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3.

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรประเมินและควรศึกษาขอมูลในเอกสารฉบับนี้อยาง
รอบคอบกอนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานปจจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดดังตอไปนี้ ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงดังที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ขึ้น ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอการดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจายเงินปน
ผลของบริ ษัทซึ่งเปน ผลใหราคาซื้อขายของหุนสามั ญของบริษั ทลดลงและผูลงทุนอาจสูญเสีย เงินลงทุน ทั้งหมดหรื อ
บางสวนได
เวนแตจะไดมีการระบุไวในสวนของปจจัยความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ บริษัทไมไดอยูในฐานะที่จะประเมินผล
กระทบทางการเงิน หรือผลกระทบอื่นใดจากปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในสวนนี้ นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจ
ไมไดระบุโดยละเอียดซึ่งอาจเกิดขึ้นและเกิดความไมแนนอนอื่นใดที่บริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือเปนความเสี่ยงที่
บริษัทพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ ที่อาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญในอนาคต โดยความเสี่ยง
ดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และความสามารถในการจายเงินปนผล หรือราคาซื้อขายของหุนสามัญของบริษัทได
นอกจากนี้ ข อ ความในลัก ษณะที่เ ป น การคาดการณ เ หตุ การณ ใ นอนาคต (Forward-Looking Statement)
ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ”
เปนตน หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทนโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือ
เหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนได สําหรับ
ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือ
คัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวแตประการใด
บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยการลงทุนทางตรงหรือเขาลงทุนทางออมผานการถือหุนในบริษัทตางๆ นอกจากนี้ บริษัทมีการกําหนดกลยุทธทาง
ธุรกิจโดยการพัฒนาหรือเขาลงทุนในโครงการใหมๆ อยางตอเนื่อง เพื่อรักษาระดับและเพิ่มผลประกอบการของบริษัท และ
ผลตอบแทนใหกั บ ผู ถื อหุ น ในระยะยาว อย างไรก็ ตาม ป จจั ย ความเสี่ ยงในการประกอบธุ ร กิจ ของบริ ษั ท ที่ อาจจะมี
ผลกระทบตอการลงทุนของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ และแนวทางในการปองกันความเสี่ยง สรุปไดดังนี้
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3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูขายเชื้อเพลิงหลักรายเดียว
โรงไฟฟาสวนใหญของบริษัทใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ 1,472
เมกะวัตต หรือประมาณรอยละ 80 ของกําลังการผลิตไฟฟารวมตามสัดสวนการถือหุนเมื่อโครงการทั้งหมดเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพิงผูจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพื่อนํามาใชในกระบวนการผลิตไฟฟาและ
ดวยโครงสรางการจัดหากาซธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งมีผูจัดจําหนายเพียงรายเดียวคือ ปตท. ดังนั้น หากการสงกาซ
ธรรมชาติจาก ปตท. มีความไมตอเนื่องหรือมีเหตุใหตองหยุดชะงัก อาจจะทําใหโรงไฟฟาของบริษัทที่เปดดําเนินการเชิง
พาณิชยแลวตองหยุดดําเนินการผลิตซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ และในสวนของ
โครงการโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่อยูในระหวางการพัฒนาโครงการ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ความพรอมในการเปดดําเนินการเชิงพาณิชย หากเกิดความลาชาในการจัดหาและเชื่อมตอระบบสงกาซธรรมชาติมายัง
ที่ตั้งของโครงการ
อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. ซึ่งสัญญาดังกลาวมีระยะเวลาประมาณ
15-25 ป โดยการสงกาซผานทอที่ตอมายังโรงไฟฟาของบริษัทเพื่อทําการผลิตไฟฟา ซึ่งสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจะมี
การกําหนดปริมาณขั้นต่ํา คาความรอนของการเผาไหม (Gross Calorific Value) และความดันของกาซธรรมชาติ ซึ่งเปน
ขอผูกพันที่ ปตท. จะต องจัดหากาซธรรมชาติใหกับบริษัทตามที่กํา หนดตลอดอายุสัญญา แมวาสัญญาซื้อขายกา ซ
ธรรมชาติดังกลาวมีเงื่อนไขบางประการที่ใหสิทธิแก ปตท. ทําการบอกเลิกสัญญากอนวันสิ้นสุดสัญญาได เชน ผูรับ
สัมปทานหรือผูผลิตไมมีกาซเพียงพอที่จะสงใหกับ ปตท. หรือเกิดการเสียหายแกระบบทอยอยหรือระบบทอของ ปตท.
หรือโรงแยกกาซ หรือโรงไฟฟา หรือระบบทอของโรงไฟฟานั้นๆ ทําใหไมสามารถสงมอบหรือรับกาซไดโดยสิ้นเชิงติดตอกัน
เกินกวา 12 เดือน เปนตน อยางไรก็ดี ขอกําหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาดังกลาวเปนเงื่อนไขตามปกติของสัญญา
ทางการคาโดยทั่วไป นอกจากนี้ ที่ผานมาบริษัทไมเคยมีเหตุการณที่โรงไฟฟาที่เปดดําเนินการแลว ตองหยุดดําเนินการ
ชั่วคราว โดยมีสาเหตุจากการจัดสงกาซธรรมชาติที่ไมตอเนื่อง หรือจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกาซธรรมชาติ
ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงการใชกาซธรรมชาติเปนเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิต บริษัทจึงมีแผนที่
จะเขารวมทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานประเภทอื่น เพื่อที่จะทําใหสัดสวนของกําลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการถือ
หุนของบริษัทที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในอนาคตลดลง ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูขายเชื้อเพลิงหลักราย
เดียวลดลงตามไปดวย
3.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากาซธรรมชาติ
ปจจุบันโรงไฟฟาที่บริษัทดําเนินการอยูสวนใหญใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งเปนตนทุนหลักในการดําเนินงาน
ของบริษัทคิดเปนรอยละ 88 และ 84 ของตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการของบริษัทในป 2556 และป 2557
ตามลําดับ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคากาซธรรมชาติจึงมีผลกระทบตอการทํากําไรของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการที่
บริษัทจะสามารถสงผานตนทุนของราคากาซธรรมชาติใหแกลูกคาผูซื้อไฟฟาและไอน้ําของบริษัทไดเพียงใด ขึ้นอยูกับ
ขอตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําแตละฉบับ ดังนั้น บริษัทจึงอาจจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากาซ
ธรรมชาติ เนื่องจากบริษัทสามารถผลักภาระตนทุนกาซธรรมชาติใหกับลูกคาไดเพียงบางสวน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการ
ลดลงของการทํากําไรของบริษัท และอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน
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และผลประกอบการของบริษัท อยางไรก็ดี ที่ผานมาราคากาซธรรมชาติไมไดมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอยางมีนัยสําคัญที่
กอใหเกิดผลกระทบตอบริษัท
3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ อาจจะสงผลกระทบตอพลังงานไฟฟาที่ผลิตได รายได และผลการดําเนินธุรกิจ
ของโรงไฟฟาของบริษัท ในกรณีที่เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต
ละป อาจทําใหความเขมของแสงอาทิตยไมสม่ําเสมอเทากันทุกป หรือระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟาในแตละวันสั้นกวาที่
ประมาณการไว ซึ่งทําใหปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดนอยกวาปริมาณที่คาดการณไว และจะสงผลกระทบตอรายไดจากการขาย
ไฟฟาของโครงการ นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนโรงไฟฟาพลังน้ํา การขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการผลิตไฟฟาที่เปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศทําใหในบางปอาจมีปริมาณน้ําฝนนอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล และสงผล
ใหการผลิตไฟฟาไมเปนไปตามที่คาดการณไว
อยางไรก็ตาม บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวสําหรับการเขาลงทุนหรือพัฒนา
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เชน เรื่องการประกันปริมาณพลังงานไฟฟาขั้นต่ําที่ผลิตไดในแตละป (Output Performance
Guarantee) ใหกับโครงการโดยผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และมีประกันอายุการใชงานของอุปกรณที่
สําคัญตางๆ ตามอายุการใชงานที่เหมาะสมสําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย นอกจากนี้ บริษัทไดมีการศึกษาขอมูล
และสถิติตางๆ เชน ขอมูลปริมาณน้ําไหลผานในอดีต กอนที่เขาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา อีกทั้งบริษัทมีแผนที่จะ
กระจายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น หรือกระจายที่ตั้งของโครงการ ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงจากผลกระทบ
ดานสภาพภูมิอากาศลดลงได
นอกจากนี้ โรงไฟฟาที่จําเปนตองใชน้ําในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ํา หากเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา อาจทําให
บริษัทตองลดระดับการผลิตหรือหยุดดําเนินการผลิตได อยางไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามเฝาระวังภาวะขาดแคลนน้ํา
อยางใกลชิด โดยมีตัวแทนของบริษัทอยูในคณะกรรมการจัดการน้ําของกลุม ปตท. และมีนโยบายในการจัดทําการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถตอบสนองแกไขปญหาได
ทันทวงที
3.1.4 ความเสี่ยงจากราคาจําหนายไฟฟา
การกําหนดราคาจําหนายไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทจะอางอิงจากราคาของ กฟภ. ที่กํากับดูแลโดย
กกพ. โดย กกพ. จะกําหนดอัตราคาไฟฟาโดยพิจารณาจากตนทุนการผลิตและจัดสงไฟฟาของ กฟภ. และการไฟฟาหนวย
อื่นๆ ทั้ง กฟน. และ กฟผ. และออกประกาศเปนอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติหรือคาเอฟที (Ft) แตเนื่องจากโครงสรางตนทุน
ของบริษั ทมี ลัก ษณะที่ แตกตา งออกไปจากโครงสร างตน ทุน ของ กฟภ. กล าวคือ อั ตราค าไฟฟา ที่ กฟภ. กํ าหนดขึ้ น
จะสะทอนถึงความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงปจจัยอื่นๆ ผานสูตรการปรับ
อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติหรือคาเอฟที (Ft) ขายสงเฉลี่ย ในขณะที่ตนทุนในการผลิตและจําหนายไฟฟาของบริษัทจะ
ประกอบดวยคากาซธรรมชาติเปนสําคัญ ดังนั้น อัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งเปนราคาที่บริษัทใชอางอิงในการจําหนาย
ไฟฟา จึงอาจไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงในการผลิตและจําหนายไฟฟาของบริษัท นอกจากนี้ คาเอฟที (Ft) ขายสงเฉลี่ยก็
อาจไมไดถูกปรับเปลี่ยนใหสะทอนตนทุนที่แทจริง ณ เวลานั้นเนื่องจากปจจุบันมีการพิจารณาปรับคาเอฟที (Ft) ขายสง
เฉลี่ยทุก 4 เดือน แตไมไดปรับเทากับอัตราการขึ้นลงของตนทุนเชื้อเพลิงเสมอไป ดังนั้น ในชวงเวลาที่ตนทุนเชื้อเพลิงเพิ่ม
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สูงขึ้นอาจไมมีการปรับคาเอฟที (Ft) หรือปรับเพียงบางสวนเทานั้น จึงอาจทําใหราคาจําหนายไฟฟาของบริษัทไม
สอดคลองกับราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นได ซึ่งอาจจะสงผลใหบริษัทมีสัดสวนอัตรากําไรที่ลดลง ดวยเหตุนี้การกําหนดราคา
จําหนายไฟฟาโดยอางอิงกับอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. จึงอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทได
3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
ลูกคารายใหญและสําคัญที่สุดของบริษัท คือ กฟผ. ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟารายใหญที่สุด ผูซื้อไฟฟาหลัก ผูดูแลระบบ
ไฟฟาหลัก และผูขายไฟฟาแบบขายสงหลักของประเทศ รวมทั้งเปนผูรับซื้อไฟฟาที่บริษัทผลิตไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระยะยาวที่มีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัท โดยมีมูลคาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 55 และ 46 ของรายไดรวมของ
บริษัทในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟาตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ไดใหสิทธิแก
กฟผ. ในการเปลี่ยนแปลงปริมาณไฟฟาที่จะรับซื้อจากบริษัทได โดย กฟผ. จะตองแจงบริษัทลวงหนา ทั้งนี้ ในเดือน
กุมภาพันธ 2557 ทาง กฟผ. ไดมีหนังสือแจงมายังบริษัทวาจะไมรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาศรีราชา ในระหวางเดือน
ธันวาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 อยางไรก็ดี แมวา กฟผ. จะมีหนังสือแจงไมรับซื้อไฟฟาในชวงเวลาดังกลาวแลว
แตที่ผานมา กฟผ. ยังคงมีคําสั่งใหโรงไฟฟาศรีราชาทําการจายไฟฟาเขาระบบตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 จนถึงปจจุบัน
ดังนั้น บริษัทยังคงตองเตรียมความพรอมจายไฟฟาอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถจายไฟฟาไดเมื่อ กฟผ. มีคําสั่งให
โรงไฟฟาศรีราชาทําการจายไฟฟาเขาระบบ เพื่อยังคงไดรับคาความพรอมจาย (Availability Payment) จาก กฟผ. ตาม
เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว
ดังนั้น ถึงแมวา กฟผ. จะไมรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาศรีราชาตามระยะเวลาที่ไดรับแจง แตเงื่อนไขของสัญญาซื้อ
ขายไฟดังกลาวกําหนดให กฟผ. จะยังคงตองจายคาความพรอมจาย (Availability Payment) เปนรายเดือนใหกับ
โรงไฟฟาศรีราชา ซึ่งคาความพรอมจายดังกลาวครอบคลุมถึงคาใชจายคงที่ในการผลิตและบํารุงรักษา คาใชจายในการ
บริหาร คาบํารุงรักษาหลักและคาใชจายทางการเงินตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนหนวยไฟฟาที่ กฟผ. ซื้อขายตามจริงจาก
โรงไฟฟาศรีราชา แต กฟผ. ไมตองจายคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ที่คํานึงถึงตนทุนการผลิตผันแปรอยางไรก็ดี
บริษัทไดประมาณการวาการที่ กฟผ. ไมรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาศรีราชาในชวงระยะเวลาดังกลาว จะไมสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
3.1.6 ความเสี่ยงจากรายไดของบริษัทขึ้นอยูกับลูกคาอุตสาหกรรมจํานวนนอยราย
รายไดของบริษัทขึ้นอยูกับลูกคาอุตสาหกรรมจํานวนนอยราย โดยรายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําที่บริษัท
ไดรับจากลูกคาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 44 และ 53 ของรายไดรวมของบริษัทป 2556 และป 2557 ตามลําดับ โดย
ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญของบริษัทตั้งอยูในเขตพื้นที่หรือนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความลมเหลว
หรือการหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญของบริษัท
ประกอบธุรกิจดานปโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับปโตรเคมี ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฏจักร
ธุรกิจ (Business Cyclicality) ซึ่งลูกคาดังกลาวจะทําการวางแผนการผลิตและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรใหสอดคลองกัน
ทําใหบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงโดยออมจากแผนการผลิตและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรของลูกคาดังกลาว
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นอกจากนี้ แมวาบริษัทจะทําสัญญาซื้อขายไฟฟาหรือไอน้ํากับลูกคาอุตสาหกรรมในระยะยาว หากสัญญาที่ทําไว
กับลูกคาดังกลาวสิ้นสุดลง บริษัทอาจไมสามารถรักษาลูกคาเหลานี้ไดทั้งหมด หรือไมอาจแสวงหาลูกคารายใหมมา
ทดแทนลูกคาเหลานี้ในเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและ
ผลประกอบการของบริ ษั ท อย า งไรก็ ต าม ลู ก ค า อุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท ส ว นใหญ เ ป น บริ ษั ท ในกลุ ม ปตท. ซึ่ ง มี
ความสัมพันธที่ดีกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทคาดวาลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญจะทําการตอสัญญาซื้อขายไฟฟาหรือไอ
น้ํากับบริษัทเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง เนื่องจากหากลูกคาเปลี่ยนผูจําหนายไฟฟาหรือไอน้ําจะมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงและ
ติดตั้งอุปกรณใหมคอนขางสูง
3.1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความมั่นคงของโรงไฟฟา
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟามีผลตอผลประกอบการของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ กลาวคือ หากโรงไฟฟาไมสามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตได เชน มีคาอัตราการใชความรอน (Heat
Rate) สูงกวาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา อาจสงผลใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น หรือการที่โรงไฟฟาตองหยุดการ
ผลิตอยางกะทันหันเนื่องจากขาดความมั่นคง (Reliability) ของระบบ ไมวาจะมีสาเหตุจากปจจัยภายในของบริษัทเองหรือ
จากปญหาของระบบสายสงภายนอกที่เชื่อมตออยูก็ตาม บริษัทมีความจําเปนตองหยุดซอมบํารุงนอกเหนือจากแผนการ
บํารุงรักษา (Unscheduled Shutdown) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษทั อัตราการทํากําไรและมีผลกระทบในทาง
ลบตอความนาเชื่อถือ และผลประกอบการของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายและจัดการใหโรงไฟฟาแตละแหงมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอตามแผนการ
บํารุงรักษา เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถผลิตไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพตามสัญญาซื้อขายไฟฟา รวมทั้งมีการนําระบบ
บริหารคุณภาพ เชน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 รวมถึงระบบการบํารุงรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance: TPM) มาใชในพื้นที่ปฏิบัติการ เปนตน ตลอดจนมีระบบ
บริหารจัดการดานความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมเหตุฉุกเฉินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคลองตามมาตรฐานการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ความมั่นคงอาชีว อนามัย และสิ่งแวดลอม (Safety,
Security, Health and Environment Standard: SSHE Standard) ของกลุม ปตท. เพื่อใหบริษัทสามารถรักษา
ประสิทธิภาพและความมั่นคงของการผลิตไวไดในระดับที่ตองการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง Reliability Improvement
Team เพื่อปรับปรุงความมั่นคงของระบบผลิตและจําหนายไฟฟาของบริษัทอยางตอเนื่อง และมีแผนที่จะยกระดับความ
มั่นคงของระบบเครือขายสายสงไฟฟาที่บริษัทเชื่อมตออยูใหสูงขึ้นโดยรวมมือกับ กฟผ. และการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
3.1.8 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิ ตไฟฟา อาจมีความเสี่ย งดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม อันเนื่อ งมาจาก
ประสิทธิภาพของการผลิต และมาตรการจัดการที่ไมเพียงพอ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงาน หรือชุมชนในบริเวณใกลเคียง รวมถึงการที่บริษัทอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ดังนั้น บริษัทจึงใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดลอมมาโดย
ตลอด และไดใชมาตรการเชิงรุกและการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากเครื่องจักร สถานีงาน หรือจากขั้นตอนการ
ทํางานดวยมาตรการตางๆ ดังนี้
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-

กําหนดใหมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
โดยมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลตอฝายบริหารและคณะกรรมการเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

-

จัดอบรมการจัดทําแผนงานโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
เป น ประการแรก อี ก ทั้ ง มี ร ะบบการตรวจสอบอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให แ ผนงานดั ง กล า วตอบสนองต อ
ประสิทธิภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางแทจริง

-

วิเคราะหพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย การสํารวจจุดเสี่ยงตอความมั่นคงและปลอดภัย การกําหนด
พื้นที่อันตราย รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน และวิธีการทํางานที่อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพของพนักงานและผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบและกําหนดมาตรการปองกันหรือ
แกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม

-

พั ฒ นากระบวนการทํ า งานที่ เ น น การลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดจนออกแบบ
กระบวนการผลิตและการคัดเลือกอุปกรณโดยคํานึงถึงหลักการ QSHE

-

พัฒนาคูมือความปลอดภัยในการทํางาน การสงเสริมความรู และความเขาใจที่ถู กตองในเรื่องคุณภาพ
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมใหแกพนักงาน คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสีย
กับองคกร

จากการปฏิบัติงานที่เขมแข็งและตอเนื่อง ทําใหบริษัทไมมีสถิติการเกิดอุบัติการณดาน QSHE ถึงขั้นสูญเสียวัน
ทํางานหรือสูญเสียโอกาสในการผลิต และยังคงรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบสากล ไดแก ISO 9001 – 2008
ISO 14001 – 2004 QHSAS 18001 – 2007 และ TIS 18001 – 2011 ไดเปนอยางดี รวมถึงไดรับรางวัลและการรับรอง
จากหน ว ยงานราชการอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด านการดํ าเนิ น การติ ด ตามและตรวจวัด ด า นสิ่ ง แวดล อ มตามหลั ก EIA
การจัดการของเสียในโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม การนําของเสียจากระบบการผลิตมาใชใหเกิดประโยชน
และการรักษาอุบัติเหตุใหเปนศูนย เปนตน
3.1.9 ความเสี่ยงจากการคุมครองของการประกันภัยที่ไมเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีการประกันภัยโรงไฟฟาที่ครอบคลุมในเรื่องการประกันความเสี่ยงทุก
ประเภท (All Risks) ซึ่งใหความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินของโรงไฟฟา การประกันภัยธุรกิ จ
หยุดชะงัก (Business Interruption) ซึ่งคุมครองความสูญเสียในทางกําไร และประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม
(Third Party Liability) ที่รับผิดตอบุคคลภายนอกจากความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายหรือความเสียหาย
ตอทรัพยสิน โดยกรมธรรมจะมีเงื่อนไขการใหความคุมครอง และมีขอกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles)
ตามวงเงินเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง โดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวมีขอยกเวนการคุมครองตาม
แบบกรมธรรมมาตรฐานทั่วไป สงผลทําใหบริษัทอาจไมไดรับความคุมครองจากการประกันภัย หรือความสูญเสียมีมูลคา
สู ง เกิ น กว า วงเงิ น เอาประกั น ภั ย ซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบในทางลบต อ การประกอบธุ ร กิ จ สถานะทางการเงิ น และผล
ประกอบการของบริษัทได
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อยางไรก็ดี บริษัทไดจัดใหมีมาตรการเฝาและติดตามสถานการณ ตลอดจนการเนนย้ํากับผูปฏิบัติงานถึงความไม
ประมาท และทําการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด การกําหนดแผนการรักษาความปลอดภัย และการ
ฝกซอมเปนประจํา ทําใหแนวโนมของความเสี่ยงในเรื่องนี้ไมมีนัยสําคัญนัก
3.2

ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยูระหวางการกอสราง

ปจจุบันโครงการโรงไฟฟาของบริษัทบางโครงการยังอยูระหวางการกอสราง ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการ
ดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนการ ทั้ง ที่เกิดจากความลาชาในการกอสรางและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณของ
ผูรับเหมาโครงการกอสราง เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) ปญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม
ปญหาจากความขัดแยงกับชุมชน หรือปญหาจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ในการบริหารงานโครงการกอสรางบางแหงใน
ตางประเทศอาจมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดตางๆ ซึ่งจะมีผลกระทบทําใหบริษัทไมสามารถรับรูรายไดตามแผนการ และไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณไว ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยูระหวางการกอสรางทั้งสิ้น 5 โครงการ ไดแก (1)
โครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยูในเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ภายใตการบริหารของ NNEG (2) โครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี ภายใตการบริหารของ IRPCCP (3)
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี ภายใตการบริหารของ XPCL (4) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ําลิก 1 ภายใตการบริหาร
ของ NL1PC และ (5) โครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 ที่ใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายใตการบริหารของ BIC
อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญกับการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางที่มีชื่อเสียงและความชํานาญ การทํา
สัญญารับเหมากอสรางเบ็ดเสร็จ (Turn Key Contract) อยางรัดกุม การจัดใหมีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงาน
โครงการในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามความคืบหนาของโครงการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตลอดจนมุงเนนการ
สื่อสารและทําความเขาใจกับชุมชนตางๆ โดยรอบ เพื่อใหมั่นใจวาการกอสรางโรงไฟฟาจะแลวเสร็จตามระยะเวลาภายใต
เงินลงทุนโครงการที่กําหนด และมีคุณภาพตามที่คาดหวัง
3.3

ความเสี่ ย งจากการพั ฒ นา หรื อ ลงทุ น ในโครงการใหม หรื อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กโครงการลงทุ น และ
ผูรวมทุน

บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งการคัดเลือก
โครงการลงทุนและผูรวมลงทุน รวมถึงการพัฒนาโครงการใหมๆ ยอมมีความเสี่ยงที่จะไมเปนไปตามที่คาดหวังและไม
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุนและผูรวมลงทุน
อยางรอบคอบ ทั้งการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนนโยบายดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศที่
จะรวมลงทุน และนําสภาวการณทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตนทุนทางการเงิน ตนทุนเครื่องจักรอุปกรณ และตนทุนการ
กอสราง รวมถึงมาตรการขอกฎหมายที่เกี่ยวของมาวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการลงทุนนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจ
สงผลกระทบกับโครงการดังกลาว เพื่อเตรียมหาแนวทางปองกันความเสี่ยงไวลวงหนา ในกรณีที่บริษัทจะมีการเขารวมทุน
ในโครงการใหมๆ บริษัทใหความระมัดระวังในการพิจารณาการคัดเลือกผูรวมลงทุน โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู
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ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงและฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการดําเนินงานที่ผานมาในอดีต เพื่อใหมั่นใจ
วาจะสามารถดําเนินธุรกิจรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทไดเขาลงทุนใน 24M ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่
ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อเปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งใชวัตถุดิบและเวลา
ในการผลิตลดลง ทําใหตนทุนในการผลิตต่ํากวาแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนทั่วไป และโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร
ลดลงทําใหมีความปลอดภัยมากขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาแบตเตอรี่ดังกลาวยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบการผลิต
ในปริมาณมากเพื่อการคา (High Volume Manufacturing) ซึ่งมีความเสี่ยงที่การทดสอบอาจไมประสบความสําเร็จและ
ทําใหไ มสามารถผลิตแบตเตอรี่ ลิเทีย ม-ไอออนเพื่ อการคาได หรือผลการผลิตอาจไม เปนที่พ อใจ หรืออาจเกิ ดความ
ผิดพลาดในระหวางการผลิต ทําใหตองใชเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัทในที่สุด อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน 24M ไดทําการทดสอบผลิตภัณฑในระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) และ
การทดสอบการผลิตในระดับ Pilot Plant ใหผลเปนที่นาพอใจซึ่งทําใหมีความมั่นใจไดวา 24M จะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนเพื่อการคา (Commercial Scale) คอนขางมาก
3.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ

ที่ผานมาแนวทางการกํากับดูแลผูผลิตไฟฟาในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ อีกทั้งมีการชะลอ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขอเสนอตางๆ เกี่ยวกับโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาหรือโครงสรางกิจการไฟฟาตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมไฟฟาใน
ประเทศ ซึ่งมีแนวโนมจะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ลวนสามารถสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได นอกจากนี้ ในปจจุบันกฎระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานธุรกิจไฟฟามีความเขมงวดมากขึ้น การฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย
เหลานี้อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทได
อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ได ต ระหนั ก และพยายามลดความเสี่ ย งดั ง กล า ว โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คับ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข องกั บ การดํ า เนิ น งาน และสิ่ ง แวดล อ มต า งๆ อย า งครบถ วน รวมถึ ง ให
ความสําคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงาน เพื่อใหมั่นใจวาโรงไฟฟาทุกแหงมีการตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งดานอากาศ น้ํา มลภาวะทางเสียง และความหลากหลายทางชีวภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง
3.5

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

3.5.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง
ปจจุบันบริษัทไดรวมลงทุนในบริษัทที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟาตางๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“สวนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”) และในอนาคตบริษัทอาจมีการรวมลงทุนกับบริษัทอื่นๆ อีก ซึ่ง
บริษัทอาจมิไดสงตัวแทนเขาเปนกรรมการบริษัท หรือเปนผูถือหุนในระดับที่มีนัยสําคัญ ดังนั้น หากมีวาระใดที่ตองรับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมาก บริษัทอาจไมสามารถควบคุมสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทนั้นๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับบริษัทได
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อยางไรก็ตาม หากเปนการอนุมัติรายการที่กอใหเกิดประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้นๆ บริษัทเชื่อมั่นวา
จะไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการหรือผูถือหุนรายอื่นๆ ในการอนุมัติวาระดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนในบริษัทนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของ เชน การติดตามผลการดําเนินงาน พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่มีความ
ถูกตองและครบถวน
3.5.2 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษทั ในกลุมและเงินปนผลจากบริษัทในกลุมไมเปนไปตาม
เปาหมาย
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาบางโครงการที่บริษัทเขาลงทุนมีลักษณะเปนการรวมทุนซึ่งอาจมีสัดสวนการถือหุนที่ไม
มีนัยสําคัญ และบริษัทอาจมิไดมีบทบาทอยางเต็มที่ในการดําเนินการในโครงการที่บริษัทเขาลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่บริษัทคาดไว ดังนั้น บริษัทจึงจัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด ไดแก การกําหนดเปาหมาย
ดานความพรอมจายและประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรและอุปกรณ การใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ การ
กําหนดแผนการบํารุงรักษาและการจัดการสิ่งแวดลอมใหอยูในมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งกําหนดใหมีการดูแล
ความเสี่ยงดานการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาที่ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย เพื่อชวยใหผลการดําเนินงานของ
โครงการที่บริษัทเขาลงทุนสามารถบรรลุตามเปาหมายได
3.5.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
บริษัทประกอบธุรกิจโรงไฟฟาจากพลังงานหลายรูปแบบ ซึ่งโรงไฟฟาแตละประเภทจะตองพึ่งพิงบุคลากรที่มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญของโรงไฟฟาเฉพาะดานนั้นๆ ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพ ทักษะและความสามารถ รวมทั้งจัดใหมีการวางระบบ การจัดทําคูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสรางความสามารถในการ
แขงขันในระยะยาว
โดยบริษัทมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงาน และพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูและความเชี่ยวชาญตลอดจนสงเสริมการสรางความผูกพันตอองคกร การทํางานในลักษณะทีม และจัดใหมี
ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใหความสําคัญกับการ
จายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เปนธรรม และอยูในมาตรฐานอัตราการจางงานของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทอยูระหวางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและวางโครงสรางองคกรที่เขมแข็ง
โดยกําลังพัฒนา “ระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศ” หรือ Operational Excellence Management System (OEMS) รวมกับ
กลุม ปตท. เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางยั่งยืนดวยมาตรฐานระดับสากล (Global Best Practice in
Power Business) อีกดวย
3.5.4 ความเสี่ยงดานภาพลักษณองคกร
ความคาดหวังจากสาธารณชนที่ตอ งการเห็นการดําเนินงานของโรงไฟฟาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหการกอสราง
และดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจําเปนตองทําดวยความรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนในบริเวณ
ใกลเคียงใหมากที่สุด หากการกอสราง กระบวนการผลิต หรือการบริหารจัดการโรงไฟฟาของบริษัทกอใหเกิดผลกระทบตอ
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สิ่ ง แวดล อ มและชุ ม ชน ก็ อ าจจะนํ า มาซึ่ ง การต อ ต า นจากชุ ม ชนต อ การดํ า เนิ น งานโรงไฟฟ า ของบริ ษั ท หรื อ ทํ า ให
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับชุมชนตกต่ําลง ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอภาพลักษณ
และความนาเชื่อถือของบริษัท และการยอมรับจากผูรวมทุน ผูถือหุน และสังคมทุกภาคสวน
อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญกับการเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตที่ใสใจสิ่งแวดลอม อีกทั้งพยายามสราง
การยอมรับจากสาธารณชนโดยมีการสื่อสารการดําเนินงานที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) รวมถึงการสราง
เสริมความสัมพันธอันดีกับชุมชน เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร และสรางความเชื่อถือและการยอมรับของ
ผูรวมทุน ผูถือหุน และสังคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.3.12 ความรับผิดชอบตอสังคม”)
3.6

ความเสี่ยงดานการเงิน

3.6.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก เงินทุนที่ผูประกอบการนํามาใชสวนใหญจะ
เปนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาการใหสินเชื่อที่ยาวและอัตราดอกเบี้ยเปนประเภทลอยตัว (Floating
Interest Rate) สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเชนเดียวกับผูประกอบการอื่นใน
อุตสาหกรรม
จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ประมาณ 12,791 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญก็จะสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงิน และกําไรสุทธิของบริษัทได ทั้งนี้
บริษัทมีเงินกูบางสวนที่ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนอัตราอางอิง THBFIX ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนพอสมควร
และมีเงินกูบางสวนที่ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลา 6 เดือนของสถาบันการเงินผูให
กู ซึ่งมีความผันผวนไมมากนัก ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนมากขึ้นในอนาคต บริษัทสามารถลดความเสี่ยง
ดังกลาวไดโดยการเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราลอยตัวเปนอัตราคงที่ (Interest rate swap)
3.6.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการผลิตและจําหนายไฟฟาในประเทศในรูปของเงินสกุลบาททั้งหมด ซึ่งที่ผานมาบริษัท
มีก ารลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ าในต างประเทศหลายโครงการ โดยเงิ น ทุ นที่ จ ะนํ า มาใช พัฒ นาโครงการการจั ด ซื้ อ
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ของโรงไฟฟา ตลอดจนถึงตนทุนในการดําเนินงานบางสวนอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ
ประกอบกั บ บริ ษัท มี แผนธุร กิจ ที่ จะขยายการลงทุน ไปยั งต า งประเทศมากขึ้ น ในขณะที่ ยัง ไม มี รายได ในรู ปเงิ นสกุ ล
ตางประเทศรองรับ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการ
ประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยติดตามวิเคราะหความ
เคลื่อนไหวและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อใชพิจารณาทางเลือกในการจัดหา
เงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงการใชเครื่องมือทางการเงินประเภทตางๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสี่ยงของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอีกดวย นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทจะมีรายไดจากโครงการโรงไฟฟาในตางประเทศ
ในรูปเงินสกุลเงินตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไดสวนหนึ่ง
3.6.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

การขยายกิจการของบริษัทในอนาคตตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก โดยแหลงเงินทุนสวนใหญจะมาจากเงินกูยืม
เปนหลัก บริษัทจึงมีภาระที่ตองชําระดอกเบี้ยและคืนเงินกูยืมใหแกสถาบันการเงินตามกําหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินตามที่ไดระบุในสัญญากูยืมเงิน หากบริษัทมีผลประกอบการไมดี หรือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการ
เงินดังกลาวได บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามที่กําหนด หรืออาจถูกเรียกใหชําระหนี้คืนทั้งจํานวน
ทันที
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความมั่นใจวาบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะขยายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสามารถชําระ
ดอกเบี้ยและเงินกูยืม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามสัญญากูยืมเงินไดตามที่กําหนด
3.7

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ กอนที่จะไดทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดย
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษทั ในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษทั มีคุณสมบัตคิ รบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย บริษัทจึงยังมี
ความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตาม
ราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนไดอยางไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา
ภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่
กําหนดดังกลาวขางตน
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