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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรพิจำรณำข้อมูลทัง้ หมดในเอกสำรฉบับนี้ และควร
ใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปจั จัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้ รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รำกฏในเอกสำรฉบับ
นี้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
ควำมเสีย่ งทีร่ ะบุดำ้ นล่ำงเป็ นควำมเสีย่ งบำงประกำรทีส่ ำคัญซึง่ อำจมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำง
กำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน โอกำสทำงธุรกิจ ตลอดจนมูลค่ำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ นอกเหนือจำกควำมเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้
อำจยังมีควำมเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ณ ปจั จุบนั หรือเป็ นควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ พิจำรณำในขณะนี้
แล้วเห็นว่ำไม่มผี ลกระทบในสำระสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ ข้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตเช่น “เชื่อว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดว่ำ” “วำงแผน
ว่ำ” “ประสงค์จะ” “โดยประมำณ” หรือประมำณกำรทำงกำรเงิน โครงกำรในอนำคต ประมำณกำรผลกำรดำเนินงำน กำร
ประกอบธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่ นแปลงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำยรัฐบำลในประเทศ
ต่ำงๆ และปจั จัยอื่นๆ ซึง่ เป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต เป็ นควำมเห็นของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั และไม่เป็ นกำร
รับรองถึงกำรดำเนินงำน หรือเหตุกำรณ์ในอนำคต ไม่ว่ำในลักษณะใด โดยผล หรือเหตุกำรณ์จริงอำจแตกต่ำงอย่ำงมำก
จำกประมำณกำร หรือกำรคำดกำรณ์ดงั กล่ำว
สำหรับข้อมูลทีอ่ ำ้ งอิงถึง หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบำล หรือเศรษฐกิจในภำพรวมของตลำดในประเทศไทย และ
ประเทศต่ำงๆ ในตลำดโลกนัน้ บริษัทฯ ได้มำจำกข้อมูลทีม่ กี ำรเปิ ดเผย หรือคัดลอกมำจำกเอกสำรของทำงรำชกำร
หรือแหล่งข้อมูลอื่นทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ำรตรวจพิสจู น์ หรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่ำว หรือวิธกี ำรทีไ่ ด้มำซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่ระบุด้ำนล่ำงนี้ ประกอบกับข้อควำมในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ ใ น
อนำคตในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์/หนัง สือชี้ชวนฉบับ นี้ และข้ อสงวนสิทธิซ่งึ ปรำกฏอยู่
ด้ำนหน้ำของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์/หนังสือชีช้ วนฉบับนี้
ปจั จัยควำมเสีย่ งสำหรับกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ นควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจในประเทศ ควำมเสีย่ งใน
กำรประกอบธุรกิจในประเทศญีป่ นุ่ ควำมเสีย่ งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุน
ในโครงกำรใหม่ และควำมเสีย่ งเกีย่ วกับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ รำยละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
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3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ทด่ี ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมทัง้ สิน้ ประมำณ 138 เมกะวัตต์
(กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 196 เมกะวัตต์) แบ่งเป็ นโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย กำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ ำตำมสัญญำรวม 118 เมกะวัต ต์ (ก ำลัง กำรผลิต ติด ตัง้ รวมประมำณ 170 เมกะวัต ต์) และโรงไฟฟ้ำ พลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 20 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวม
ประมำณ 26 เมกะวัตต์)
ในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทงั ้ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษทั ฯ มีควำม
เสีย่ งทีส่ ำคัญ ดังนี้
3.1.1

ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ทาให้โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าได้น้อยกว่าที่ คาดการณ์
ไว้
3.1.1.1 ความเสี่ยงจากแสงอาทิ ตย์มีความเข้มของแสงน้ อยกว่าปกติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ต้องพึง่ พิงแสงอำทิตย์ในกำรผลิตไฟฟ้ำเป็ นหลัก หำกแสงอำทิตย์มี
ควำมเข้มแสงน้อยกว่ำปกติ หรือในบำงปี ประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ มีสภำพอำกำศแปรปรวน อำจจะส่งผล
ให้โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เต็มที่ ซึง่ อำจส่งผลถึงรำยได้จำก
กำรขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีแ่ สงอำทิตย์มคี วำมเข้มของแสง
น้อยกว่ำปกติและกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมอิ ำกำศเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบกำรทัวไปในอุ
่
ตสำหกรรม
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกประเทศไทยมีท่ตี งั ้ อยู่ใกล้กบั เส้นศูนย์สูตร จึงทำให้มีควำมเข้มของแสงสูง
นอกจำกนี้ ในขัน้ ตอนกำรจัดหำพื้นที่เพื่อเป็ นที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่ม
บริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทำกำรศึกษำควำมเข้มของแสงในแต่ละพืน้ ทีโ่ ดยใช้ขอ้ มูลควำมเข้มของแสงย้อนหลัง
10 ปี ขององค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือองค์กรนำซ่ำ สำหรับกำร
เลือ กที่ตัง้ โรงไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ท ำกำรศึก ษำข้อ มูลควำมเข้ม
แสงอำทิตย์ขององค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติ หรือองค์กรนำซ่ำ และองค์กำรพลังงำนใหม่และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization (“NEDO”))
ประเทศญีป่ นุ่ เพื่อให้แน่ใจว่ำบริเวณทีส่ ร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเข้มแสงอยู่
ในระดับสูง
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3.1.1.2 ความเสี่ยงจากแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คาดการณ์
แผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็ นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
หำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์มกี ำรเสือ่ มสภำพเร็วกว่ำปกติ อำจส่งผลต่อปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้ โดยอำจ
ทำให้ผลิตไฟฟ้ำได้น้อยลง และจะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษทั ฯ มีประกันคุณภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็ นระยะเวลำ 120 – 144 เดือน นับจำกวันเริม่ เปิ ด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แต่ละแห่ง นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่งในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว มีกำรรับประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ
ขัน้ ต่ ำทีส่ ำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็ นระยะเวลำ 25 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ โดยผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงกำร
ทัง้ นี้ หำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วโครงกำรใด ผลิต
ไฟฟ้ ำได้ ใ นปริ ม ำณต่ ำ กว่ ำ ที่ ผู้ ร ับ เหมำก่ อ สร้ ำ งแบบเบ็ ด เสร็ จ รับ ประกัน (Energy Output Warranty)
ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องชดใช้ค่ำ ชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่รบั ประกันและค่ำ
พลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้จริงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตำมสูตรกำรคำนวณที่กำหนดในสัญญำ (โปรดดูรำยละเอียด
ของประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) ในส่วน
ที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)
สำหรับ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ได้รบั ประกัน
เกี่ยวกับประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) จำกผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ เป็ น
ระยะเวลำ 2 ปี โดยหำกโครงกำรดังกล่ำวมีประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) ต่ำกว่ำที่
ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องชดใช้ค่ำชดเชยให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ ตำมสูตรกำรคำนวณที่กำหนดในสัญญำ (โปรดดูรำยละเอียดกำรรับประกันตำมสัญญำรับ เหมำ
ก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)
นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ ุ่นทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและฝี มอื กำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็ นระยะเวลำ 10 ปี และประกัน
ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำทีส่ ำมำรถผลิตได้เป็ นระยะเวลำ 25 ปี จำกผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ซึง่ เป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรรับประกันอุปกรณ์โดยทัวไปส
่ ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
อย่ ำ งไรก็ดี โรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิต ย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงกำรที่ 1 2 และ 3 ใช้แ ผงเซลล์
แสงอำทิ ต ย์ ท่ี ผ ลิ ต โดย SunEdison Products Singapore Pte. Ltd. (“SEPS”) ทัง้ นี้ กลุ่ ม SunEdison ซึ่ ง
รวมถึง SEPS ได้ย่นื คำร้องต่อศำลเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้ นฟูกจิ กำรโดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11 (Chapter
11) ต่ อศำลล้มละลำยสำหรับเขตใต้ของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Bankruptcy Court in the
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ำ 3
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Southern District of New York) ดังนัน้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ มีสทิ ธิเรียกร้องให้ SEPS ซ่อมแซม
หรือเปลีย่ น หรือติดตัง้ แผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิม่ เติม หรือชดเชยควำมเสียหำยตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุในเงื่อนไข
กำรรับประกันผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก SEPS เช่นเดียวกับ
เจ้ำหนี้รำยอื่นๆ ซึง่ ณ ปจั จุบนั SEPS มีสถำนะเป็ นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทกั ษ์ (Debtor in Possession) โดย
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ล่ำช้ำ ไม่เต็มจำนวน
หรือไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยตำมเงื่อนไขกำรรับประกันผลิตภัณฑ์ได้
ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ โครงกำรที่ 1 2 และ 3 มีทด่ี นิ อำคำร และอุปกรณ์ คิดเป็ นมูลค่ำประมำณ
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.6 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ฯ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรดังกล่ำวเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยเรียกร้องให้ SEPS
ซ่อมแซม หรือเปลีย่ น หรือติดตัง้ แผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิม่ เติม หรือชดเชยควำมเสียหำยตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุใน
เงื่อนไขกำรรับประกันผลิตภัณฑ์
3.1.1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภำพและเสถียรภำพของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ ประกอบ
ไปด้ว ยหลำยป จั จัย เช่ น ประสิท ธิภำพและอำยุ กำรใช้งำนของอุป กรณ์ หลัก ในกำรผลิตไฟฟ้ำ น้ อยกว่ำที่
คำดกำรณ์ กำรสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ลดลงจำกสภำพอำกำศร้อน กำรที่โรงไฟฟ้ำต้องหยุดกำรผลิตไม่ว่ำจะมีสำเหตุจำกปจั จัยภำยใน
เช่น ปญั หำด้ำนเทคนิคในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ หรือปจั จัยภำยนอก เช่น ระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำไม่
เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบำรุง หรือปริมำณไฟทีส่ ่งเข้ำสู่ระบบสำยส่งเกินควำมต้องกำรทำให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่
สำมำรถส่งไฟเข้ำระบบสำยส่งได้ เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกปจั จัยภำยในโดย (1) จัดให้มี
กำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของโรงไฟฟ้ ำผ่ ำ นระบบคอมพิว เตอร์ Supervisory Control And Data
ั หำที่เ กิด ขึ้น ได้อ ย่ ำ งรวดเร็ว และด ำเนิ น กำรให้
Acquisition (SCADA) เพื่อ ให้ส ำมำรถระบุ แ ละแก้ไ ขป ญ
โรงไฟฟ้ำกลับมำจำหน่ ำยไฟฟ้ำได้ตำมปกติ (2) จัดให้มกี ำรตรวจสอบและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรดำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยให้
ซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ ได้ซ้อื ประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ
(Inverter) เพิม่ เติมสำหรับ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยโครงกำร BCPG 1 BCPG 2 BSEBNN และ BSE-BPH จำก SMA Solar Technology AG และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
โครงกำรที่ 1 2 3 และ 4 กับ Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation (“TMEIC”) เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่ำมีควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกำรโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ
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ในส่วนของอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์
แล้ ว โครงกำร BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ยัง อยู่ ใ นระยะเวลำกำร
รับประกันโดยผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษทั ย่อยแต่ละ
บริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรซือ้ ประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) แล้ว
สำหรับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกปจั จัยภำยนอก กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรปลูกหญ้ำคลุมผิว
ดินในพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ ตัง้ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ในประเทศไทยบำงโครงกำรเพื่อลดอุณหภูมบิ ริเวณโดยรอบแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ ทำให้แผงเซลล์แสงอำทิตย์สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้

3.1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)

กลุ่มบริษัทฯ พัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพื่อผลิตและจำหน่ ำยไฟฟ้ำ โดยว่ำจ้ำงผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จในกำรออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแต่ละโรง ซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์ ควำมชำนำญใน
ด้ำนต่ำงๆ และควำมรูด้ ำ้ นเทคโนโลยี รวมถึงควำมแข็งแกร่งของฐำนะทำงกำรเงิน ของผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ
เนื่องจำกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จเป็ นผูใ้ ห้กำรรับประกันผลงำน เช่น ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ ำทีส่ ำมำรถผลิตได้
(Energy Output Warranty) หำกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จมีเหตุขดั ข้องในกำรดำเนินงำนทีส่ ่งผลต่อฐำนะ และ/
หรือสภำพคล่องทำงกำรเงิน อันเป็ นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข และ/หรือ ภำระหน้ำทีต่ ำมสัญญำ เช่น กลุ่ม
บริษัท ฯ ไม่ ส ำมำรถเรีย กร้อ งค่ ำ ชดเชยในกรณี ท่ีโ รงไฟฟ้ ำของกลุ่ ม บริษัท ฯ ผลิต ไฟฟ้ ำได้ใ นปริม ำณต่ ำ กว่ ำ ที่
ผู้ร ับ เหมำก่ อ สร้ำ งแบบเบ็ด เสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) หรือ กลุ่ ม บริษัท ฯ ไม่ สำมำรถเรีย กร้องให้
ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรับประกันผลงำนตำมเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญำซึง่ จะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทด่ี ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทัง้ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจำนวน
14 โครงกำร ว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จซึง่ ประกอบด้วยผูร้ บั เหมำย่อยจำนวน 9 รำย (โปรดดูรำยละเอียด
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จทีเ่ ข้มงวด โดยพิจำรณำจำก
ข้อมูลทำงเทคนิคของผูร้ บั เหมำแต่ละรำยเป็ นหลัก ได้แก่ ประสบกำรณ์ ควำมชำนำญ ควำมรูด้ ำ้ นเทคโนโลยี ฐำนะทำง
กำรเงิน ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ และขอบเขตกำรรับประกันผลงำนและกำรบริกำร หลังจำกนัน้
จึงพิจำรณำควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่มี
คุณภำพ ในระดับรำคำทีเ่ หมำะสม (โปรดดูรำยละเอียดกระบวนกำรคัดเลือกและจัดจ้ำงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ
ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ)
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อีกทัง้ สำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถ
เรียกร้องค่ำชดเชยได้จำกทัง้ ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) และ/หรือ
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต่ำงประเทศ (Offshore EPC Contractor) เนื่องจำกผูร้ บั เหมำทัง้ สองฝำ่ ยมีควำมรับผิด
แบบร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ตำมสัญญำ นอกจำกนี้ สัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
บำงแห่งยังกำหนดให้ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ โดยกลุ่มบริษัทฯ
สำมำรถเรียกร้องและหักค่ำชดเชยจำกหลักประกัน ดังกล่ำวหำกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกระทำหรือละเว้นกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำได้

3.1.3

ความเสี่ยงจากการที่ประกันอุปกรณ์หลักในการผลิ ตไฟฟ้ ามีระยะเวลาคุ้มครองน้ อยกว่าอายุโครงการ

ณ ปจั จุบนั อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทด่ี ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษทั ฯ เช่น
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) ยังอยู่ในระยะเวลำกำรรับประกันผลงำนโดย
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร หรือผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดงั กล่ำว ดังนัน้ ผูร้ บั ประกันอุปกรณ์หลักของแต่
ละโครงกำรจะเป็ นผูจ้ ดั หำและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยชิน้ ส่วนอุปกรณ์ (Spare Part) ทีส่ ำคัญของโรงไฟฟ้ำ เพื่อใช้ในกำร
บำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ หำกระยะเวลำรับประกันอุปกรณ์หลักที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำครบกำหนด กลุ่ม
บริษทั ฯ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมจำกกำรซือ้ ประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ ทัง้ นี้ กำรรับประกันผลงำนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนิ นกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ในปจั จุบนั ของกลุ่มบริษัทฯ มีตัวอย่ำง
รำยละเอียดดังนี้
ประเภทงาน

ระยะเวลาการรับประกันผลงาน

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทยที่ ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module)

120 – 144 เดือน

งำนเกีย่ วกับเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)

60 เดือน

งำนเกีย่ วกับกำรทำสี (Paint Work)

36 เดือน

งำนเกีย่ วกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure)

60 เดือน

สำหรับโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศญี่ปุ่นทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รบั กำรรับประกันอุปกรณ์
หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ 2 ประเภท คือ
(1)

กำรรับ ประกัน ผลงำนโดยผู้ร ับ เหมำก่ อ สร้ำ งแบบเบ็ด เสร็จ ของแต่ ล ะโครงกำร โดยโรงไฟฟ้ ำพลัง งำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รบั ประกันจำกผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ
เกีย่ วกับอุปกรณ์หลักดังนี้
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ประเภทงาน

ระยะเวลาการรับประกันผลงาน

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module)

2-25 ปี

งำนเกีย่ วกับเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)

1-2 ปี

งำนเกีย่ วกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer)

2 ปี

งำนเกีย่ วกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure)

2-10 ปี

โดยหำกกลุ่มบริษทั ฯ ตรวจพบควำมชำรุดเสียหำย ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำร
ซ่อมแซมควำมเสียหำย และ/หรือเปลีย่ นอุปกรณ์ และ/หรือชำระเงินชดเชยควำมเสียหำยดังกล่ำว
(2)

กำรรับประกันอุปกรณ์โดยผูผ้ ลิตอุปกรณ์หลัก โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ ุ่นทีด่ ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์แล้ว ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีประกัน คุณภำพวัสดุและฝี มอื กำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็ น
ระยะเวลำ 10 ปี และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำทีส่ ำมำรถผลิตได้เป็ นระยะเวลำ 25 ปี จำกผูผ้ ลิตแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ และประกันระยะยำวสำหรับคุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)

อย่ำงไรก็ดี หำกกลุ่มบริษทั ฯ มีควำมประสงค์จะต่ออำยุระยะเวลำกำรรับประกันดังกล่ำวเพื่อให้มรี ะยะเวลำ
คุม้ ครองตำมอำยุโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ประมำณ 20-25 ปี กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมจำก
กำรซื้อ ประกัน อุ ป กรณ์ ห ลัก ในกำรผลิต ไฟฟ้ ำ เช่ น เครื่อ งแปลงกระแสไฟฟ้ ำ (Inverter) และหม้ อ แปลงไฟฟ้ ำ
(Transformer) เพิม่ เติม อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ จะพิจำรณำควำมคุม้ ค่ำในกำรซือ้ ประกันอุปกรณ์เพิม่ เติม เปรียบเทียบ
กับกำรซ่อมแซมด้วยตนเอง และกำรเปลีย่ นอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม

3.1.4

ความเสี่ยงจากการมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์เพิ่ มขึน้

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor)
ของแต่ละโครงกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
โดยสัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์มอี ำยุสญ
ั ญำครำวละ 2 ปี ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ ง
หำกค่ำบริกำรในกำรบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำเพิม่ ขึน้ เมื่อมีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
สำหรับกำรดูแลบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่ม
บริษทั ฯ ว่ำจ้ำง BCPGE ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.0 เป็ นผูใ้ ห้บริกำรบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ดงั กล่ำว สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดงั กล่ำวมีอำยุสญ
ั ญำ 20 ปี โดย BCPGE ได้
ทำสัญญำจ้ำงงำนช่วง (Subcontract) กับบุคคลภำยนอก สัญญำจ้ำงงำนช่วงดังกล่ำวเป็ นสัญญำระยะสัน้ เพื่อให้บริกำร
ตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งหำกค่ำบริกำรตำม
สัญญำจ้ำงงำนช่วงเพิม่ ขึน้ เมื่อมีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
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อย่ ำ งไรก็ดี หำกกลุ่ ม บริษัท ฯ พิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ ำ กำรต่ อ สัญ ญำจ้ำ งบ ำรุ ง รัก ษำโรงไฟฟ้ ำจำกพลัง งำน
แสงอำทิตย์มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษทั ฯ อำจพิจำรณำ (1) เปิ ดประมูลว่ำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อคัดเลือกผู้รบั จ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์รำยที่มขี อ้ เสนอที่ดที ่สี ุด หรือ (2)
ดำเนินกำรบำรุงรักษำด้วยพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ เอง เนื่องจำกพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ มีกำรทำงำนร่วมกับ ผูร้ บั
จ้ำงซ่อมบำรุงภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) อย่ำงใกล้ชดิ กลุ่มบริษทั ฯ
จึงมันใจได้
่
ว่ำทีมงำนของกลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ดว้ ยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 4 รำย คือ กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company
และ Tohoku Electric Power Company ซึ่งเป็ นผู้รบั ซื้อไฟฟ้ำทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ผลิตได้ทงั ้ หมดตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ดังนัน้ หำก กฟผ. และ/หรือ กฟภ. และ/หรือ Kyushu Electric Power Company และ/หรือ Tohoku Electric Power
Company บอกเลิกสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำดังกล่ำว อำจส่งผลต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ทัง้ นี้
สัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทตำมคู่สญ
ั ญำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ประเภทสัญญา

ระยะเวลาสัญญา

1. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ.

(1) สัญญำมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ วนั ที่ทงั ้ สองฝ่ำยลงนำมในสัญญำ และให้มอี ำยุ
สัญญำนับตัง้ แต่เดือนทีเ่ ริม่ ขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. เป็ นระยะเวลำ 5 ปี
(2) เมือ่ อำยุสญ
ั ญำจะสิ้นสุดลง หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดประสงค์ทจ่ี ะต่ออำยุสญ
ั ญำ
ออกไป คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยนัน้ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ และให้
สัญญำนี้มอี ำยุต่อไปอีกครำวละ 5 ปี

2. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟภ.

สัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันทีล่ งนำมในสัญญำ และต่อเนื่องอีกครัง้
ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มผี ลใช้บงั คับจนกว่ำจะมีกำรยุตสิ ญ
ั ญำ

3. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Kyushu
Electric Power Company

สัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบั จำกวันทีอ่ ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำเป็ นครัง้ แรก

4. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Tohoku
Electric Power Company

สัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบั จำกวันทีอ่ ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำเป็ นครัง้ แรก

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ให้
เป็ นไปตำมสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนสำกล โดยมำตรฐำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ดำเนิ นกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ได้แก่ มำตรฐำน OHSAS 18001 : 2007 มำตรฐำน ISO
9001:2008 มำตรฐำน TIS 18001:2011 ISO 14001:2004 และข้อกำหนดอื่นๆ ของ กฟผ. และ กฟภ. สำหรับโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วจะต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของ Kyushu Electric
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Power Company และ Tohoku Electric Power Company ในกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อให้กลุ่มบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตำมสัญญำและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจำกนี้ สำหรับ โครงกำรในประเทศไทย รัฐบำลยัง มีน โยบำยสนับ สนุ น กำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำน
หมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ เชื่อว่ำ กฟผ. และ/หรือ กฟภ. จะไม่บอกเลิกสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับกลุ่ม
บริษทั ฯ สำหรับโครงกำรในประเทศญี่ปนุ่ นัน้ หำกกลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ได้ กลุ่มบริษทั ฯ มีโอกำสทีจ่ ะขำยไฟให้กบั ผูป้ ระกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำเอกชนต่ อไปได้ภำยหลัง ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ 20 ปี โดยเจรจำเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหม่1 ทัง้ นี้
เงื่อนไขดังกล่ำวต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบำยแสวงหำโอกำสกำรขยำยธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำน
หมุ น เวีย นในต่ ำ งประเทศ เพื่อ ลดควำมเสี่ย งจำกกำรพึ่ง พิง กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company และ
Tohoku Electric Power Company อีกด้วย

3.1.6

ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยทำประกันภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อลดควำมเสีย่ งอัน
เนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ยังคงมี
ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ (1) กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยสืบเนื่องทัง้ หมด อำทิ
ควำมเสียหำยซึง่ เกิดขึน้ จำกสงครำมและภัยก่อกำรร้ำย หรือในกรณีทม่ี ลู ค่ำควำมเสียหำยมำกกว่ำจำนวนเงินประกันภัย
(2) บริษทั ประกันภัยไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ได้ (3) กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งที่
ไม่สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้ในรำคำทีเ่ หมำะสมหำกรำคำของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึน้ และ (4) กลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถ
เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทั ประกันภัย เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่ได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกรมธรรม์
ซึง่ ควำมเสีย่ งทัง้ หมดดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ได้
อย่ ำ งไรก็ดี กลุ่ ม บริษัท ฯ มีน โยบำยกำรท ำประกัน ภัย ในระดับ เทีย บเคีย งกับ ผู้ป ระกอบกำรทัว่ ไปใน
อุตสำหกรรม โดยจะจัดให้มปี ระกันภัยควำมคุม้ ครองสูงทีส่ ดุ ภำยใต้เบีย้ ประกันทีเ่ หมำะสม

1
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3.2

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จในประเทศไทย

3.2.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่ วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน โดยทำสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. และ กฟภ. หำก
ภำครัฐและหน่ วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เปลี่ย นแปลงหรือ ยกเลิก เงื่อ นไขในกำรรับซื้อ ไฟฟ้ำ จำกพลังงำน
หมุนเวียน อำจส่งผลกระทบต่อสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ
ณ ปจั จุบนั โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ
รวม 118 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ ประมำณ 170 เมกะวัตต์) ได้รบั Adder ทีอ่ ตั รำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชัวโมง
่ โดย
โครงกำรทัง้ หมดจะได้รบั กำรสนับสนุ นเป็ นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ ทัง้ นี้ ข้อมูลจำก
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดงั กล่ำว มีรำยได้จำก
ส่วนเพิม่ รำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) คิดเป็ นประมำณร้อยละ 60.8 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ โรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 มีรำยละเอียดระยะเวลำได้รบั กำรสนับสนุน Adder ดังนี้
ลาดับ โครงการ

1
2
3

ที่ตงั ้ โครงการ

กาลังการผลิ ต วันที่ เริ่ ม
ระยะเวลา
ไฟฟ้ าตาม ดาเนิ นการเชิ ง สิ้ นสุดการ
สัญญา
พาณิ ชย์
ได้รบั การ
(เมกะวัตต์)
สนับสนุน
Adder

กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าตาม
สัญญาเทียบกับกาลังการ
ผลิ ตไฟฟ้ าตามสัญญา
รวมของโครงการที่
ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์
แล้วในประเทศไทยใน
ปัจจุบนั
(ร้อยละ)

อาเภอ

จังหวัด

BCPG 1

บำงปะอิน

พระนครศรีอยุธยำ

8

5 ส.ค. 54

ส.ค. 64

6.8

BCPG 2

บำงปะอิน

พระนครศรีอยุธยำ

30

16 ก.ค. 55

ก.ค. 65

25.4

ชัยภูม ิ

8

6 มี.ค. 56

มี.ค. 66

6.8

8

6 มี.ค. 56

มี.ค. 66

6.8

8

5 เม.ย. 56

เม.ย. 66

6.8

8

5 เม.ย. 56

เม.ย. 66

6.8

BSE-BNN บำเหน็จณรงค์
BSE-BPH

บำงปะหัน

พระนครศรีอยุธยำ

4

BSE-BRM

ประโคนชัย

บุรรี มั ย์

8

19 มี.ค. 57

มี.ค. 67

6.8

5

BSE-BRM1

หนองกี่

บุรรี มั ย์

8

11 เม.ย. 57

เม.ย. 67

6.8

6

BSE-CPM1 บำเหน็จณรงค์

ชัยภูม ิ

8

24 เม.ย. 57

เม.ย. 67

6.8

7

BSE-NMA

ด่ำนขุนทด

นครรำชสีมำ

8

10 เม.ย. 57

เม.ย. 67

6.8

8

BSE-PRI

กบินทร์บุร ี

ปรำจีนบุร ี

8

21 เม.ย. 57

เม.ย. 67

6.8

8

21 เม.ย. 57

เม.ย. 67

6.8

รวม
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ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 จะมีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำที่ทยอยครบกำหนดกำรได้รบั กำรสนับสนุ น Adder ซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำของ
โครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในประเทศไทยในปจั จุบนั คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ร้อยละ 25.4 ร้อยละ 27.1 และร้อย
ละ 40.7 ตำมลำดับ
อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ มีแผนขยำยกำรเติบโตของธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
หำกรัฐบำลและหน่ วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐและข้อกำหนดของหน่ วยงำน
รำชกำรอื่นๆ เช่น แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) แผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือ ก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ข้อ ก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุ ญำตซื้อขำยไฟฟ้ำ
ข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และมำตรกำรเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น อำจส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรดำเนินงำนและกำรกำหนดแนวทำงและแผนธุรกิจในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี ตำมแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่เพิ่ง ประกำศใช้ ภำครัฐยังคงมีนโยบำย
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยตัง้ เป้ำหมำยเพิม่ สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียนจำกร้อยละ 9.9 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 20.1 ในปี 2579
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจ ทำหน้ำที่
ศึกษำ ติดตำมข่ำวนโยบำยของภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และประเมินควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ ม บริษัท ฯ เพื่อ เตรีย มแผนกำรรองรับ กำรเปลี่ย นแปลงไว้ล่ว งหน้ ำ และน ำข้อ มูลดัง กล่ ำ วมำใช้เ ป็ น ข้อ มูล
ประกอบกำรจัดทำแผนธุรกิจในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฯ อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีกำรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำควำม
เป็ นไปได้ในกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศเพื่อกระจำยควำมเสีย่ งดังกล่ำวอีกด้วย

3.2.2

ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ ต้องหยุดชะงัก

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ หำกเกิดภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติ หรือเหตุ
สุดวิสยั ร้ำยแรงทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ คำดไม่ถงึ เช่น กำรขัดข้องของระบบไฟฟ้ำ พำยุ อัคคีภยั หรือกำรก่อวินำศกรรมในพืน้ ที่
ทีโ่ รงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ อำจส่งผลให้กำรดำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ
ธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ
ในปี 2554 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ประสบอุทกภัย ส่งผลให้โครงกำรดังกล่ำวหยุดดำเนินกำรชัวครำวเป็
่
นเวลำประมำณ 7 เดือน
ภำยหลังจำกภำวะอุทกภัยในครัง้ นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรก่อ สร้ำงคันกัน้ คอนกรีต (Dyke) ป้องกันน้ ำท่ ว ม
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ทีอ่ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำง
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กำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 ซึง่ ตัง้ อยู่ใน
บริเวณดังกล่ำว มีรำยได้คดิ เป็ นประมำณร้อยละ 21.7 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษทั ฯ และมีทด่ี นิ อำคำร และอุปกรณ์
คิดเป็ นประมำณร้อยละ 18.2 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ตำมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทด่ี ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในประเทศไทยมี
อัตรำกำไรสุทธิประมำณร้อยละ 60.2 ถึงร้อยละ 68.6
ในกำรพัฒนำโครงกำรอื่นๆ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมและจัดวำงระบบป้องกันอุทกภัยที่อำจ
เกิดขึน้ โดยว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญ ศึกษำควำมเสีย่ งกำรเกิดน้ำท่วมและทิศทำงของน้ำท่วมในรอบปี กำรเกิด
ซ้ำ 100 ปี ของทีต่ งั ้ โครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อหำมำตรกำรในกำรป้องกัน เช่น สร้ำงคันป้องกันน้ำท่วม เป็ น
ต้น
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ำรทำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม โดยกรมธรรม์ประกันภัยทัง้ หมด
มีควำมคุม้ ครองครอบคลุมถึงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ อำประกันภัย ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงประกันภัย
ควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก (โปรดดูรำยละเอียดของประกันภัยในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 5 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ)

3.2.3

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่ วยงำนรำชกำรที่มีหน้ ำที่ กำกับดูแ ล
ใบอนุ ญำตต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำรดำเนินงำน เช่น กระทรวงอุตสำหกรรม คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน เป็ นต้น
หำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของใบอนุ ญำต ข้อกำหนด หรือคำสังต่
่ ำง ๆ ของหน่ วยงำนรำชกำรที่
เกีย่ วข้องได้ครบถ้วน เนื่องจำกเหตุสุดวิสยั หรือปจั จัยอื่นๆ อำจส่งผลให้หน่ วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องในกำรกำกับดูแล
อำจพิจำรณำระงับ หรือ ยกเลิก ใบอนุ ญำต และ/หรือ ก่อ ให้เ กิด ควำมรับผิดทำงกฎหมำยแพ่ง กฎหมำยอำญำ และ
กฎหมำยปกครอง ต่อกลุ่มบริษทั ฯ ได้ ซึง่ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ดี ในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ให้มที มี งำนคอยติดตำมดูแลเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นไปตำมกฎหมำย และกลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของใบอนุ ญำต หรือปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนด หรือคำสังต่
่ ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องได้ครบถ้วน อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีระบบกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งและระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ หี น้ำทีต่ รวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่ วยงำนให้เป็ นไปตำมข้อกำหนด
กฎระเบียบ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.2.4

ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

กำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลตำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยและระเบียบ
ของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องจำนวนมำก เช่น พระรำชบัญญัตกิ ำรผังเมือง พ.ศ. 2518 พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ.
2522 พระรำชบัญญัตโิ รงงำน พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัตกิ ำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.2550 เป็ นต้น กลุ่มบริษทั ฯ
จึงมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลำ ซึ่งอำจทำให้กำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ หยุดชะงัก ต้องหยุดดำเนินงำน หรือมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรต่อผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และ
พยำยำมลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวโดย (1) ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด และ (2) จัดให้มที มี งำนทำหน้ำที่
ศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำ
ว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำทำงกฎหมำยภำยนอก หำกพบว่ำมีประเด็นทำงกฎหมำยทีซ่ บั ซ้อนเกีย่ วข้อง

3.2.5

ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม

กำรประกอบธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ อยู่ภ ำยใต้ก ฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ย วกับกำรป้ อ งกัน และแก้ไข
ผลกระทบเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็ นของหน่ วยงำนรัฐส่วนกลำงและหน่ วยงำนท้องถิน่ ซึง่ กฎหมำยและกฎระเบียบ
ดังกล่ำวครอบคลุมถึงเรื่องกำรควบคุมมลพิษ กำรกำจัดและจัดกำรขยะและของเสี ย สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน และกำรจัดกำรวัตถุทเ่ี ป็ นอันตรำย หำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่ได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบเกีย่ วข้องอย่ำง
ครบถ้วนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ชื่อเสียง และ/หรือก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยต่อกลุ่มบริษทั ฯ
ได้
ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ ได้จดั ให้ (1) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยสิง่ แวดล้อมที่
เกีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด และมีระบบติดตำมเมื่อเริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ และ (2) ทีมงำนส่วนกลำงดำเนินกำรติดตำม
และตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่อำจเกิดขึน้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นไปตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด

3.2.6

ความเสี่ยงจากความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับการสืบค้นที่มาของเอกสารสิ ทธิ น.ส.3ก ของ BSE-BRM 1

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1 ขนำดกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ซึ่งเริม่
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ซึง่ มีเอกสำรสิทธิเป็ น น.ส.3ก จำนวน 3 แปลง (พืน้ ที่
116 ไร่ 2 งำน 86 ตำรำงวำ) ทัง้ นี้ ทีด่ นิ จำนวน 1 แปลง (พืน้ ที่ 107 ไร่ 61 ตำรำงวำ) มีเอกสำรสิทธิประเภท น.ส.3ก
โดย น.ส.3ก ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ครอบครองนัน้ (1) เป็ นเอกสำรสิทธิทเ่ี กิดจำกกำรรวม น.ส.3ก จำนวนหลำยฉบับ ซึง่ มีกำร
ออกเอกสำรสิทธิตงั ้ แต่ ประมำณปี 2538 เป็ นต้นมำ (2) ผ่ำนกำรซือ้ ขำยเปลีย่ นมือมำแล้วหลำยครัง้ และ (3) น.ส. 3ก
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บำงส่วนเคยมีกำรจดทะเบียนนิตกิ รรมสำหรับธุรกรรมที่ธนำคำรพำณิชย์เข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำ ซึ่งแสดงได้ว่ำสิทธิในทีด่ นิ
ดังกล่ำวได้เคยมีกำรยอมรับได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดับเดียวกันกับกำรตรวจสอบโดยผู้ประกอบธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์
ซึง่ ในขัน้ ตอนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกระบวนกำรออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ของทีด่ นิ ดังกล่ำว
ณ สำนักงำนทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถสืบค้นที่มำของเอกสำรต้นฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใช้
เป็ นหลักฐำนประกอบกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกล่ำวได้ ดังนัน้ หำกในอนำคตปรำกฏข้อเท็จจริงเพิม่ เติมทีม่ ี
ผลกระทบในทำงลบทำให้ BSE-BRM 1 ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวได้ เหตุกำรณ์ขำ้ งต้นอำจส่งผล
กระทบให้กลุ่มบริษัทฯ (1) สูญเสียรำยได้และกำไรสุทธิ และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพิม่ เติมในกรณีท่กี ลุ่มบริษัทฯ
พิจำรณำย้ำยทีต่ งั ้ โครงกำรของ BSE-BRM 1 และ (2) มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมจำกกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิใน
ทีด่ นิ รวมไปถึงกำรดำเนินคดีในชัน้ ศำล
อย่ำงไรก็ดี จำกข้อพิจำรณำและบทวิเครำะห์ทำงกฎหมำยพบว่ำ (1) แม้ว่ำจะมีควำมไม่ชดั เจนเกีย่ วกับกำร
สืบค้นทีม่ ำของเอกสำรต้นฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ทีใ่ ช้ประกอบในกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก แต่กม็ ไิ ด้
หมำยควำมว่ำ เอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกล่ำวจะมีกำรออกโดยมิชอบตำมกฎหมำย และ (2) ข้อมูลรวมถึงเอกสำรเท่ำที่
สำมำรถตรวจสอบได้นนั ้ มิได้กระทบต่อควำมสมบูรณ์ของ น.ส.3ก ฉบับดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1 มีรำยได้คดิ เป็ นประมำณร้อยละ 6.3 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษทั ฯ กำไรสุทธิมมี ูลค่ำ
ประมำณร้อยละ 10.8 ของกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษทั ฯ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 3.8 ของ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 9.8 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่ม
บริษทั ฯ

3.2.7

ความเสี่ ย งจากการด าเนิ นงานของโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์โ ครงการระยะที่ 1 หยุ ด ชะงัก
เนื่ องจากบริษทั ฯ ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินโครงการระยะที่ 1

บริษัทฯ ทำสัญญำเช่ำที่ดนิ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 กำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำ 38 เมกะวัตต์ จำก BCP สัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำระยะยำว 22 ปี จำกวันที่ทำสัญญำ ตำมอำยุ
คงเหลือ ของโรงไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิต ย์ โดยที่ดิน โครงกำรระยะที่ 1 ตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่อ ำเภอบำงปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งมีกำรประกำศกำหนดให้เป็ นบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร หรือตัง้
โรงงำนบำงชนิด หรือประเภท ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวเพื่อก่อสร้ำงและเป็ นที่ตงั ้
อำคำรและโรงงำนของศูนย์ผลิตและวิจยั พลังงำนทดแทนของ BCP หรือบริษัทร่วมทุนของ BCP ได้รบั กำรยกเว้นไว้
เป็ นกำรเฉพำะให้สำมำรถกระทำได้
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บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่สำมำรถใช้ทด่ี นิ ดังกล่ำวเพื่อกำรตัง้ อำคำรและโรงงำนได้หำกบริษทั ฯ ไม่
เข้ำข่ำยเป็ นบริษัทร่วมทุนของ BCP ตำมเงื่อนไขข้อยกเว้นของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กรณีดงั กล่ำวอำจส่งผลให้
บริษทั ฯ มีขอ้ จำกัดกำรใช้ทด่ี นิ โครงกำรระยะที่ 1 รวมไปถึงอำจส่งผลกระทบให้บริษทั ฯ สูญเสียรำยได้และกำไรสุทธิ
และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพิม่ เติมในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สำมำรถใช้ทด่ี นิ โครงกำรระยะที่ 1 ได้อนั เนื่องมำจำกข้อจำกัด
ในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว หรือมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องพิจำรณำย้ำยทีต่ งั ้ โครงกำรระยะที่ 1 อย่ำงไรก็ดี ที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ของ BCP มีอนุมตั กิ ำหนดสัดส่วนจำนวนหุน้ ทีจ่ ะเสนอขำยต่อประชำชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรก (IPO) เป็ นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BCPG ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อ
ประชำชนทัว่ ไปเป็ น ครัง้ แรก (IPO) ซึ่ง ท ำให้ BCPG มีส ถำนะเป็ น บริษั ท ร่ ว มทุ น ของ BCP รวมถึ ง ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท BCP ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุ มตั ิแนวทำงกำรถือหุ้นของ BCP ใน
บริษัท ฯ เพื่อ ให้บ ริษัท ฯ คงสถำนะเป็ น บริษัท ร่ ว มทุ น ของ BCP ตลอดระยะเวลำที่ BCPG ยัง คงดำเนิ น โครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนพืน้ ทีด่ งั กล่ำว เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวในกำรประกอบธุรกิจได้ตำม
เงื่อนไขข้อยกเว้นของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจำกนี้ ตำมสัญญำเช่ำทีด่ นิ ระหว่ำงบริษทั ฯ และ BCP กำหนดว่ำในกรณี
ที่กำรเช่ำที่ดินตำมสัญญำนี้ ไม่เป็ นไปตำมวัตถุ ประสงค์ของกำรเช่ำ และผลประโยชน์ ท่คี ู่สญ
ั ญำตกลงกันไว้แต่แรก
คู่สญ
ั ญำจะทำควำมตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขเพื่อให้กำรเช่ำทีด่ นิ ตำมข้อสัญญำมีผลสมบูรณ์และสอดคล้องกับบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย BCP จึงมีควำมผูกพันตำมสัญญำทีจ่ ะดำเนินกำรเพื่อให้กำรเช่ำทีด่ นิ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ โครงกำรระยะที่ 1 ตำม
สัญญำนี้เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 มีรำยได้มมี ลู ค่ำประมำณร้อยละ 21.7 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษทั ฯ ทีด่ นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ มีมูลค่ำ ประมำณร้อยละ 18.2 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ นี้ ตำมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทด่ี ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วใน
ประเทศไทยมีอตั รำกำไรสุทธิประมำณร้อยละ 60.2 ถึงร้อยละ 68.6

3.3

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จในประเทศญี่ปนุ่

ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำรวมประมำณ 194 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 236 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็ นโครงกำรที่เริม่
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 20 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวม
ประมำณ 26 เมกะวัตต์) และโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 174 เมกะ
วัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 210 เมกะวัตต์) (โปรดดูรำยละเอียดของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศญีป่ นุ่ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
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3.3.1

ความเสี่ยงจากการพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปุ่นไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้

ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึน้ อยู่กบั หลำยปจั จัย เช่น
กำรดำเนิ น กำรเพื่อ ขอใบอนุ ญ ำตที่จ ำเป็ น ในกำรดำเนิ น ธุ ร กิจ กำรขออนุ ญ ำตเชื่อ มโยงกับ โครงข่ำ ยไฟฟ้ ำ (Grid
Connection) กำรจัดหำทีด่ นิ สำหรับใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร และควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนทัง้ ในรูปของ
กำรเพิม่ ทุนและกำรกู้ยมื เงิน เป็ นต้น หำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ตำมแผนกำรลงทุนทีว่ ำงไว้
กลุ่ม บริษัทฯ จะมีควำมเสีย่ งจำก (1) วันเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรต้องล่ำช้ำออกไป หรือก่อให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิม่ ทำให้กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนแตกต่ำงจำกทีค่ ำดกำรณ์ และ (2) ไม่ได้ลงทุนใน
บำงโครงกำรทำให้แผนกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ฯ แตกต่ำงจำกทีค่ ำดกำรณ์ไว้
นอกจำกนี้ หำกโครงกำรดังกล่ำวเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกปจั จัยทีท่ ำ
ให้ผลประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษทั ฯ ไม่เป็ นไปตำมทีค่ ำดกำรณ์ เช่น
สภำวะอำกำศ ค่ำควำมเข้มแสง เป็ นต้น ซึ่งอำจทำให้ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่ ำกว่ำที่ประมำณกำร รวมถึง
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณกำรไว้
อย่ำงไรก็ดี ในกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปจั จัยทีส่ ำคัญข้ำงต้น
กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีกำรดำเนินกำรดังนี้
(1)

คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ทีเ่ ชื่อถือได้

(2)

คำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนโดยกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร (Sensitivity Analysis) ที่
ครอบคลุมกรณีเลวร้ำยทีส่ ุด (Worst Case Scenario) เพื่อศึกษำถึงผลกระทบทำงกำรเงินและผลตอบแทนใน
กรณีเลวร้ำยทีส่ ดุ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ อำจได้รบั นอกจำกนี้ ในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ กลุ่มบริษทั ฯ
ได้คำนวณเงินลงทุนสำรอง (Contingency) ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ คำดว่ำจะครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิม่ ได้เพียงพอ
หำกค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรเพิม่ ขึน้ ระดับหนึ่ง

(3)

ศึกษำข้อมูล (Due Diligence) และควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มที ่ปี รึกษำด้ำนต่ำงๆ
เช่น
(3.1)

ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (ก) ประเมินค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์โดยกำรอ้ำงอิงจำกข้อมูล
สถิติ (ข) ศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) (ค) ให้คำแนะนำด้ำนเทคนิคและ
วิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในกำรพัฒนำโครงกำร และ (ง) ติดตำมขัน้ ตอนกำรพัฒนำโครงกำร/ ก่อสร้ำง
โครงกำร ให้เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้

(3.2)

ที่ป รึก ษำกฎหมำย เพื่อ ให้ค ำแนะน ำเกี่ย วกับ กฎหมำยและขัน้ ตอนที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรลงทุ น
ตรวจสอบเอกสำรสิทธิทด่ี นิ เอกสำรสัญญำโครงกำร และใบอนุ ญำตทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรปฏิบตั ติ ำม
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กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกำรเจรจำสัญญำอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษทั ฯ
และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสำคัญ
(3.3)

ทีป่ รึกษำเฉพำะทำงอื่นๆ เช่น ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน และทีป่ รึกษำทำงบัญชีและภำษี เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกลุ่มบริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำรำยกำรทีส่ มเหตุสมผล และมีกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์และ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน

ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกกำรศึกษำข้ำงต้นจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมกำรและทีป่ รึกษำทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรเข้ำลงทุน

3.3.2

ความเสี่ยงจากการควบคุมการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีโครงสร้ำงกำร
ลงทุ น แบบจีเ ค-ทีเ ค ซึ่ง เป็ น โครงสร้ำ งเพื่อ บริห ำรจัด กำรภำษีส ำหรับ นัก ลงทุ น ที่ล งทุ น ในประเทศญี่ปุ่น (โปรดดู
รำยละเอียดของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
ในกำรลงทุนภำยใต้โครงสร้ำงแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นนักลงทุนทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำนหรือ
ดำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) ซึ่งเรียกว่ำนักลงทุน ทีเค โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสทิ ธิได้รบั
ส่วนแบ่งกำไรทีไ่ ด้จำกกำรประกอบธุรกิจ โดยผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) จะทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรงำนภำยใต้เงื่อนไขที่
กำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค ระหว่ำงผู้ดำเนินกิจกำร (Operator) กลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตรทำงธุรกิจ ของแต่ละ
โครงกำร (ถ้ำ มี) นอกจำกนี้ ผู้ดำเนิ น กิจ กำร (Operator) อำจเข้ำ ท ำ (1) สัญ ญำบริห ำรจัด กำรทรัพ ย์สิน (Asset
Management Agreement) กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) ให้ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และ (2) สัญญำดำเนินกำรและบำรุงรักษำ (O&M Contract) กับผู้บริหำรจัดกำรและ
บำรุงรักษำ เพื่อทำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ ง
จำกกำรพึง่ พิงบริษทั บริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) และผูบ้ ริหำรจัดกำรและบำรุงรักษำ หำกบริษทั
ดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีต่ กลงไว้ในสัญญำ
อย่ำงไรก็ดี ในกำรลงทุนภำยใต้โครงสร้ำงแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีสทิ ธิตำมกฎหมำยในกำรตรวจสอบ
กำรทำงำนของผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรตัดสินใจเกีย่ วกับบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญำกำรลงทุนทีเค ตรำบเท่ำทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมำย อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั
ให้มแี นวทำงกำรกำกับดูแล เพื่อให้กลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถควบคุม ดูแลกำรจัดกำร กำรดำเนินงำน และกำรบริหำรงำน
ของโครงกำรดังกล่ำว โดย
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(1)

คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจทีม่ ปี ระวัตกิ ำรดำเนินธุ รกิจทีเ่ ชื่อถือได้ และมีประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญใน
กำรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ (ถ้ำมี)

(2)

ทำสัญญำกำรลงทุนทีเคระหว่ำงกลุ่มบริษทั ฯ กับพันธมิตรทำงธุรกิจของแต่ละโครงกำร (ถ้ำมี) และผู้ดำเนิน
กิจ กำร (Operator) เพื่อ ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนิ น งำนและอ ำนำจกำรตัด สิน ใจของผู้ ด ำเนิ น กิจ กำร
(Operator) อย่ำงชัดเจนและครอบคลุมกำรดำเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อป้องกัน
กำรถ่ ำยเทผลประโยชน์ และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เป็ นไปเพื่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้

นอกจำกนี้ หำกกลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทีเคดำเนินกำรใดๆ ที่ถือว่ำมีอทิ ธิพลต่อกำรบริหำรงำนหรือ
ดำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ อำจมีควำมเป็ นไปได้ทก่ี ำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะกระทบต่อลักษณะของ
ควำมเป็ นนักลงทุนทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในกำรบริหำรงำน (Silent Investor) ภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึง่ อำจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์และข้อได้เปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทำงภำษี) ที่ควรจะได้รบั ภำยใต้
โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค
ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั ส่วนแบ่งกำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบธุรกิจซึ่งผู้ดำเนิ นกิจกำร (Operator) จ่ำย
ให้กบั นักลงทุนทีเค จะต้องเสียภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 20.42 อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำกำรลงทุนภำยใต้โครงสร้ำง
แบบจีเค-ทีเคจะเป็ นโครงสร้ำงตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่นที่มผี ู้นำมำใช้แล้วโดยทัวไป
่ แต่ โครงสร้ำงกำรลงทุน
ดังกล่ำวของบริษทั ฯ นัน้ มีบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในขัน้ สุดท้ำย (Ultimate Shareholder) ในบริษทั บริหำรทรัพย์สนิ (Asset
Management Company) และในส่ ว นของนั ก ลงทุ น ทีเ ค (TK Investor) จึง อำจถู ก ตีค วำมได้ว่ ำ นั ก ลงทุ น ทีเ ค (TK
Investor) มี ส่ ว นร่ ว มในกำรบริ ห ำรงำน กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง อำจมี ค วำมเสี่ ย งจำกกำรถู ก จั ด ประเภทใหม่ (recharacterization) เป็ นห้ำงหุ้นส่วนจำกัดทัวไป
่ (เอ็นเค หรือ nin-i-kumiai) ซึ่งจะส่งผลให้เงินปนั ผลจำกกำรประกอบ
ธุรกิจซึง่ ผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) จ่ำยให้กบั ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดทัวไปจะต้
่
องเสียภำษี เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรำร้อยละ
32.12 นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังอำจต้องเสียเบีย้ ปรับในอัตรำร้อยละ 10.0-15.0 และจ่ำยอัตรำดอกเบีย้ บนภำษีส่วน
เพิม่ ที่ต้องชำระ โดยกำรตรวจสอบภำษีในกรณีทวไปมี
ั่
ระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี ดังนัน้ หำกกลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะนัก
ลงทุนทีเคถูกจัดประเภทใหม่ (re-characterization) เป็ นห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดทัวไป
่ (เอ็นเค หรือ nin-i-kumiai) อำจส่งผล
กระทบให้อตั รำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
น้อยกว่ำทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ คำดกำรณ์
อย่ำงไรก็ดี นับตัง้ แต่โครงกำรที่ 1-5 (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 26 เมกะวัตต์) เปิ ดดำเนินกำรเชิง
พำณิชย์จนถึงปจั จุบนั ผู้ดำเนินกิจกำร (Operator) ยังไม่มกี ำรจ่ำยส่วนแบ่งกำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบ
ธุรกิจให้กบั นักลงทุนทีเค หำกในอนำคตผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) มีกำรจ่ำยส่วนแบ่งกำไร (TK Distribution) จำกกำร
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ประกอบธุรกิจให้กบั นักลงทุนทีเค กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งต้องเสียเบีย้ ปรับ และจ่ำยอัตรำดอกเบีย้ บนภำษีส่วน
เพิม่ ทีต่ อ้ งชำระดังกล่ำวข้ำงต้น

3.3.3

ความเสี่ยงจากการซื้อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่เริ่มดาเนิ นการแล้วในประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มบริษทั ฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ขนำด
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 20 เมกะวัตต์ โดยกำรซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ Greenergy Holdings
(เดิม ชื่อ SEDF) และ Greenergy Power (เดิม ชื่อ SETK) ซึ่ง มีฐำนะเป็ น นัก ลงทุ น ทีเ คของบริษัท ที่ป ระกอบธุ รกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดงั กล่ำวจำกผู้ถือหุ้นเดิม ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนิ น งำนของโรงไฟฟ้ำ พลัง งำนแสงอำทิตย์ด ังกล่ ำว และควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ หำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจได้ตำมทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ คำดหมำย
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกำรให้บริกำรในช่วงเวลำกำรเปลีย่ นแปลง (Transitional Services
Agreement) กับผูข้ ำย โดยสัญญำดังกล่ำวให้สทิ ธิกลุ่มบริษทั ฯ ในกำรใช้ระบบกำรทำงำนเดิมของผูข้ ำยเป็ นระยะเวลำ
ไม่เกิน 12 เดือนนับจำกวันที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำซื้อกิจกำร (ครบกำหนดประมำณเดือนกุมภำพันธ์ปี 2560) เพื่อควำม
ต่ อเนื่องในกำรประกอบธุรกิจ ระบบงำนตำมสัญญำดังกล่ำว ได้แก่ ระบบติดตำมผลกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ทงั ้ หมด ระบบกำรจัดซือ้ กำรประกันภัย ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ SAP ทัง้ นี้ กลุ่ม
บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรนำระบบของกลุ่มบริษทั ฯ มำใช้แทนระบบกำรทำงำนเดิมของผูข้ ำย ซึง่ ประกอบไปด้วยระบบ
SAP และระบบติดตำมผลกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนกำรดำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ำซือ้ กิจกำรและเป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้
แผนกำรนำระบบ SAP ของกลุ่มบริษทั ฯ มำใช้แทนระบบกำรทำงำนเดิมของผูข้ ำย แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ
(1) ระยะที่ 1: กำรพัฒนำระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger (GL) Module) โดยกลุ่มบริษทั ฯ ได้เริม่ ทดลอง
บันทึกข้อมูลในระบบ SAP ของกลุ่มบริษทั ฯ แทนระบบเดิมของผูข้ ำย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2559 และ (2) ระยะที่
2: กำรพัฒนำระบบบัญชีเจ้ำหนี้ (Account Payable (AP) Module) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable (AR)
Module) และระบบบัญชีทรัพย์สนิ ถำวร (Fixed Asset Module) กลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำแผนงำนดังกล่ำวจะแล้วเสร็จ
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2559
กลุ่มบริษทั ฯ มีแผนกำรนำระบบติดตำมผลกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ มำใช้แทนระบบ
กำรทำงำนเดิมโดยนำระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) และรูปแบบกำรแสดง
ข้อมูลทีใ่ ช้ตดิ ตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรในประเทศไทย มำใช้กบั โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วจำนวน 5 โครงกำร ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดำเนินกำรแล้วเสร็จทุกโครงกำรแล้ว
นอกจำกนัน้ ในกำรเข้ำซือ้ กิจกำรในครัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้เข้ำซือ้ หุน้ ร้อยละ 100.0 ของ BCPGJ (เดิมชื่อ
SEJ) ซึ่งเป็ นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) ที่ทำหน้ำที่พฒ
ั นำโครงกำรและบริหำรจัดกำร
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โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดงั กล่ำว เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกลุ่มบริษัทฯ จะสำมำรถประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ได้อย่ำงต่อเนื่องภำยหลังจำกกำรเข้ำซือ้ กิจกำรดังกล่ำว

3.3.4

ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่สี ุดเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องครบถ้วน อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตประเทศญี่ปุ่นอำจมีกำรแก้ไข เปลีย่ นแปลง ตีควำม
หรือบังคับใช้กฎหมำยและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แตกต่ำงไปจำกฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้
ในปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งอำจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทเ่ี ปลี่ยนแปลงดังกล่ำว หรือได้รบั
บทลงโทษในทำงแพ่งหรือทำงอำญำ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือสังปิ
่ ดโรงไฟฟ้ำชัวครำวหรื
่
อถำวร
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีทมี งำนทำหน้ำทีศ่ กึ ษำและติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องอย่ำงครบถ้วน

3.3.5

ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ ต้องหยุดชะงัก

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ มีท่ตี งั ้ อยู่ในหลำยภูมภิ ำคในประเทศญี่ปุ่น หำกเกิดภัยพิบตั ิ
ทำงธรรมชำติ หรือเหตุสดุ วิสยั ร้ำยแรงทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ คำดไม่ถงึ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด กำรขัดข้องของระบบ
ไฟฟ้ำ พำยุหมิ ะ อัคคีภยั หรือกำรก่อวินำศกรรมในพื้น ที่ทโ่ี รงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ อำจ
ส่งผลให้กำรดำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่ อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม

3.3.6

ความเสี่ยงจากการมีข้อพิ พาททางกฎหมาย

ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุน ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ญีป่ นุ่ จำนวน 14 โครงกำร โดยกำรซือ้ กิจกำรจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ำรว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำทำงกฎหมำย
เพื่อตรวจสอบสถำนะกิจกำร (Due Diligence) ก่อนกำรเข้ำซือ้ กิจกำร พบว่ำหนึ่งในบริษทั ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เข้ำซือ้ กิจกำร
ในครัง้ นี้ คือ Godo Kaisha Natosi (เดิมชื่อ SunEdison Japan SPC 19 Godo Kaisha) ซึ่งเป็ นเจ้ำของโครงกำรที่ 8
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มีข้อพิพำททำงกฎหมำย (โปรดดูรำยละเอียดข้อพิพำททำงกฎหมำยของโครงกำรที่ 8 ในปจั จัยควำมเสี่ยงหัวข้อ
3.3.7.2 และ ส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 7 ข้อพิพำททำงกฎหมำย)
อย่ำงไรก็ดี หำกโครงกำรดังกล่ำวมีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกโครงกำรที่ 8 ที่อยู่ระหว่ำงกำร
ฟ้องร้อง ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกฎหมำยไม่คน้ พบข้อมูลในขัน้ ตอนกำรสืบค้นข้อมูลคดี (Litigation Search)
ในขัน้ ตอนกำรตรวจสอบสถำนะกิจกำร (Due Diligence) ได้ กลุ่มบริษัทฯ อำจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและมีภำระต้อง
ชดใช้ค่ำเสียหำยจำกโครงกำรดังกล่ำว เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะ
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในสัญญำซือ้ ขำยกิจกำรดังกล่ำว ผูข้ ำยได้ให้คำรับรองเกี่ยวกับข้อพิพำททำง
กฎหมำยของกิจกำรที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำซื้อ หำกมีกำรฟ้องร้องดำเนินคดีเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จะสำมำรถเรียกร้อง
ค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกผูข้ ำยได้ (โปรดดูรำยละเอียดของสัญญำซือ้ ขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศญีป่ นุ่ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)

3.3.7

ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวเนื่ องจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ระหว่าง
บริษทั ฯ กับกลุ่ม SunEdison

เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2559 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) กับ
SunEdison International LLC (“SEI”) และ SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) เพื่อทำ
ควำมตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกีย่ วกับกำรซือ้ หุน้ ทัง้ หมดใน SEJ (ปจั จุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น BCPGJ) และหุน้ ทัง้ หมดใน
SEDF (ปจั จุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น Greenergy Holdings) และ SETI (ปจั จุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น Greenergy Power) เพื่อเข้ำ
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ ุ่นจำนวนทัง้ สิน้ 14 โครงกำร (โปรดดูรำยละเอียดสัญญำซือ้
ขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ในส่ว นที่ 2.2 หัว ข้อ 8 ข้อ มูลสำคัญอื่น ) โดยมีร ำยละเอียดกำรซื้อขำย
กิจกำรดังนี้


SEI ขำยหุน้ ทัง้ หมดของ SEJ ให้แก่ BSEH ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.0 ทัง้ นี้ SEJ เป็ นผู้
ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ และ
บริษทั ย่อยอื่นๆ ในประเทศญีป่ นุ่



SEH ขำยหุ้นทัง้ หมดที่ถือใน SEDF และ SETI ให้แก่ BCPGI ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
100.0 ทัง้ นี้ SEDF และ SETI มีฐ ำนะเป็ น นั ก ลงทุ น ทีเ คของบริษั ท ที่ป ระกอบธุ ร กิจ โรงไฟฟ้ ำพลัง งำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
สัญญำซือ้ ขำยหุน้ ดังกล่ำวมีเงื่อนไขกำรชำระค่ำตอบแทนตำมสัญญำ ประกอบด้วย
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ค่ำตอบแทนครัง้ แรก (Upfront Payment) โดยกลุ่มบริษัทฯ ชำระค่ำตอบแทนดังกล่ำวจำนวนทัง้ สิน้ 4,256
ล้ำนเยนแล้ว



ค่ำตอบแทนทีอ่ ำจจะต้องชำระในอนำคต (Deferred Payment) กลุ่มบริษทั ฯ จะชำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้ตำม
เงื่อนไขควำมสำเร็จของแต่ละโครงกำร และ/หรือ ประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมเงื่อนไข
ทีต่ กลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรดำเนินกำรตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกัน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ
ยังไม่ได้มกี ำรชำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้
กลุ่มบริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญจำกกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
3.3.7.1 ความเสี่ ยงจากการถูกยกเลิ กการเข้าซื้อกิ จการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่นจากกลุ่ม SunEdison
ภำยหลังจำกทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เข้ำลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) กับ
SEI และ SHE นัน้ ต่อมำเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถึง SEI ได้ย่นื คำร้องต่อศำล
ล้มละลำยสำหรับเขตใต้ของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Bankruptcy Court in the Southern
District of New York) เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้ นฟูกจิ กำรโดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11 (Chapter 11) ของ
กฎหมำยสหรัฐอเมริกำ ทัง้ นี้ ภำยใต้กระบวนกำรดังกล่ำว SEI ซึ่งปจั จุบนั มีสถำนะเป็ นลูกหนี้ระหว่ำงกำร
พิทกั ษ์ (Debtor in Possession)3 โดย SEI สำมำรถใช้สทิ ธิในกำรยกเลิกธุรกรรมทีท่ ำขึน้ ภำยในระยะเวลำ 90
วันก่อนกำรยื่นคำร้องได้4 หำกปรำกฏว่ำเป็ นธุรกรรมทีท่ ำขึน้ โดยมุ่งหมำยเพื่อให้บริษทั ฯ ได้เปรียบเจ้ำหนี้รำย
อื่น (Preference Transfer) หรือ เป็ น กำรฉ้ อ ฉลซึ่งท ำลงโดยรู้อ ยู่ว่ำ เป็ นทำงให้เ จ้ำ หนี้ อ่ืนของ SEI ต้อ ง
เสียเปรียบ (Fraudulent Transfer) ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรถูกยกเลิกกำรเข้ำซือ้ กิจกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ จำก SEI (หมำยเหตุ : SEH ไม่ได้เข้ำสูก่ ระบวนกำรฟื้นฟูกจิ กำร
โดยสมัครใจภำยใต้สว่ นที่ 11 (Chapter 11))
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ เชื่อว่ำควำมเสีย่ งจำกกำรถูกยกเลิกธุรกรรมดังกล่ำวมีจำกัด เนื่องจำก
(1)

ธุรกรรมดังกล่ำวมิได้ทำขึน้ โดยมุ่งหมำยเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ได้เปรียบเจ้ำหนี้รำยอื่น (Preference
Transfer) กล่ำวคือ ธุรกรรมดังกล่ำวเป็ นกำรซื้อขำยกิจกำรตำมปกติธุรกิจทำงกำรค้ำทัวไปจึ
่ งไม่
เกี่ย วข้อ งกับ ภำระหนี้ ข องเจ้ ำ หนี้ SEI รำยอื่น ๆ และไม่ ไ ด้ เ ป็ น กำรช ำระภำระหนี้ สิน ที่ ก ลุ่ ม
SunEdison มีกบั กลุ่มบริษทั ฯ

3 ลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทกั ษ์ (Debtor in Possession) หมำยถึง ลูกหนี้ทค่ี รอบครองและควบคุมสินทรัพย์ของตนในระหว่ำงกระบวนกำร

ฟื้นฟูกจิ กำรโดยสมัครใจภำยใต้สว่ นที่ 11 (Chapter 11) โดยไม่มกี ำรแต่งตัง้ ทรัสตี (ทีม่ ำ : www.uscourts.gov)
4 Chapter 11 – Bankruptcy Basics, www.uscourts.gov
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(2)

ธุรกรรมดังกล่ำวมิใช่กำรฉ้อฉลซึ่งทำลงโดยรู้อยู่ว่ำเป็ นทำงให้เจ้ำหนี้ต้องเสียเปรียบ (Fraudulent
Transfer) เนื่องจำกธุรกรรมดังกล่ำวมีควำมโปร่งใส เป็ นกำรขำยกิจกำรโดยใช้กระบวนกำรประมูล
รำคำซึ่งมีผเู้ ข้ำร่วมกำรประมูลหลำยรำย และกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผู้เสนอผลตอบแทนและเงื่อนไขทีด่ ี
ทีส่ ดุ และกลุ่ม SunEdison ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ มเหตุสมผลจำกกำรขำยกิจกำรดังกล่ำว

ทัง้ นี้ หำกธุรกรรมกำรซื้อกิจกำรจำก SEI ถูกยกเลิก และ SEI ต้องดำเนินกำรชำระคืนเงิน ค่ำหุ้น
ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องเข้ำสูก่ ระบวนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก SEI เช่นเดียวกับเจ้ำหนี้รำย
อื่นๆ ซึง่ ณ ปจั จุบนั SEI มีสถำนะเป็ นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทกั ษ์ (Debtor in Possession) กรณีดงั กล่ำวอำจ
ส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ
โดยทัวไปหำกธุ
่
รกรรมกำรซือ้ ขำยกิจกำรดังกล่ำวถูกยกเลิก คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยจะต้องกลับรำยกำร
ไปสูส่ ภำพก่อนกำรทำสัญญำ กล่ำวคือ ผูข้ ำยจะต้องคืนเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำยกิจกำรแก่ผซู้ อ้ื และผูซ้ อ้ื จะต้อง
คืนสินทรัพย์ท่ซี ้อื มำแก่ผู้ขำย หำกไม่มกี ำรกลับรำยกำรไปสู่สภำพก่อนกำรทำสัญญำ กฎหมำยกำหนดให้
ผูข้ ำยสำมำรถเรียกร้องค่ำชดเชยอื่นจำกผูซ้ อ้ื ได้หำกมีกำรพิสจู น์ได้ว่ำผูซ้ อ้ื ซือ้ สินทรัพย์ในรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิ รรม โดยผูซ้ อ้ื อำจมีหน้ำทีต่ ้องชำระส่วนเพิม่ จำกผลต่ำงระหว่ำง (I) มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขำย
ซึง่ คำนวณจำกผลกำไรทีเ่ กิดขึน้ จำกสินทรัพย์ดงั กล่ำว และ (II) รำคำซือ้ ขำยจริง
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวโดยผ่ำนกระบวนกำรประมูลกับผู้ขำยหลำยรำย
(Bidding) และกลุ่มบริษทั ฯ เข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวทีร่ ำคำตลำด กลุ่มบริษทั ฯ เชื่อว่ำหำกธุรกรรมกำรซือ้ ขำย
กิจกำรดังกล่ำวถูกยกเลิก ควำมเสีย่ งจำกกำรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ต้องชำระค่ำตอบแทนอื่นนอกเหนือจำกกำรคืน
สินทรัพย์ทซ่ี อ้ื มำอยู่ในระดับต่ำ
ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กำรชำระ
ค่ำตอบแทนครัง้ แรก (Upfront Payment) จำนวน 4,256 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,346.21 ล้ำนบำท คิดจำกอัตรำ
แลกเปลีย่ นจริงทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ แลกเงินสกุลบำทเป็ นเงินสกุลเยนเท่ำกับ 0.31625 บำทต่อเยน ซึง่ อำจแตกต่ำง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2559 ข้อ 3 เรื่องกำรซือ้ ธุรกิจ ซึง่ ใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558) ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ
ชำระให้กบั กลุ่ม SunEdison มีมูลค่ำคิดเป็ นประมำณร้อยละ 78.7 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ
158.4 ของกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษทั ฯ ร้อยละ 7.8 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ฯ และร้อยละ 16.6
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
3.3.7.2 ความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมรับผิดเกี่ยวกับคดีความของโครงการที่ 8
หนึ่งในบริษทั ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เข้ำซือ้ กิจกำรในครัง้ นี้ คือ Godo Kaisha Natosi (เดิมชื่อ SunEdison
Japan SPC 19 Godo Kaisha) ซึ่งเป็ นเจ้ำของโครงกำรที่ 8 มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำย โดยบุคคลภำยนอก
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ำ 23

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

(“โจทก์”) ได้ย่นื ฟ้อง Godo Kaisha Natosi และผูเ้ ริม่ ต้นพัฒนำโครงกำรที่ 8 อีกจำนวน 3 รำย (รวมเรียกว่ำ
“จำเลยร่วม”) ต่อ Tokyo District Court ซึง่ โจทก์กล่ำวอ้ำงว่ำตนเองเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิเหนือโครงกำรดังกล่ำว
ทัง้ นี้ วงเงินค่ำเสียหำยทีโ่ จทก์เรียกร้องในคดีน้ีเป็ นจำนวนประมำณ 2.2 พันล้ำนเยน (ประมำณ 761.40 ล้ำน
บำท คิดจำกอัตรำแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 เท่ำกับ 0.3461 บำท5ต่อเยน) รวมถึงเบีย้ ปรับจำก
กำรชำระเงินล่ำช้ำในอัตรำร้อยละ 6.0 ต่อปี นับตัง้ แต่เดือนเมษำยน 2558 เป็ นต้นมำ โดยจำเลยมีควำมรับผิด
แบบร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) โดยผลของคดีและมูลค่ำควำมเสียหำยในส่วนของบริษัทฯ
สำหรับคดีดงั กล่ำวมีควำมไม่แน่ นอน ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนำยน 2559 วงเงินค่ำเสียหำยทีโ่ จทก์เรียกร้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำคิดเป็ นประมำณร้อยละ 44.6 ของรำยได้
รวมของกลุ่มบริษทั ฯ ร้อยละ 89.6 ของกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษทั ฯ ร้อยละ 4.4 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่ม
บริษทั ฯ และร้อยละ 9.4 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
กำรดำเนินคดีดงั กล่ำวอำจทำให้กลุ่มบริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ จำกกำรต่อสูค้ ดีควำม และ/หรือ กำร
พัฒนำโครงกำรดังกล่ำวหยุดชะงัก หรือหยุดดำเนินงำน นอกจำกนี้ หำกคดีถงึ ทีส่ ดุ และศำลมีคำตัดสินให้โจทก์
ชนะคดี กลุ่มบริษทั ฯ อำจจะมีภำระในกำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมคำตัดสินของศำล ซึง่ อำจส่งผลกระทบในทำง
ลบต่ อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ นอกจำกนี้หำกกลุ่มบริษัทฯ แพ้คดีควำม
ดังกล่ำว และไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรที่ 8 ได้ จะส่งผลให้กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำของโครงกำรทีอ่ ยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำลดลงประมำณ 44 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ ประมำณ 48 เมกะวัตต์)
อย่ำงไรก็ดี จำกประเด็นข้อพิพำททำงกฎหมำยดังกล่ำว ในกำรชำระค่ำตอบแทนครัง้ แรก (Upfront
Payment) จำนวน 4,256 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,346.21 ล้ำนบำท คิดจำกอัตรำแลกเปลีย่ นจริงทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ
แลกเงินสกุลบำทเป็ นเงินสกุลเยนเท่ำกับ 0.31625 บำทต่อเยน ซึง่ อำจแตกต่ำงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ข้อ 3 เรื่องกำร
ซือ้ ธุรกิจ ซึง่ ใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558) ให้แก่ผขู้ ำย กลุ่มบริษทั ฯ มิได้ให้มลู ค่ำโครงกำร
ดังกล่ำวในกำรชำระค่ำตอบแทนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กำรชำระ
ค่ำตอบแทนครัง้ แรก (Upfront Payment) ดังกล่ำวมีมูลค่ำคิดเป็ นประมำณร้อยละ 78.7 ของรำยได้รวมของ
กลุ่มบริษทั ฯ ร้อยละ 158.4 ของกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษทั ฯ ร้อยละ 7.8 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ฯ
และร้อยละ 16.6 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ

5

อัตรำขำยถัวเฉลีย่ ทีธ่ นำคำรพำณิชย์ใช้ซ้อื ขำยกับลูกค้ำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559, www.bot.or.th
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3.3.7.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายตามเงื่อนไขการชดใช้ ความเสี ยหาย
(Indemnification) ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement)
ภำยใต้สญ
ั ญำซื้อขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ระหว่ำงบริษัทฯ กับกลุ่ม SunEdison
ผูข้ ำยตกลงรับผิดชดใช้ต่อผูซ้ อ้ื จำกกำรทีผ่ ขู้ ำยปฏิบตั ผิ ดิ คำรับรองหรือข้อกำหนดใดๆ ตำมสัญญำ โดยควำม
รับผิดของผูข้ ำยตำมสัญญำฉบับนี้ในทุกกรณีรวมกันจะไม่เกินกว่ำจำนวนร้อยละ 20.0 ของมูลค่ำค่ำตอบแทน
ทีช่ ำระตำมสัญญำ หรือไม่เกินร้อยละ 100.0 ของมูลค่ำค่ำตอบแทนที่ชำระตำมสัญญำ ในกรณีทผ่ี ขู้ ำยผิดคำ
รับรองเรื่องกรรมสิทธิและอำนำจในกำรเข้ำทำสัญญำ (Title and Authority) และประเด็นเกีย่ วกับภำษี เว้นแต่
สัญ ญำจะก ำหนดไว้เ ป็ น อย่ ำ งอื่น (โปรดดู ร ำยละเอีย ดของสัญ ญำซื้อ ขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลัง งำน
แสงอำทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ในประเทศญีป่ นุ่ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)
เมื่อ วัน ที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ ม SunEdison ซึ่ง รวมถึ ง SEI ได้ ย่ืน ค ำร้ อ งต่ อ ศำลเพื่อ เข้ำ สู่
กระบวนกำรฟื้นฟูกจิ กำรโดยสมัครใจภำยใต้สว่ นที่ 11 (Chapter 11) ของกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ ดังนัน้ หำก
เกิด เหตุ ก ำรณ์ ท่กี ลุ่ มบริษัท ฯ มีสิท ธิเ รียกร้อ งค่ ำเสียหำยจำกกลุ่ม SunEdison กลุ่ ม บริษัทฯ จะต้อ งเข้ำสู่
กระบวนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย เช่นเดียวกับเจ้ำหนี้รำยอื่นๆ ซึง่ ณ ปจั จุบนั SEI มีสถำนะเป็ นลูกหนี้ระหว่ำง
กำรพิทกั ษ์ (Debtor in Possession) ซึง่ อำจส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยได้
ล่ ำ ช้ ำ ไม่ เ ต็ ม จ ำนวน หรื อ ไม่ ส ำมำรถ เรี ย กร้ อ งค่ ำ เสี ย หำยตำมเงื่ อ นไขกำรชดใช้ ค วำมเสี ย หำย
(Indemnification) ภำยใต้สญ
ั ญำซือ้ ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ได้

3.3.8

ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ า (Curtailment)

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ ุ่น กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องเข้ำลงนำมในสัญญำซือ้
ขำยไฟฟ้ำกับผูป้ ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนตำมพืน้ ทีท่ โ่ี รงไฟฟ้ำแต่ละแห่งตัง้ อยู่ โดยสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำมีอำยุสญ
ั ญำ
20 ปี ภำยใต้สญ
ั ญำซื้อขำยไฟฟ้ำดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มภี ำระผูกพันที่จะต้องขำยไฟฟ้ำให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำเอกชน แต่ผปู้ ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนมีภำระผูกพันทีจ่ ะต้องซือ้ ไฟฟ้ำทัง้ หมดทีแ่ ต่ละโครงกำรผลิตได้
อย่ ำ งไรก็ดี ในช่ ว งต้ น ปี 2558 หน่ ว ยงำนทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละพลัง งำน (The Agency for Natural
Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำและแนวทำงในกำรดำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษทั ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ซึ่งรวมถึงกำร
จำกัดปริมำณกำรรับซือ้ ไฟฟ้ำ (Curtailment) โดยบริษทั ผูป้ ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำมีสทิ ธิทจ่ี ะสำมำรถสังให้
่ กลุ่มบริษทั ฯ
ลดปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำทีข่ ำยได้เป็ นจำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปี บญ
ั ชี หรือ 360 ชัวโมงต่
่
อปี (แล้วแต่
กรณี) โดยไม่ต้องชดใช้ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรสูญเสียรำยได้หำกถูกจำกัด
ปริมำณกำรรับซือ้ ไฟฟ้ำ
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3.3.9

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาวิ ศวกรไฟฟ้ า (Chief Electrical Engineer) เพื่อดูแลการดาเนิ นงาน
่มบริษทั ฯ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปนของกลุ
ุ่

พระรำชบัญ ญัติก ำรประกอบกิจ กำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุ่น ก ำหนดให้
ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มวี ศิ วกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ทำหน้ำที่กำกับดูแลมำตรกำรควำมปลอดภัยใน
งำนก่อสร้ำง กำรดำเนินงำนและกำรบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ (Operation and Maintenance) โดยระดับใบอนุ ญำตของ
วิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่ำงกันไป ขึน้ อยู่กบั ขนำดของโรงไฟฟ้ำ ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
ควำมเสีย่ งจำกควำมล่ำช้ำของวันเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร หรืออำจมีค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิม่ หำกไม่สำมำรถ
หำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ได้
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ก่อน
เริม่ พัฒนำโครงกำร และมีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั บริษทั จัดหำงำนเพื่อจัดหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ทีม่ ี
คุณสมบัตติ ำมทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ต้องกำร

3.4
3.4.1

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการถูกผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) BCP จะถือหุน้ ใน
บริษัท ฯ ไม่ ต่ ำ กว่ ำ ร้อ ยละ 70.4 ของจ ำนวนทุ น เรีย กช ำระแล้ว ทัง้ หมดภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ในครัง้ นี้
นอกจำกนี้ BCP ยังมีกรรมกำรทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ในคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และเป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
บริษัทฯ ด้วย จึงทำให้ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ ดงั กล่ำวมีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถ
ควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำรหรือกำรขออนุ มตั ิในเรื่องอื่นที่
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3
ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ดี โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึง่ หนึ่ง (กรรมกำรอิสระ
6 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้ หมด 10 ท่ำน) โดยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำทีใ่ ห้
มันใจได้
่
ว่ำกำรดำเนินกำรใดๆ ของบริษทั ฯ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยเฉพำะผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย และผูม้ สี ่วน
ได้เสียอื่นๆ และบริษัทฯ ยังจัดให้มชี ่องทำงที่ผถู้ ือหุน้ รำยย่อยสำมำรถเสนอเพิม่ วำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมกำร เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมแนวทำงทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด นอกจำกนัน้ แล้ว บริษทั ฯ
ยังจัดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีกทัง้ ได้มีแนวปฏิบตั ิท่คี ณะกรรมกำร
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กำหนดกรณีท่ีมกี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกับกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจ
ควบคุมภำยในกิจกำร รวมทัง้ บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มอี ำนำจอนุมตั ใิ นกำรทำรำยกำรนัน้ ๆ

3.4.2

ความเสี่ยงจากความต่อเนื่ องในการบริหารและดาเนิ นงานของบริษทั ฯ

ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ำรทำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ระยะเวลำประมำณ 4 ปี อำยุสญ
ั ญำสิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2562 โดย BCP จะส่งผูบ้ ริหำรและพนักงำนจำนวน 11 ตำแหน่ง เพื่อมำปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ ตำมขอบเขต
กำรปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูก้ ำหนด โดยบุคคลที่ BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ตำมคำบรรยำยลักษณะ
งำน (Job Description) ทีก่ ำหนด และมีคุณสมบัตติ ำมมำตรฐำนทีย่ อมรับโดยทัวไปในธุ
่
รกิจเดียวกัน
หำก BCP ไม่ต่อสัญญำดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนศักยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรับทิศทำงและกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจในอนำคต โดยมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มปี ระสิทธิภำพสูงขึน้ เพื่อลดกำรพึง่ พิงบุคลำกรจำก
BCP

3.5
3.5.1

ความเสี่ยงด้านการเงิ น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

โดยทัวไปในกำรพั
่
ฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ผูป้ ระกอบกำรมักมีกำรกูย้ มื เงินในรูปแบบวงเงิน
กู้สนิ เชื่อโครงกำร (Project Finance) จำกสถำบันกำรเงิน โดยอัตรำส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลำกำรให้
สินเชื่อ และอัตรำดอกเบีย้ จะขึน้ อยู่กบั ลักษณะโครงกำรและเครดิตของผูก้ แู้ ต่ละรำยเป็ นสำคัญ ในกรณีทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ มี
กำรกู้ยืมเงินโดยมีอตั รำดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้เป็ นอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว หำกอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวมีกำร
เปลีย่ นแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่ ม
บริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ตำมทีป่ รำกฏในงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กลุ่มบริษทั ฯ
มียอดเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเป็ นจำนวนทัง้ สิน้ 8,048.06 ล้ำนบำท ซึง่ ปจั จุบนั เงินกูย้ มื ระยะยำวดังกล่ำว
บำงส่วนมีอตั รำดอกเบี้ยแบบคงที่ภำยหลังจำกที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยนสกุ ล เงิน
(Cross Currency Swap) กับธนำคำรพำณิชย์
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้จ ดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อ ทำหน้ ำที่กลันกรองนโยบำยและแนว
่
ทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งในด้ำนต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ ง
ด้ำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
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3.5.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุน เวียนทัง้ ในประเทศและต่ ำงประเทศ ทัง้ นี้ ณ
ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้กลุ่ม
บริษทั ฯ มีรำยได้เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศบำงส่วน
ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งหำกอัตรำแลกเปลีย่ นมีควำมผันผวนอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยหำกเงินบำทมี
แนวโน้มแข็งค่ำขึน้ จะส่งผลให้สว่ นแบ่งกำไรจำกกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ลดลงเมื่อแปลง
ค่ำเป็ นเงินบำท ซึง่ อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ BSE ยังมีกำรกูย้ มื เงินตรำต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ของบริษทั ซึง่ ทำให้ BSE มีควำมเสีย่ งจำกกำรมีภำระหนี้เพิม่ ขึน้ หำกเงินบำทมีแนวโน้มแข็งค่ำขึน้ อย่ำงไรก็ดี BSE ได้
มีกำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) กับธนำคำรพำณิชย์ เพื่อแปลงภำระ
ดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น ให้เป็ นสกุลเงินบำท ส่งผลให้ ณ ปจั จุบนั BSE ไม่มคี วำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรกูย้ มื เงินดังกล่ำว
อีกทัง้ หำกในอนำคตกลุ่มบริษทั ฯ มีกำรลงทุนในประเทศอื่นๆ ซึง่ มีรำยได้เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ และมีกำร
กูย้ มื เงินเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนอย่ำงมีนยั สำคัญของอัตรำแลกเปลีย่ น
เงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรเพื่อทำหน้ำทีก่ ลันกรองนโยบำยและ
่
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ตรำ
ต่ำงประเทศ อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมอีกด้วย
นอกจำกนี้ หำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศโครงกำรใหม่ท่ใี ช้เงิน
ลงทุนในสกุลเงินเดียวกับรำยได้สกุลเงินต่ำงประเทศทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะนำรำยได้สกุลเงิน
ต่ำงประเทศดังกล่ำวไปลงทุนต่อ ซึง่ จะเป็ นกำรบริหำรควำมเสีย่ งแบบธรรมชำติ (Natural Hedge) ได้บำงส่วน

3.5.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในการสนับสนุนวงเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 BSE มีสญ
ั ญำกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยสัญญำเงินกู้ดงั กล่ำวได้รบั กำร
สนับสนุ นวงเงินกูย้ มื (Sponsor Support) จำก BCP ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 400.0 ล้ำน
บำท โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรสนับสนุ นวงเงินกู้ยมื หำก BCP ยกเลิกกำรสนับสนุ นวงเงินกู้ยืม (Sponsor
Support) อำจจะส่งผลกระทบต่ อควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมของ BSE หรืออำจทำให้อตั รำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมสูง ขึ้น
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อย่ำงไรก็ดี BSE และ BCP อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเจรจำกับสถำบันกำรเงินดังกล่ำวให้ปลดภำระกำรสนับสนุ นวงเงิน
กูย้ มื จำก BCP

3.5.4

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย

ป จั จุ บ ัน บริษัท ฯ ถือ หุ้น บริษัท ย่ อ ยในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ที่ด ำเนิ น ธุ ร กิจ โรงไฟฟ้ ำพลัง งำน
แสงอำทิตย์ หำกบริษทั ย่อยไม่จ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เนื่องจำกมีขอ้ จำกัดบำงประกำร เช่น ข้อจำกัดตำมเงื่อนไข
สัญญำเงินกูย้ มื กับธนำคำรพำณิชย์ในกำรดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio
(DSCR)) อำจส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกเงินปนั ผลลดลง และส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2559 BSE มีเ งิน กู้ยืม กับ ธนำคำรพำณิ ชย์เ พื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE (โปรดดูรำยละเอียดของสัญญำเงินกูย้ มื กับสถำบันกำรเงินในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูล
สำคัญอื่น) โดย BSE จะต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของธนำคำรพำณิชย์ดงั กล่ำวก่อนจึงจะสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื
หุ้นได้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้รบั เงินปนั ผลจำก BSE หำก BSE ยังปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของ
ธนำคำรไม่ครบถ้วน อย่ำงไรก็ดี ตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ บริษทั ย่อยในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ทงั ้ 6 บริษัท รวมทัง้ BSE มีผลประกอบกำรและสภำพคล่องเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผล
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ มำโดยตลอด
สำหรับบริษทั ย่อยในประเทศญีป่ ุ่นทีเ่ ป็ นผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่นทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำรจ่ำยส่วนแบ่งกำไร (TK Distribution) จะเป็ นไปตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
กำรลงทุนทีเคระหว่ำงผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) และนักลงทุนทีเค (โปรดดูรำยละเอียดกำรจ่ำยส่วนแบ่งกำไร (TK
Distribution) ของแต่ละโครงกำรในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)

3.5.5

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงิ นปันผล

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ในอนำคต ขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน เงื่อนไข
ภำยใต้สญ
ั ญำสินเชื่อทำงกำรเงิน ควำมจำเป็ นในกำรสำรองเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดทำงกฎหมำย
หำกปจั จัยดังกล่ำวเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะจ่ำยเงินปนั ผลได้ในอัตรำต่ำกว่ำทีก่ ำหนด
ในนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผล หรือไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลได้
อย่ำงไรก็ดี ตัง้ แต่โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ เริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ กลุ่มบริษทั ฯ
มีผลประกอบกำรและสภำพคล่องเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ มำโดยตลอด นอกจำกนี้ ภำยหลัง

ส่วนที่ 2.2.3 หน้ำ 29

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

จำกทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) กลุ่มบริษทั ฯ คำดว่ำจะมีควำมยืดหยุน่
และคล่องตัวในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สนับสนุนกำรขยำยธุรกิจมำกขึน้

3.5.6

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้

ข้อมูลตำมงบกำรเงิน ระหว่ำงกำล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรกู้ยมื เงินทัง้ เพื่อใช้ในกำร
พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน จำนวน 8,048.06
ล้ำนบำท รวมถึงกำรขยำยกิจกำรของกลุ่มบริษทั ฯ ในอนำคตต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมำก โดยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจะ
มำจำกเงินกูย้ มื กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีภำระทีต่ ้องชำระดอกเบีย้ และคืนเงินกูย้ มื ให้แก่ เจ้ำหนี้ตำมทีก่ ำหนด และปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขทำงกำรเงินตำมทีไ่ ด้ระบุในสัญญำกูย้ มื เงิน หำกกลุ่มบริษทั ฯ มีผลประกอบกำรไม่ดี หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมทีก่ ำหนด หรืออำจถูกเรียก
ให้ชำระหนี้คนื ทัง้ จำนวนทันที
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจำกกำรดำเนินงำนที่ค่อ นข้ำงสม่ ำ เสมอ
นอกจำกนี้ ทีผ่ ่ำนมำกลุ่มบริษทั ฯ มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะยำวและมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อสร้ำงควำมมันใจว่
่ ำกลุ่ม บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระดอกเบีย้ และเงินกูย้ มื และสำมำรถปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อ นไขทำงกำรเงิน ที่ก ำหนดในสัญ ญำกู้ยืมเงิน รวมทัง้ สำมำรถขยำยกำรลงทุ นได้อ ย่ำงมีป ระสิทธิภำพตำม
เป้ำหมำยทีว่ ำงไว้

3.6
3.6.1

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามหน้ าที่ที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าและใบอนุญาตอื่นๆ
ที่สาคัญในการดาเนิ นธุรกิ จ

ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน
สำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำและกำลังกำรผลิตติดตัง้ รวม 12 เมกะวัตต์ ในกำรพัฒนำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีท่ ก่ี ำหนดในสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ เช่น วัน
เริม่ ต้นซือ้ ขำยไฟฟ้ำตำมสัญญำ (SCOD) กำรขอใบอนุ ญำตทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อกำหนดอื่นๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิ
ตำม หำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมหน้ำที่ทก่ี ำหนดในสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่
เกีย่ วข้องในกำรประกอบธุรกิจ เช่น พระรำชบัญญัตกิ ำรผังเมือง พ.ศ.2518 พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ.2522
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.2550 พระรำชบัญญัติกำรให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 พระรำชบัญญัตทิ ร่ี ำชพัสดุ พ.ศ. 2518 เป็ นต้น อำจส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ
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ไม่สำมำรถเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ทนั ตำมกำหนด และส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของรำยได้และกำไรสุทธิจำก
กำรลงทุนในโครงกำรใหม่
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงำนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรประกอบธุรกิจ และมีกระบวนกำร
ดำเนินงำนทีม่ นใจได้
ั่
ว่ำกลุ่มบริษทั ฯ จะสำมำรถดำเนินกำรตำมหน้ำทีท่ ก่ี ำหนดในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงครบถ้วน

3.6.2

ความเสี่ยงจากการจัดหาเงิ นลงทุนสาหรับใช้ในการประกอบธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน

ในกำรลงทุนพัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เงินลงทุนจะประกอบไปด้วยเงินกูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงินและเงินเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ หำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนทัง้ ส่วนเงินกูย้ มื และส่วนของทุนเพื่อมำใช้
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว จะส่งผลให้กำรลงทุนในอนำคตไม่เป็ นไปตำมแผนกำรทีว่ ำงไว้
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเชีย่ วชำญในกำรพัฒนำโครงกำร และมีประสบกำรณ์จำกกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิต ย์ใ นอดีต ก ำลัง กำรผลิต ไฟฟ้ ำตำมสัญ ญำรวม 118 เมกะวัต ต์ และกลุ่ ม บริษัท ฯ มี
ควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั สถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะใช้กำรประกวดรำคำ (Bidding) เพื่อเป็ นทำงเลือก
ให้กลุ่มบริษทั ฯ ได้เงินกูย้ มื ทีม่ เี งื่อนไขดีทส่ี ดุ
นอกจำกนี้ ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) บริษทั ฯ
จะมีควำมคล่องตัวทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรกูย้ มื มำกขึน้ และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทัง้ ตลำดตรำสำร
ทุนและตลำดตรำสำรหนี้ได้มำกขึน้

3.6.3

ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินสาหรับใช้ในการประกอบธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน

ในกำรลงทุนพัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุน เวียน กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจัดหำที่ดินเพื่อพัฒ นำ
โครงกำร ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำทีด่ นิ ในพืน้ ทีต่ ำมทีก่ ำหนดในสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำทีม่ ขี นำด
เพียงพอสอดคล้องกับแผนกำรลงทุน และ/หรือ ควำมเสีย่ งจำกต้นทุ นกำรได้มำซึ่งที่ดนิ สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้กำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ล่ำช้ำ และโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ อำจไม่สำมำรถเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้
ทันตำมทีก่ ำหนดในสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำได้
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ดำเนินกำรจัดหำทีด่ นิ โดยมอบหมำยให้ตวั แทนเป็ นผูด้ ำเนินกำรรวบรวมทีด่ นิ ตำม
หลักเกณฑ์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ กำหนด โดยกลุ่มบริษทั ฯ รักษำควำมสัมพันธ์กบั ตัวแทนรวบรวมทีด่ นิ หลำยรำย ซึง่ มีควำม
เชีย่ วชำญในกำรจัดหำทีด่ นิ ในหลำยพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยกับเจ้ำของทีด่ นิ โดยตรง
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำรำคำทีด่ นิ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำเป็ นรำคำทีเ่ หมำะสมในกำรประกอบธุรกิจ
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3.6.4

ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือกลุ่มบริษทั ฯ
อาจสูญเสียโอกาสในการลงทุน

กลุ่ ม บริษัทฯ มีเ ป้ ำ หมำยลงทุน ในธุร กิจไฟฟ้ ำพลัง งำนหมุน เวียนอย่ำ งต่ อ เนื่อ ง ทัง้ นี้ ก่ อ นกำรเข้ำลงทุน
โครงกำรใดๆ กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร รวมถึงประมำณกำรรำยได้ กำไร และผลตอบแทน
ของโครงกำรดังกล่ำวบนสมมติฐำนต่ำงๆ หำกปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรพัฒนำและประกอบธุรกิจ
เปลี่ย นแปลงไป อำจท ำให้ผ ลตอบแทนที่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ร ับ จำกกำรลงทุ น ในโครงกำรดัง กล่ ำ วไม่ เ ป็ น ไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ หรือสูญเสียโอกำสในกำรลงทุน ทัง้ นี้ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวมีสำเหตุทส่ี ำคัญ เช่น
(1)

(2)
(3)

กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นำโครงกำรเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน หรือมีต้นทุนกำรได้มำซึง่ พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นำโครงกำรสูงกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ เนื่องจำกข้อจำกัดใน
กำรขออนุญำตเชื่อมโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid Connection)
เงินลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวสูงกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำกรำคำกำรจัดจ้ำงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จสูงกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ เป็ นต้น
ผลประกอบกำรของโครงกำรไม่เป็ นไปตำมทีค่ ำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำก
- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้ และ/หรือ จำหน่ำยได้ ต่ำกว่ำทีป่ ระมำณกำรไว้

- สมมติฐำนเกีย่ วกับกำรดำเนินงำน เช่น ค่ำควำมเข้มแสง แตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณกำรไว้
- ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณกำรไว้
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีประสบกำรณ์ และควำมเชีย่ วชำญในกำรพัฒนำและบริหำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และ
ได้กำหนดให้มกี ำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรอย่ำงละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เช่น หำกเป็ นโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กลุ่มบริษทั ฯจะตรวจสอบข้อมูลควำมเข้มของพลังงำนแสงอำทิตย์โดยใช้แหล่งข้อมูลจำก
องค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือองค์กำรนำซ่ ำ เพื่อใช้ประกอบกำรกำหนด
ที่ตงั ้ โครงกำร เป็ นต้น อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มกี ำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคที่เชีย่ วชำญเพื่อควบคุมและดูแลกำร
พัฒนำโครงกำรให้เป็ นไปตำมแผนกำรและระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ และในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ กลุ่ม
บริษัทฯ ได้คำนวณเงินลงทุนสำรอง (Contingency) ซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมหำกค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำร
เพิม่ ขึน้ ระดับหนึ่ง
นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่ง
ในปจั จุบนั มีประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็ นระยะเวลำ 25 ปี
นับตัง้ แต่วนั เริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงกำร
และกลุ่มบริษทั ฯ ยังมีนโยบำยในกำรทำประกันอุปกรณ์ทส่ี ำคัญในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำตำมควำมเหมำะสม
ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ พลังงำนหมุน เวียนของกลุ่ มบริษัท ฯ ในอนำคต กลุ่ ม บริษัทฯ มีน โยบำยคัด เลือก
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในลักษณะสัญญำจ้ำงเหมำ (Lump Sum Turnkey) โดยจะพิจำรณำ
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เลือกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่เสนอข้อเสนอรำคำและเงื่อนไขทีใ่ ห้ผลตอบแทนกำรลงทุนสูงทีส่ ุด โดยเงื่อนไข
ดัง กล่ ำ วรวมถึง กำรรับ ประกัน คุ ณ ภำพงำนและปริม ำณพลัง งำนไฟฟ้ ำขัน้ ต่ ำ ที่ส ำมำรถผลิต ได้ (Energy Output
Warranty) หรือกำรรับประกันอื่นใดที่มีลกั ษณะเทียบเคียงได้กบั กำรรับประกันที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รบั ในปจั จุบนั หรือ
เทียบเคียงได้กบั เงื่อนไขกำรรับประกันใดๆ ทีบ่ ริษทั อื่นในอุตสำหกรรมพึงได้รบั เป็ นกำรทัวไป
่

3.6.5

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึง
มีควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงสภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กฎหมำย และนโยบำยภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในประเทศทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะลงทุน รวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงินทีอ่ ำจส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ เช่น ควำมเสีย่ งด้ำนเงินเฟ้อ ข้อจำกัดในกำรแลกเปลีย่ นเงินตรำ และควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น เป็ นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกรทีม่ คี วำม
เชีย่ วชำญในกำรบริหำรโครงกำรในต่ำงประเทศได้ทนั ตำมกำหนด
อย่ ำ งไรก็ดี กลุ่ ม บริษัทฯ มีก ำรศึกษำข้อ มูลและพิจำรณำควำมเป็ น ไปได้ในกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำ พลังงำน
หมุนเวียนในหลำยประเทศเพื่อกระจำยควำมเสีย่ งดังกล่ำว และมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศโดยจัดจ้ำงทีป่ รึกษำในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร และมีนโยบำยในกำรสรร
หำและพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ

3.6.6

ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิ กการรับซื้อไฟฟ้ าจากโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบ
ติ ดตัง้ บนพืน้ ดิ นสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร

โครงกำรที่กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุ นได้รบั คัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบติดตัง้ บนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำและกำลังกำรผลิตติดตัง้ รวม 12
เมกะวัตต์ อย่ำงไรก็ดี สหกรณ์ภำคกำรเกษตรบำงแห่งได้ย่นื ฟ้องต่อศำลปกครองเพื่อขอให้กำรคัดเลือกโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ซึง่ ได้ประกำศผลอย่ำงเป็ นทำงกำร
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 ทีผ่ ่ำนมำเป็ นโมฆะเนื่องจำกไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
หำกศำลปกครองมีคำพิพำกษำถึงทีส่ ดุ ให้กำรคัดเลือกดังกล่ำวเป็ นโมฆะ กลุ่มบริษทั ฯ อำจต้องหยุดกำรพัฒนำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์และมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงินจำกกำรลงทุนทีไ่ ด้ลงทุนไปแล้ว ซึ่งอำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ยังไม่มเี งิน
ลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว
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3.7
3.7.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
ความเสี่ ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

บริษทั ฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ก่อนทีจ่ ะรับทรำบผลกำรพิจำรณำ
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุญำตนำหุน้ สำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2559 ซึง่ บริษทั
หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ำ จำกัด และธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้
บุรมิ สิทธิเป็
์ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) ยกเว้น
คุณสมบัติกำรกระจำยหุ้นให้แก่ผู้ถือหุน้ รำยย่อยจำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 รำย ถือหุ้นรวมกันมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อย
ละ 20.00 ของทุนชำระแล้ว อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีควำมไม่แน่ นอนทีจ่ ะได้รบั อนุ ญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ใน
ตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ สำมัญได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้หำกหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ไม่
สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้กบั ประชำชนแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมี
คุณสมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รำยย่อยตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดครบถ้วน

3.7.2

ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิ ดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้
ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นครังนี
้ ้

รำคำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้อำจมีกำรขึน้ ลงอย่ำงผันผวน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ปจั จัยหลำยประกำร โดยหลำยปจั จัยเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น
 ทัศนะที่มีต่อโอกำสสำหรับธุรกิจและกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯ และหมวดธุรกิจอุตสำหกรรม
พลังงำนและสำธำรณูปโภคโดยทัวไป
่
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีแ่ ท้จริง กับผลประกอบกำรทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเครำะห์ได้คำดหวัง
 กำรเปลีย่ นแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของนักวิเครำะห์เกีย่ วกับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
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 กำรเปลี่ย นแปลงในเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่มีผ ลกระทบต่ อ อุตสำหกรรมเกี่ย วเนื่อ งกับ ธุร กิจไฟฟ้ ำพลังงำน
หมุนเวียน สภำพเศรษฐกิจโดยทัวไป
่ สภำวะตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเหตุกำรณ์หรือปจั จัยอื่นๆ
 กำรประกำศข้อมูลของบริษทั อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษทั ฯ
 กำรเปลีย่ นแปลงในกำรประเมินมูลค่ำตลำดและรำคำหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ และ
ดังนัน้ จำกปจั จัยต่ำงๆ ข้ำงต้นรวมทัง้ ปจั จัยอื่นๆ หุ้นสำมัญของบริษัทฯ อำจมีกำรซื้อขำยในรำคำที่ต่ ำกว่ำ
รำคำเสนอขำย

3.7.3

ความเสี่ยงจากกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มีข้อจากัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว ซึ่ง
ข้อจากัดดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทั ฯ

ข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ มีข้อ จ ำกัด สัด ส่ ว นกำรเป็ น เจ้ำ ของหุ้น ที่จ ำหน่ ำ ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดในบริษัท ฯ ของ
ชำวต่ำงชำติไว้ทร่ี อ้ ยละ 49.0 นอกจำกนี้ ควำมเป็ นเจ้ำของหุน้ ของชำวต่ำงชำติยงั ถูกจำกัดไว้โดยกฎหมำยไทย ได้แก่
พระรำชบัญญัตกิ ำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 (ตำมทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) ดังนัน้ สภำพคล่องและ
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญอำจได้รบั ผลกระทบในทำงลบโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อกำรถือหุน้ ของชำวต่ำงชำติเพิม่ ขึน้ ถึง
เพดำนทีก่ ำหนดไว้ผถู้ อื หุน้ ชำวไทยอำจไม่ส ำมำรถโอนหุน้ ของตนให้บุคคลอื่นซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชำติไทย นอกจำกนี้ผถู้ อื หุน้
ซึ่งมิได้มสี ญ
ั ชำติไทยมิอำจทรำบล่วงหน้ำว่ำหุ้นนัน้ จะตกอยู่ในข้อจำกัดสัดส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติหรือ นำย
ทะเบียนจะปฏิเสธกำรจดแจ้งกำรโอนหุน้ นัน้ หรือไม่
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