงัมรีะบบการบรหิาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎระเบยีบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  

ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
ไม่ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติ 
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การผังเมือง พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน เป็นต้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทัง้ทีเ่ป็นของหน่วยงานรฐั 
ส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซ่ึงกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
ครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษ การก�าจัดและจัดการขยะและ 
ของเสีย สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน และการจัดการวัตถุ
ที่เป็นอันตราย กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลา ซึ่งอาจท�าให้การ
ด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ หยดุชะงกั ต้องหยดุด�าเนนิงาน มค่ีาใช้จ่าย
ในการจดัการต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืก่อให้เกดิความรบัผดิทาง
กฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และพยายามลดความเสีย่งดงักล่าว
โดย (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ (2) จัดให้
มบุีคลากรท�าหน้าทีศึ่กษาและตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้าง 
ทีป่รกึษาทางกฎหมายภายนอก หากพบว่ามปีระเดน็ทางกฎหมายทีซ่บัซ้อน 

2.3  ความเส่ียงอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย 
       ไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น

ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
ไม่ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นนั้น 
บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการในฐานะเจ้าของโครงการต้องปฏบิตัติามการก�ากบั
ดูแลของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องครบถ้วน หากในอนาคตกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข ตีความ หรือบังคับใช้ แตกต่าง
ไปจากฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั กลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือได้รับบทลงโทษในทางแพ่ง
หรือทางอาญา หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราว
หรือถาวร
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อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่นนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
ก�าหนดให้บริษัทผู้ด�าเนินกิจการว่าจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อ 
ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีบุคลากรท�าหน้าที่ศึกษาและติดตาม
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจ
ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียรำยได้จำกกำรจ�ำกัดปริมำณกำรรับซ้ือ
ไฟฟ้ำ (Curtailment)
โดยท่ัวไป การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งต้ังอยู่  
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุสัญญา 20 ปี ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ 
ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชน แต่ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนมภีาระ
ผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้  

อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน (The Agency for Natural Resources and Energy 
(“ANRE”)) ประเทศญีปุ่่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทาง
ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวียนโดยบรษิทัผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า ซึง่รวมถงึการจ�ากดั
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษัทผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้ามีสทิธทิีจ่�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวียนได้ ไม่เกิน 360 ชั่วโมงต่อปี โดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่
เกดิขึน้ นอกจากนี ้กฎหมายยงัก�าหนดให้ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชน
เฉพาะรายสามารถจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จ�ากัดจ�านวน 
(Unlimited Curtailment) ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจะมีประกาศ
หมายก�าหนดการที่คาดว่าจะจ�ากัดการรับซ้ืออย่างเป็นทางการให้แก ่
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนได้ทราบ 

ทั้งน้ี ผู้ประกอบกิจไฟฟ้าเอกชนท่ีจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าของโครงการ 
ฮดิะกะ ซึง่ได้แก่ Hokkaido Electric Power Company Limited และ
ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนทีจ่ะเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าของโครงการยามากะ 
และโครงการโซเอ็น ซึ่งได้แก่ Kyushu Electric Power Co., Inc นั้น 
อยู่ในเขตที่สามารถจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จ�ากัดจ�านวน 
(Unlimited Curtailment) ทั้ง 3 ราย

ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสีย 
รายได้หากถกูจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า ทัง้น้ี โครงการฮดิะกะ โครงการ 
ยามากะ โครงการโซเอน็ มกี�าลงัการผลิตตดิตัง้ของโครงการเท่ากับ 21.0 

เมกะวัตต์ 34.5 เมกะวัตต์ และ 8.0 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11 ร้อยละ 18 และร้อยละ 4 ของก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด
ของกลุ่มบริษัทฯ ตามล�าดับ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว โดย
ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในประเทศญี่ปุ่นนั้น 
กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายในการ (1) ว่าจ้างทีป่รกึษาทางเทคนคิเพ่ือท�าการ
ศึกษาเก่ียวกับการจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจ 
การไฟฟ้าเอกชนที่จะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ และ/หรือ  
(2) ประสานงานเพื่อขอรับรายงานจากผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 
ทีจ่ะรบัซือ้ไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถ้ามี ) เพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อน
การลงทุนในโครงการดังกล่าว 

ส�าหรบัโครงการฮดิะกะ โครงการยามากะ โครงการโซเอ็น และโครงการ
ยามากะ 2 นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
จ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากที่ปรึกษาทางเทคนิค ส่วนโครงการ 
ลโีออยูร่ะหว่างรอรบัรายงานผลการศกึษาจากทีป่รกึษาทางเทคนคิ และ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมที่จะลงทุนต่อไป 

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical 
Engineer) เพื่อดูแลกำรด�ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่น
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Electricity Business 
Act) ของประเทศญ่ีปุ่น ก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีวิศวกร
ไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลมาตรการความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง การด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
(Operation and Maintenance) โดยระดบัใบอนญุาตของวศิวกรไฟฟ้า 
(Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของ 
โรงไฟฟ้า ดงันัน้ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่
ของกลุ่มบริษัทฯ  จึงอาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าของวันเปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ของโครงการ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม 

ทั้งนี้ ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนด และ/หรือมีแนวทางที่จะก�าหนดขอบเขต
หน้าท่ีผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน ให้เป็นผู้ด�าเนินการจัดหาวิศวกรไฟฟ้า
ส�าหรับโครงการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสบการณ์  
ความน่าเชื่อถือ ผลงานในอดีตที่ดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
รวมถึงเป็นที่ยอมรับของธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการ 
(Project Finance) จึงม่ันใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขต
การให้บริการที่ก�าหนดในสัญญาได้
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ควำมเส่ียงจำกกำรมีส่วนในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีปุ่่น
ในปัจจบัุน บรษิทัฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 5 โครงการ ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-
ทเีค ซึง่เป็นโครงสร้างการลงทนุซึง่มวัีตถปุระสงค์เพือ่การบรหิารจดัการ
ภาษีส�าหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเคผ่านการถือหุ้นใน SEG ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยโดยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 และจัดตั้งขึ้นในเขต
บริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ SEG ได้ลงทุน
ในโครงการดังกล่าวในฐานะเป็นนักลงทุนทีเค 

ทัง้นี ้ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบจเีค-ทีเค SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีค 
จะเป็นนกัลงทนุท่ีไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน (Silent Investor) ตาม
มาตรา 536 (Contribution by Silent Partner and Right and 
Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ ่น 
(Commercial Code of Japan) และบริษัทผู้ด�าเนินกิจการจะมีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับนักลงทุนที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 
จากการประกอบธรุกจิซึง่บรษัิทผูด้�าเนนิกจิการจ่ายให้กบันกัลงทนุทเีค 
นั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทผู้ด�าเนินกิจการ  

ทั้งนี้ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการมีหน้าที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 
ร้อยละ 20.42 ซ่ึงเป็นภาระภาษขีองนกัลงทนุทีเค จากการจ่ายส่วนแบ่ง
ก�าไร (TK Distribution) ดังกล่าว

แม้ว่า SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีคจะไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน หรือ 
ตัดสินใจเก่ียวกับการด�าเนินงานรายวัน (Day-to-day operations) 
บรษิทัฯ ในฐานะบรษิทัใหญ่ ได้ก�าหนดแนวทางการก�ากบัดแูลโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น โดยคัดเลือกพันธมิตร 
ทางธุรกิจที่มีความน่าเช่ือถือ และมีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่น นอกจากนี้ ในการ  
(1) ท�าสัญญาการลงทุนทีเคระหว่าง SEG ซ่ึงบริษัทฯ ก�าหนดให้เป็น
บริษัทที่ท�าหน้าที่นักลงทุนทีเค และบริษัทผู ้ด�าเนินกิจการ และ  
(2) สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้
บรกิารต่างๆ และบรษัิทผูด้�าเนนิกจิการ โดยได้มกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์
ในการลงทุน การด�าเนินงาน และกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงพัฒนาโครงการ เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ 
การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ และการจัดหาผู้บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน ซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมและบริหาร
โครงการให้ประสบความส�าเรจ็ภายหลงัจากทีโ่รงไฟฟ้าได้เปิดด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการลงทุนภายใต้โครงสร้างแบบจีเค-ทีเค จะเป็น
โครงสร้างการลงทุนตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้น�ามาใช้แล้ว

โดยทั่วไป หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคด�าเนินการใดๆ ท่ีถือว่ามี
อิทธิพลต่อการบริหารงานหรือด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะกระทบต่อการเป็นนักลงทุนท่ี 
ไม่มีส่วนร่วม (Silent Investor) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ  
จีเค-ทีเค ซ่ึงส่งผลให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูกจัดประเภทใหม่  
(re-characterization) เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ  
nin-i-kumiai) ซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) จาก
การประกอบธุรกิจซึ่งบริษัทผู้ด�าเนินกิจการจ่ายให้กับ SEG ในฐานะ 
นกัลงทนุทเีค ไม่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษ ีและอาจท�าให้บรษิทัผูด้�าเนนิ
กิจการมีภาระทางภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น และ/หรืออาจต้องช�าระเบ้ียปรับ 
และ/หรอืดอกเบีย้ของภาษีส่วนทีต้่องช�าระเพ่ิมเตมิจากการประเมนิภาษี
ดังกล่าว ดังนั้น หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคถูกจัดประเภทใหม่  
(re-characterization) เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ  
nin-i-kumiai) อาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Investment) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่นในอัตราน้อยกว่าที่กลุ่มบริษัทฯ คาดการณ์ไว้

ณ ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  
ยังไม่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ จึงยังไม่มีการจ่ายส่วนแบ่งก�าไร (TK 
Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด�าเนินกิจการ (Operator) 
ให้กับนักลงทุนทีเคแต่อย่างใด

3. ความเส่ียงด้านการบรหิารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของ
      ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่ครอบครวัไกรพสิิทธิก์ลุถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
ประมาณร้อยละ 70.0 ของจ�านวนทนุเรยีกช�าระแล้วทัง้หมด นอกจากนี้ 
กลุม่ครอบครวัไกรพสิทิธิก์ลุยงัด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการ และ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของกลุ่มบริษัทฯ จึงท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งต้ังกรรมการหรือการขออนุมัติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง 
ส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เสนอได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดย
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้มีการก�าหนดขอบเขตในการ
ด�าเนนิงาน หน้าที ่และความรับผดิชอบ การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการก�าหนดมาตรการท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกันกับกรรมการ กลุม่ผูถ้อืหุ้นใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ
กิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิใน
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การออกเสยีงในการอนมุตัริายการนัน้ๆ เพือ่ให้การด�าเนนิธุรกจิของกลุม่
บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 

นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่านด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก  
1 ท่านด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ทัง้น้ี การแต่งตัง้กรรมอิสระดังกล่าว 
เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพจิารณารายการต่างๆ 
ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ว่าโครงสร้างการบริหารจัดการของ
กลุ ่มบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอ�านาจ โปร่งใส มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และการด�าเนินการหรือเข้าท�ารายการใดๆ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ  

4. ความเส่ียงด้านการเงนิ
4.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ในการพัฒนาโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ SPN กู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงิน
กู้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อก่อสร้างโครงการ เงินกู้ดังกล่าวมีอัตรา
ดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (โดยเป็นดัชนี
ดอกเบี้ยอ้างอิง (float benchmark rate) บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี (fixed credit spread)) หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเพื่อลงทุนในโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ 
อย่างไรก็ดี SPN ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate 
swap) ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ส�าหรับเงินกู้ส่วนใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ ปัจจบุนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่ทีเ่ริม่
การก่อสร้างแล้ว มีการจดัหาเงนิกูส้นิเชือ่โครงการซึง่เป็นเงนิกูร้ะยะยาว 
จากธนาคารพาณชิย์ในประเทศญีปุ่น่ โดยเงนิกูด้งักล่าวมอีตัราดอกเบีย้
ลอยตัว (โดยเป็นดัชนีดอกเบี้ยอ้างอิง (float benchmark rate) บวก 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed credit spread) เช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม ดัชนีดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้ในสัญญาเงินกู้ปัจจุบัน มีระดับใกล้เคียง
กับร้อยละ 0 ดงันัน้ บริษทัจงึจะมีการพจิารณาการเข้าท�าสญัญา Interest 
Rate Swap ภายหลังการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้มี 
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
       ต่างประเทศ
โดยทัว่ไปเงนิลงทนุบางส่วนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนนั้น จะเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากอัตราแลกเปลี่ยน
ผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนอาจแตกต่างไปจาก 
งบประมาณลงทุน โดยหากเงนิบาทอ่อนค่าลงอย่างมีนัยส�าคญัจะส่งผล
ให้มูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์หลักจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ในการลงทนุโครงการฮดิะกะ โครงการยามากะ โครงการโซเอน็ โครงการ
ลีโอ และโครงการยามากะ2 นั้น กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในฐานะนักลงทุน 
ทเีค โดย SEG จะลงทนุในบรษิทัผูด้�าเนนิกจิการเป็นเงนิตราต่างประเทศ
ในสกุลเยน และเมื่อโครงการดังกล่าวเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  
กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในโครงการเป็นเงิน
ตราต่างประเทศในสกุลเยน

ในการลงทนุโครง Khunsight Kundi นัน้ กลุม่บรษิทัฯ จะลงทนุในบรษัิท
ผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเหรียญสหรัฐ และเมื่อ
โครงการดงักล่าวเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ กลุ่มบรษิทัฯ จะได้รบัส่วนแบ่ง
ก�าไรจากการลงทนุในโครงการเป็นเงนิตราต่างประเทศในสกลุเหรยีญสหรฐั 

ดังนั้น หากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ มูลค่าเงินลงทุน 
และ/หรือส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนเมื่อบริษัทผู้ด�าเนินกิจการจ่ายให้
แก่นักลงทุนทีเค (ในกรณีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น) หรือเงินปันผลรับ 
(ในกรณีการลงทุนในประเทศมองโกเลีย) อาจแตกต่างจากงบประมาณ
เงินลงทุนและประมาณการผลตอบแทนอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาน�าส่วนแบ่งก�าไรใน
ฐานะนกัลงทนุทเีคไปลงทนุในโครงการอืน่ๆ ในประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) จากความผันผวน
จากอัตราแลกเปลี่ยนต่อการลงทุนโครงการในอนาคต 

อย่างไรก็ดี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะเป็นเงินกู้ยืมในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) และมีอัตราส่วนหนี้สินประมาณร้อยละ 70 - 85 
ต่อส่วนทุนร้อยละ 15 - 30 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 
มนีโยบายใช้เงนิกูย้มืระยะยาวในสกลุเงินเดยีวกนักบัรายได้จากโครงการ
ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้มี 
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมอีกด้วย

4.3  ความเส่ียงจากความสามารถในการช�าระหนี้
ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บรษิทัฯ นัน้ 
กลุม่บรษัิทฯ มแีหล่งทีม่าของเงนิลงทนุส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืในรปูแบบ
วงเงินกู ้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในอัตราส่วนหนี้สิน
ประมาณร้อยละ 70 - 75 ของมูลค่าโครงการส�าหรับโครงการใน
ประเทศไทย และในอัตราส่วนหน้ีสินประมาณร้อยละ 80 - 85 ของ
มลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการในประเทศญีปุ่น่ และในอตัราส่วนหนีส้นิ
ประมาณร้อยละ 70 - 75  ของมลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการในประเทศ
มองโกเลีย (จากการประเมินและแผนงานของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน)

กลุ่มบริษัทฯ จึงมีภาระที่ต้องช�าระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคาร
พาณชิย์ตามก�าหนด และปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิตามทีไ่ด้ระบไุว้
ในสัญญา หากกลุ่มบริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามประมาณ
การทางการเงินที่คาดไว้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถช�าระดอกเบี้ยและ
เงนิกูย้มืได้ตามก�าหนด และอาจมสีทิธถูิกเรยีกช�าระหนีค้นืทัง้จ�านวนใน
ทันที 

อย่างไรกด็ ีธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนมีกระแส
เงินสดรับจากการด�าเนินงานท่ีค่อนข้างสม�่าเสมอ รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ  
มกีารวางแผนทางการเงนิระยะยาวและมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสด

เพียงพอส�าหรับช�าระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม และสามารถปฏิบัติตาม
เงือ่นไขทางการเงินท่ีก�าหนดในสญัญากูย้มืเงิน รวมทัง้สามารถขยายการ
ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแต่ละราย 
นอกจากนี้ ตั้งแต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
SPN สามารถช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ได้ตลอดมา

4.4 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัฯ ในอนาคตนัน้ ขึน้อยูก่บั
หลายปัจจยั เช่น กระแสเงินสดรบัจากการด�าเนนิงาน เงือ่นไขของสญัญา
เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ ความจ�าเป็นในการส�ารองเงินทนุเพือ่ขยาย
ธรุกจิ รวมถงึข้อก�าหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น โดยหากปัจจยั
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงท่ีจะจ่าย
เงินปันผลได้ในอัตราที่ต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หรืออาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอในการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าภายหลังจาก
ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
กลุ่มบริษัทฯ จะมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
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5. ความเส่ียงจากการลงทนุในโครงการใหม่
5.1 ความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที ่
       คาดการณ์
กลุ่มบรษิทัฯ มเีป้าหมายลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนอย่างต่อเนือ่ง 
โดย ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษทัฯ มโีครงการซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง และ/
หรือการพัฒนา จ�านวน 9 โครงการ คิดเป็นก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 
138.8 เมกะวตัต์ กลุม่บริษทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุในโครงการ
ดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการ
ลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว

ทัง้นี ้ก่อนการเข้าลงทนุโครงการใดๆ กลุม่บรษิทัฯ มกีารศึกษาความเป็น
ไปได้ของโครงการ รวมถึงประมาณการรายได้ ก�าไร และผลตอบแทน
ของโครงการดงักล่าวบนสมมตฐิานต่างๆ หากปัจจยัทีส่่งผลกระทบอย่าง
มนียัส�าคญัต่อการพฒันาและด�าเนนิโครงการเปลีย่นแปลงไป อาจท�าให้
ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนใน
โครงการอืน่ และ/หรอืสญูเสยีเงนิลงทนุในโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้ปัจจัย
ส�าคัญท่ีอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ 
คาดการณ์ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/
หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการข้างต้น เช่น
(1) เงนิลงทนุในโครงการดงักล่าวสงูกว่าทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจากต้นทนุ

ที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ และ/หรือราคาการจัดจ้างผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือผู้รับเหมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น

(2) กลุ่มบริษัทฯ มีข้อจ�ากัดในการจัดหาที่ดิน และ/หรือขออนุญาต 
เชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ส่งผลให้อาจ 
สญูเสยีโอกาสในการลงทนุในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงนิลงทุน

(3) การพัฒนาและการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดหรือที่ 
คาดการณ์ไว้

(4) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจาก
• ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และ/หรือจ�าหน่ายได้ต�่ากว่าที่

ประมาณการไว้
• สมมตฐิานเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน เช่น ค่าความเข้มแสง แตกต่าง 

จากที่ประมาณการ

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โครงการแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี กลุ ่มบริษัทฯ  
มปีระสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า 
และได้จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด 
ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ ดังนี้
(1) คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ/หรือธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและในประเทศ
ญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ 

(2) ค�านวณผลตอบแทนจากการลงทนุโดยการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ (Sensitivity Analysis) ทีค่รอบคลมุกรณเีลวร้ายทีส่ดุ 
(Worst Case Scenario) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงิน 
และผลตอบแทนในกรณีเลวร้ายที่สุดที่กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับ 
นอกจากนี ้ในการประเมนิเงนิลงทุนในโครงการต่างๆ กลุม่บริษทัฯ 
ได้ค�านวณเงินลงทุนส�ารอง (Contingency) ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ  
คาดว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มได้เพียงพอหากค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง

(3) ศกึษาข้อมลู (Due Diligence) และความเป็นไปได้ในการลงทนุโดย
ละเอียด โดยอาจจัดให้มีที่ปรึกษาด้านต่างๆ (แล้วแต่กรณี) เช่น 
(3.1) ที่ปรึกษาด้านเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (1) ประเมินค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์โดยการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ (2) ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทนุ (Feasibility Study) (3) ให้ค�าแนะน�า
ด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ 
และ (4) ติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการ/ก่อสร้าง
โครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

(3.2) ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายและ
ขัน้ตอนท่ีเกีย่วข้องกบัการลงทนุ ตรวจสอบเอกสารสทิธทิีด่นิ 
เอกสารสัญญาโครงการ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และการ
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึการเจรจาสญัญาอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

(3.3) ที่ปรึกษาเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และ 
ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ  
มค่ีาใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการทีส่มเหตสุมผล และมกีารปฏบัิติ
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องอย่างถกูต้องครบถ้วน

ทัง้นี ้ข้อมลูจากการศกึษาข้างต้นจะถกูน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 
และ/หรอืผู้มอี�านาจอนมุตั ิเพือ่พจิารณาอนมุติัการเข้าลงทนุ

5.2 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏบิตัติามหน้าทีท่ีก่�าหนดในสัญญา
     ซื้อขายไฟฟ้าและใบอนุญาตอื่นๆ ที่ส�าคัญในการด�าเนินธรุกจิ  
      ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย
กลุ่มบริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวยีนในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนด
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เช่น การขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง และข้อ 
ก�าหนดอืน่ๆ ทีก่ลุม่บรษิทัฯ ต้องปฏบัิตติาม หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ด�าเนินการตามหน้าท่ีที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมท้ังปฏิบัติ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เช่น พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติโรงงาน  
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เป็นต้น อาจส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันตามก�าหนด 
และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้และก�าไรสุทธิจากการลงทุน
ในโครงการใหม่
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ และมีกระบวนการด�าเนินงานที่มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ 
จะสามารถด�าเนินการตามหน้าทีท่ีก่�าหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างครบถ้วน

5.3  ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิลงทนุส�าหรบัใช้ในการประกอบธรุกิจ  
      ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน
ในการลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เงินลงทุน
จะประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และเงินเพิ่มทุนของ 
ผู้ถือหุ้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกู้ยืมและ
ส่วนของทุนเพื่อมาใช้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าดังกล่าว  
จะส่งผลให้การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและ 
ความสัมพนัธ์ทีด่กีบัธนาคารพาณชิย์หลายแห่ง นอกจากนี ้ภายหลงัจาก
ที่กลุ่มบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนท่ัวไปเป็น 
ครัง้แรก (IPO) กลุม่บรษิทัฯ มโีครงสร้างเงนิทุนทีป่รบัตวัดขีึน้ และความ
สามารถในการกู้ยืมมากขึ้นภายหลังจากโครงการที่อยู ่ระหว่างการ
ก่อสร้างและการพัฒนาเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ซ่ึงคาดว่าจะท�าให้
บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งตลาดตราสารทุนและตลาด 
ตราสารหนี้ได้มากขึ้น 
 
5.4 ความเส่ียงจากการจัดหาทีดิ่นส�าหรบัใช้ในการประกอบธรุกิจผลิต  
      และจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน
ในการลงทนุพฒันาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน กลุม่บรษิทัฯ 
จะต้องจัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการ ดังน้ัน กลุ ่มบริษัทฯ จึงม ี
ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินในพ้ืนที่ตามที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอสอดคล้องกับแผนการลงทุน และ/หรือ  

ความเสีย่งจากต้นทนุการได้มาซึง่ทีด่นิสงูกว่าทีค่าดการณ์ไว้ ซึง่จะส่งผล
ให้การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ล่าช้า และโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  
อาจไม่สามารถเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ได้ทนัตามทีก่�าหนดในสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจัดหาที่ดินโดยคัดเลือกบุคลากรที่ 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อจัดหาและรวบรวมที่ดินตามหลักเกณฑ์ท่ี
กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินที่มีคุณภาพต่อ
การประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในระดบั
ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าท�าสัญญาซื้อขายกับเจ้าของ
ที่ดินโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าท�าสัญญา
เป็นราคาที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

5.5  ความเส่ียงจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน 
        ในต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศ ดงันัน้ กลุม่บริษทัฯ จึงมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายภาครัฐท่ี
เกีย่วข้องกบัธรุกจิไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในประเทศทีก่ลุม่บรษิทัฯ จะ
ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ 
ผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ เช่น ความเสีย่งด้านเงนิเฟ้อ ข้อจ�ากดั
ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
จดัหาบคุลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญในการบรหิารโครงการในต่างประเทศ
ได้ทันตามก�าหนด

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีารศกึษาข้อมลูและพจิารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศเพื่อกระจาย
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ความเส่ียงดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในต่างประเทศโดยจัดจ้างท่ีปรกึษา
ในระหว่างการพัฒนาโครงการ และมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ

5.6 ความเส่ียงของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาและยังไม่ได้เริ่ม 
       ก่อสร้างของกลุ่มบรษิทัฯ 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้
เริ่มก่อสร้างจ�านวน 3 โครงการก�าลังการผลิตรวม  57.5 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย (1) โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี (2) โครงการ
ลีโอ และ (3) โครงการยามากะ 2  ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักซึ่งอาจส่งผลให้
ขั้นตอนการพัฒนาล่าช้ากว่าที่ก�าหนดหรืออาจส่งผลให้แต่ละโครงการ
ต้องหยุดชะงัก 

ส�าหรับโครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี ซ่ึงผ่านการคัดเลือกให้ 
เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน
ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 โดย
วิธีการจับสลากนั้น SS ได้เข้าท�าสัญญาร่วมลงทุนส�านักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศกึเขตราชบรุ ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ เรยีบร้อยแล้ว 
และอยู ่ระหว่างข้ันตอนด�าเนินการเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ส�าหรับโครงการลีโอซึ่งได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ต้ังของ
โครงการเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วนัน้ อยูร่ะหว่างยืน่ขอเปลีย่นชือ่ในใบอนญุาต 
ให้ด�าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจาก METI (METI Approval) และ 
ใบอนุญาตเช่ือมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า(Grid Connection Approval) 
ดังนั้น โครงการดังกล่าวอาจมีความเส่ียงหลักซ่ึงอาจส่งผลให้ขั้นตอน 
การพัฒนาล่าช้ากว่าท่ีก�าหนด หรืออาจส่งผลให้การพัฒนาโครงการ 
ต้องหยุดชะงัก ดังนี้ (1) เกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถขอเปลี่ยนชื่อใน
ใบอนญุาตให้ด�าเนนิการโครงการโรงไฟฟ้าจาก METI (METI Approval) 
และ/หรอื (2) เกดิความล่าช้า หรอืไม่สามารถขอเปลีย่นชือ่ในใบอนญุาต
เชือ่มโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection Approval) ทัง้นี ้ส�าหรบั
โครงการลีโอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนใน
โครงการแล้ว จ�านวนรวมทั้งสิ้น 400 ล้านเยน หรือคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 115.56 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
2560 ที่ 28.8895 บาท ต่อ 100 เยนญี่ปุ่น) 

ส�าหรับโครงการยามากะ 2 ซึ่งได้เข้าท�าสัญญาก�าหนดกรอบการพัฒนา
โครงการ (Framework Agreement) ของโครงการยามากะ 2 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และอยู ่ระหว่างการเจรจาเพ่ือเข้าท�าสัญญาหลัก 
(Definitive Agreement) ในการลงทนุและพฒันาโครงการมคีวามเสีย่ง
หลกัซ่ึงอาจส่งผลให้ขัน้ตอนการพฒันาล่าช้ากว่าทีก่�าหนดหรอือาจส่งผล

ให้การพัฒนาโครงการต้องหยุดชะงัก ดังนี้ (1) คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาก�าหนดกรอบการพัฒนาโครงการ และ/หรือ (2) เกิด
ความล่าช้า หรอืไม่สามารถเข้าท�าสญัญาหลกั (Definitive Agreement) 
ในการลงทุนและพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีเงิน
ลงทนุแต่อย่างใด เนือ่งจากสญัญาก�าหนดกรอบการพฒันาโครงการ มไิด้
ก�าหนดเงื่อนไขการช�าระเงิน

ด้วยความเสี่ยงข้างต้น และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่แผนการลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวอาจ 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีก�าลังการผลิต
ติดตั้งรวมไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ  
และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสีย
เงินลงทุนในโครงการข้างต้น 

อย่างไรก็ดี ก่อนการเข้าลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษัทฯ มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยค�านงึถงึปัจจัยต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบ 
อย่างมนียัส�าคญัต่อการพฒันาและด�าเนนิโครงการ ประมาณการรายได้ 
ก�าไร และผลตอบแทนของโครงการดังกล่าวบนสมมติฐานต่างๆ ที่อาจ
ท�าให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับจากการลงทุนในโครงการนั้น
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนใน
โครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว  

6. ความเส่ียงเก่ียวกับหุ้นสามัญของบรษิทัฯ
6.1 ความเส่ียงจากกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มีข้อจ�ากัด 
    การถือหุ้นโดยผูถ้ือหุ้นต่างด้าว ซึ่งข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจม ี
      ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบรษิทัฯ
ข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจ�ากัดสัดส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นที่จ�าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ ของชาวต่างชาติไว้ที่ร้อยละ 49.0 นอกจากนี้ 
ความเป็นเจ้าของหุ้นของชาวต่างชาติยังถูกจ�ากัดไว้โดยกฎหมายไทย 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
(ตามทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติม) ดงันัน้ สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้น
สามัญอาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการถือหุ้น
ของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงเพดานที่ก�าหนดไว้ ผู้ถือหุ้นชาวไทยอาจ 
ไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอื่นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย นอกจากนี ้
ผู้ถือหุ้นผู้ซื้อหุ้นผู้ขายหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยมิอาจทราบล่วงหน้าว่า 
หุน้นัน้จะตกอยูใ่นข้อจ�ากดัสดัส่วนการถอืหุน้ของชาวต่างชาตแิละหุน้นัน้ 
จะสามารถจดทะเบียนในนามของผู้ซื้อได้หรือไม่ หรือนายทะเบียนจะ
ปฏิเสธการจดแจ้งการโอนหุ้นเช่นว่านั้นหรือไม่

(ผู ้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)




