ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทมีความเสีย่ งซึง่ อาจส่งผลถึงการดางานและผลประกอบการอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ บริ ษัทมีแนวทางในการป้องกัน
และแก้ ไขความเสีย่ ง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.1

ปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริษัท

ความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
1.1.1

ความเสีย่ งในโครงการที่บริ ษัทลงทุนโดยการเข้ าซื ้อกิจการ

(ก)

ความเสีย่ งในการที่อตั ราผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซชีวภาพ และชีวมวลขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณ
วัตถุดิบซึ่งใช้ ผลิตไฟฟ้า ซึ่งหากมีปริ มาณวัตถุดิบไม่ เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ เต็มกาลังการผลิต ส่งผลให้ บริ ษัทไม่ได้ รับรายได้ และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการศึกษาความเพียงพอของปริ มาณวัตถุดบิ ที่ใช้ สาหรับโรงไฟฟ้า โดยได้ เข้ าไปสารวจ
ปริ มาณเชื ้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนส่งได้ รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริ มาณเพียงพอต่อความต้ องการของโรงไฟฟ้า
แล้ ว ทาให้ สามารถทราบถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นและสามารถแก้ ไขหรื อปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานได้
ทันท่วงที ทาให้ สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่ งในการที่อตั ราผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายได้

(ข)

ความเสีย่ งในการบริ หารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
การบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าจะต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถ หากบริ ษัท
ไม่สามารถจัดให้ มีบคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเพียงพอ
อาจจะทาให้ บริ ษัทไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ พยายาม
จัดหาและรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติดงั กล่าวในจานวนที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และจะจัด
อบรมพนักงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสีย่ งในการบริ หารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าได้

1.1.2

ความเสี่ยงในโครงการที่บริ ษัทย่อยจะลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดที่บริ ษัทย่อยได้ รับ PPA จาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ ว

(ก)

ความเสี่ยงจากการที่บริ ษัทไม่สามารถดาเนินการได้ ทนั ตามกาหนดวันเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า (SCOD) ที่
กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ก่อนการเริ่ มก่อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวล บริ ษัทย่อยจะต้ องดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง เช่น ใบอนุญาต
ก่อสร้ าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และต้ องจัดทาประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้ าง

เป็ นต้ น และผู้รับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็ จ (EPC Contractor) ต้ องดาเนินก่อสร้ างโครงการให้
แล้ วเสร็ จตามเวลาที่กาหนด ซึง่ หากไม่สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่
กาหนดในแผนงาน อาจส่งผลให้ ไม่สามารถดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภายในกาหนดวันเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าดังที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวรับรู้ รายได้ จากโครงการข้ างต้ นล่าช้ าออกไป ดังนัน้ บริ ษัทจึงศึกษาขันตอนการยื
้
่นขอใบอนุญาต
พร้ อมกับเอกสารและข้ อมูลที่ต้องนาส่ง รวมทังบริ
้ ษัทได้ คดั เลือกบริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีชื่อเสียง มี
ประสบการณ์ และความชานาญในการก่อ สร้ างโรงไฟฟ้า พร้ อมกับวางแผนติดตามความคืบหน้ า ของ
โครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการขอใบอนุญาตและกระบวนการก่อสร้ างจะแล้ วเสร็ จ
ตามเวลาที่กาหนด อย่างไรก็ดี บริ ษัทย่อยสามารถยื่นขอเลื่อนกาหนดวันเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้ องทาการชี ้แจงเหตุผลและรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการให้ แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
(ข)

ความเสีย่ งในการจัดหาเงินลงทุนในการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
หากบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่สามารถจัดหาเงิ น ทุนเพื่อลงทุน ในการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าชี ว มวล
ดังกล่าวได้ ทังในส่
้ วนของทุนหรื อเงินกู้ยืม จะมีความเสีย่ งที่จะไม่สามารถดาเนินโครงการได้ ตามระยะเวลา
ที่กาหนดซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ได้
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ทาการเจรจาเบื ้องต้ นกับสถาบันทางการเงิ นเพื่อขอวงเงิ นสินเชื่อโครงการ
(Project Finance) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าวแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกตัว๋ แลกเงินหรื อหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท ในการลงทุนในโครงการ
ต่างๆของกิจจการ ความเสีย่ งในการบริ หารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
การบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ ความสามารถ
หากบริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีบคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
อย่างเพียงพอ อาจจะทาให้ บริ ษัทไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ใน
การเตรี ยมการเพื่อเริ่ มดาเนินการโรงไฟฟ้าบริ ษัทจะคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในจานวนที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้ าที่ และจะจัดอบรมพนักงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการ
บริ หารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าได้

1.2 ความเสี่ยงจากรายได้ ในแต่ ละไตรมาสไม่ สม่าเสมอ
เนื่องจากธุรกิจส่วนหนึ่งของบริ ษัทมีส่วนที่เป็ นลักษณะงานโครงการออกแบบ จาหน่ายและติดตังระบบจ่
้
าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้ อมซึ่งมีลกู ค้ าเป็ นหน่วยงานของรัฐบาล เช่น บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด

(มหาชน) เป็ นต้ น ซึ่งลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวจะมีรอบปี งบประมาณเริ่ มต้ นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะใช้ ระยะเวลา
หนึ่งในการเตรี ยมการจัดซื ้อจัดจ้ างและจะทาการคัดเลือกผู้จัดจาหน่ายหรื อผู้รับเหมาสาหรั บโครงการของแต่ละ
หน่วยงาน หลังจากนันบริ
้ ษัทจะใช้ เวลาในการดาเนินการประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือนจึงจะส่งมอบงานและรั บรู้
รายได้ ทาให้ รายได้ ของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสในงวดปี มีความผันผวน โดยมีลกั ษณะเป็ นวัฏจักร
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
เนื่องจากรายได้ ส่วนใหญ่ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาจากธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตังระบบจ่
้
ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้ อม ซึ่งมีลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นหน่วยงานรั ฐบาลและเอกชนซึ่งดาเนินกิจการด้ านการ
สื่อสารโทรคมนาคม ทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ หากอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมี การชะลอ
ตัวลง ซึง่ อาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรื อการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายในการให้ สมั ปทานในระบบสือ่ สารต่างๆ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม บริ ษัทจึงได้ ทาการขยายฐาน
ลูกค้ าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารสานักงาน เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน ซึ่งมีรายได้ ที่ค่อนข้ างแน่นอนในแต่ละไตรมาส ทาให้ สามารถลดสัดส่วนของรายได้ จากลูกค้ าในอุตสาหกรรม
การสือ่ สารโทรคมนาคมและการพึง่ พิงลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวได้ ในระดับหนึง่
ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
- ไม่มี -

