บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “GUNKUL”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2525
โดยคุณกัลกุล ดํารงปยวุฒิ์ เพื่อประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายอุปกรณสําหรับระบบไฟฟาและอุปกรณอื่นๆ ที่
เกี่ยวของใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอมาในป 2535 คุณกัลกุล ดํารงปยวุฒิ์ ไดกอตั้งบริษัท จี.
เค.แอสเซ็มบลี้ จํากัด (“GKA”) และบริษัท จี. เค. พาวเวอร โปรดักส จํากัด (“GKP”) ขึ้นเพื่อเปนโรงงานผลิตและ
ประกอบสินคาสําหรับจําหนายตอใหแกบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) จากนั้นในป 2536 บริษัท เค.เอ็น.
พี. ซัพพลาย จํากัด (“KNP”) ไดถูกกอตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจําหนายใหแกลูกคากลุมที่เปนหนวยงาน
ภาครัฐโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานโครงสรางการถือหุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
บริษัทจึงไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ใน GKA, GKP และ KNP ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และใน
ขณะเดียวกันบริษัท กันกุลเพาเวอรเจน จํากัด (“GPG”) ไดถูกกอตั้งขึ้นในป 2552 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยบริษัทเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 เชนเดียวกัน
จากประสบการณอันยาวนานในธุรกิจมากวา 25 ป ประกอบกับการใสใจในทุกความตองการของลูกคาและ
มุงมั่นในการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง สงผลใหปจจุบัน กลุมบริษัทสามารถกาวขึ้นสูความเปนผูนําในดานของการ
เปน “One Stop Shopping” หรือ “หางสรรพสินคา” สําหรับอุปกรณระบบไฟฟา และยังกาวตอไปดวยการขยาย
ขอบเขตการทําธุรกิจเขาสูธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพื่อรองรับการเติบโตของความตองการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในอนาคต ปจจุบันการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท สามารถแบงไดเปน 2 กลุมดังนี้
1) ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหนายอุปกรณสําหรับระบบไฟฟาและระบบพลังงานทดแทน ซึ่งผลิตภัณฑของ
กลุมบริษัทครอบคลุมอยูในทุกขั้นตอนของระบบการสงและจําหนายไฟฟาตั้งแตโรงผลิตไฟฟาจนถึง
ผูใชไฟฟาดวยสินคาคุณภาพกวา 5,000 รายการ เพื่อตอบสนองตอความตองการและลักษณะการใช
งานที่แตกตางกันของลูกคาแตละกลุม โดยสินคาที่นํามาจําหนายมีทั้งสินคาที่ผลิตมาจากโรงงานของ
กลุมบริษัทเองและจัดหาจากผูผลิตอื่นที่ไดรับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินคาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ โดยกลุมผลิตภัณฑสามารถแบงกลุมได เปน 5 กลุมหลัก อันไดแก
1.1 อุปกรณปองกันและควบคุมระบบสายสงและสายจําหนาย
เป น กลุ ม อุ ป กรณที่ ติ ด ตั้ ง สํ า หรั บ ป อ งกั น และควบคุ ม ระบบสายส ง และสายจํ า หนา ยไฟฟ า รวมถึ ง
อุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการสง-จายพลังงานไฟฟาและปองกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตอระบบสายสงไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของอันเนื่องมาจากสาเหตุตาง
ๆ อาทิ ไฟฟากระโชก, ไฟฟาลัดวงจร หรือฟาผา เปนตน สําหรับผลิตภัณฑหลักของสินคาประเภท
อุปกรณการปองกันและควบคุมระบบสายสงและสายจําหนาย ไดแก อุปกรณปองกันและตัดตอระบบ
ไฟฟา, หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณที่เกี่ยวของ และอุปกรณระบบสายดินและระบบปองกันฟาผา
1.2 อุปกรณประกอบระบบสายสงและสายจําหนาย
เปนกลุมสายสงและอุปกรณ (Cable & Accessories) ซึ่งติดตั้งสําหรับสนับสนุนการทํางานของระบบ
สงไฟฟา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่สงผานกระแสไฟฟาไปยังจุดตางๆ ดวยคุณภาพและแรงดันที่
เหมาะสมกับระบบไฟฟาหรือผูใชไฟฟาที่ปลายทาง สําหรับผลิตภัณฑหลักของสินคาประเภทอุปกรณ
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ประกอบระบบสายสงและสายจําหนายไดแก อุปกรณสายไฟฟา, อุปกรณสวนประกอบเสาสาย,
อุปกรณตอเชื่อมสายไฟฟา และลูกถวยไฟฟา
1.3 กลุมอุปกรณและเครื่องมือ
เปนกลุมอุปกรณและเครื่องมือทั่วไปที่ใชในการติดตั้งและตรวจสอบระบบวิศวกรรมไฟฟาตางๆ เชน
เครื่องมือชางและเครื่องมือปองกันสําหรับวิศวกรหรือชางเทคนิค, เครื่องมือวัดและทดสอบระบบไฟฟา
และเครื่องมือวิเคราะหสัญญาณระบบไฟฟา ซึ่งสําหรับสินคาในกลุมนี้สวนใหญกลุมบริษัทเปนผูนําเขา
เพื่อจําหนาย โดยมีผลิตภัณฑหลักของกลุมอุปกรณและเครื่องมือไดแก อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
และเครื่องมือทั่วไป และอุปกรณเครื่องมือวัดและทดสอบ
1.4 กลุมอุปกรณโคมไฟถนน
โคมไฟถนนของกลุมบริษัทเปนโคมไฟถนนที่ใชสําหรับใหแสงสวางในบริเวณถนนในชุมชน, ทางเดิน
หรือตรอกซอยตาง ๆ สวนประกอบสําคัญของโคมไฟถนน ไดแก ตัวโคมไฟ เสาสําหรับโคมไฟถนน และ
อุปกรณสําหรับเปดปดไฟอัตโนมัติ
1.5 กลุมอุปกรณระบบพลังงานทดแทน
กลุมบริษัทเปนผูจัดหาอุปกรณสําหรับระบบพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อจําหนายใหแกลูกคา
รวมถึ ง ให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษาในการติ ด ตั้ ง และใช ง านอุ ป กรณ ร ะบบดั ง กล า ว โดยอุ ป กรณ ร ะบบ
พลังงานทดแทนที่กลุมบริษัทมีการจําหนายในชวงที่ผานมาประกอบดวย กังหันลม (Wind Turbind)
และโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) และในปจจุบันบริษัทอยูระหวางการเจรจาเงื่อนไข
ทางการคากับ Solar Frontier จากประเทศญี่ปุน เพื่อเปนตัวแทนจําหนายแผงเซลลแสงอาทิตยใน
ประเทศไทย ทั้งนี้คาดวาการเจรจาเงื่อนไขทางการคาดังกลาวจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2553
2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนโดยเริ่มจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) เพื่อจําหนายไฟฟาใหแกภาครัฐ ตาม
นโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใชไฟฟาจากพลังงานทดแทน กลุมบริษัทไดยื่นคํา
รองขอขายไฟฟาตอการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก
มาก มีกําลังการผลิตไมเกิน 10 เมกกะวัตต (Very Small Power Plant : VSPP) จํานวนรวม 5
โครงการ โดยมีกําลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 30.9 เมกกะวัตต และไดมีการลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) กับ กฟภ.แลว โดยไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
(Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตตตอ
ชั่วโมง เปนระยะเวลา 10 ป นับแตตั้งแตโรงไฟฟาเริ่มทําการจําหนายไฟฟาได ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยขนาด 3.0 MW แหงแรกของกลุมบริษัทจัดตั้งขึ้นที่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ โดยมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
รายละเอียดโรงไฟฟาโครงการที่ 1 ที่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ : 3.0 เมกกะวัตต
พื้นที่
: โครงการตั้งอยูบนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่รวม 128 ไร
เทคโนโลยี : แผงเซลลแสงอาทิตยประเภทแผงเซลลแสงอาทิตยที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา ซึ่งเปน
เทคโนโลยีแบบฟลมบางชนิด CIS (Copper Indium Selenium) ของบริษัท Solar
Frontier จากประเทศญี่ปุน
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คาดวาจะเริ่มจําหนายไฟฟา: ไตรมาส 4 ป 2553
เงินลงทุน : มูลคาเงินลงทุนรวมคาดวาประมาณ 340 ลานบาท โดยเปนเงินลงทุนจากสวนของผู
ถือหุนจํานวน 80 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประมาณ 260
ลานบาท
โครงสรางรายได: 1) รายไดจากการจําหนายไฟฟา สําหรับการขายไฟฟาจํานวน 3.0 เมกกะวัตต โดย
สัญญามีระยะเวลา 5 ป ตออายุครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติและมีผลบังคับใช
จนกวาผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญา
2) รายไดจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จะ
ไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตตตอชั่วโมง เปน
ระยะเวลา 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
3) รายไดจากการขายคารบอนเครดิต (CERs) สําหรับโครงการโรงไฟฟา 3.0
เมกกะวัตต บริษัทไดทําการยื่นขอใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เปนที่เรียบรอยแลว โดยยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จากการที่
บริษัทยังไมไดรับอนุมัติในการไดรับคารบอนเครดิต และยังไมสามารถยืนยัน
ปริม าณคารบอนที่จ ะจํา หนา ยได ทําใหร ายไดใ นสว นนี้อ าจจะไมเกิดขึ้น ใน
อนาคตได
สําหรับธุรกิจผลิต จัดหา และจําหนายอุปกรณสําหรับระบบไฟฟาและระบบพลังงานทดแทน ลูกคาของกลุม
บริษัทสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมลูกคาภาครัฐ ซึ่งไดแกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ,
กลุมลูกคาภาคเอกชน ซึ่งไดแก ผูคาสง, ผูคาปลีกและผูประกอบการรับเหมากอสราง และกลุมลูกคาตางประเทศ ซึ่ง
มีทั้งกลุมลูกคาภาครัฐและภาคเอกชนในตางประเทศ โดยบริษัทใชชองทางการจําหนายตรงเปนหลักใหแกลูกคาทั้ง 3
กลุมโดยผานขั้นตอนการเสนอราคาและจัดซื้อจัดจางของลูกคาแตละกลุม สวนธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนลูกคาของบริษัทไดแก หนวยงานทางดานการไฟฟาของภาครัฐ ซึ่งโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยในเชิงพาณิชยของเอกชนนั้น ถูกกําหนดใหตองผลิตและจัดจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหกับหนวยงานการ
ไฟฟาที่เกี่ยวของเทานั้น
กลุมบริษัทใหความสํา คัญตอคุณภาพของทุก ๆ ผลิตภัณ ฑที่จําหนายใหแกลูกคา ทั้งสินคาที่ผลิตจาก
โรงงานของกลุมบริษัทและสินคาที่บริษัทคัดสรรจากผูผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้
บริษัทยังใหความสําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด
ประกอบกับการใหบริการหลังการขายและการสรางความสัมพันธในระยะยาวกับคูคาอยางตอเนื่อง สงผลใหกลุม
บริษัทไดรับความไววางใจจากคูคาของบริษัทเสมอมา สําหรับในสวนของการผลิตและจําหนายไฟฟานั้นกลุมบริษัท
มุงเนนที่จะเปนผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก โดยเลือกผลิตไฟฟาจากจากพลังงานทดแทนที่
เหมาะสมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 400.00 ลานบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 300.00 ลานบาท โดย
มีบริษัท กันกุลกรุพ จํากัดซึ่งถือหุนโดยครอบครัวดํารงปยวุฒิ์ เปนผูถือหุนใหญ สําหรับผลการดําเนินงานใน 3 ปที่
ผานมานั้น รายไดจากการขายของกลุมบริษัทมีการเติบโตอยางมากในป 2550 โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,103.32 ลานบาท
เปน 1,537.94 ลานบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีสาเหตุสําคัญจากนโยบายการสงเสริมการขายและการ
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เติบโตของรายไดจากกลุมลูกคาตางประเทศ ในป 2551 บริษัทไดรับผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการคาที่มีตอ
ประเทศสหภาพพมา สงผลใหบริษัทมีรายไดจากกลุมลูกคาตางประเทศลดลง อยางไรก็ดี จากการที่บริษัทมีลูกคา
หลายกลุม สงผลใหกลุมบริษัทสามารถลดผลกระทบจากการที่ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งลดลงได โดย
กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายในป 2551 เทากับ 1,366.20 ลานบาทตามงบการเงินรวม สําหรับในป 2552 จาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําใหในชวง6 เดือนแรกของป 2552 รายไดของกลุมบริษัทมีการปรับตัวลดลงอยางมาก
แตอยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งปหลังของป 2552 ภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีการฟนตัว และบริษัทไดมีการสงมอบงานตางๆ
ใหกับกลุมลูกคาภาครัฐมากขึ้น ทําใหกลุมบริษัทมีรายไดจากการขายในป 2552 เทากับ 864.07 ลานบาทตามงบ
การเงินรวม และในงวด 6 เดือนแรกของป 2553 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 555.03 ลานบาทตามงบ
การเงินรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 54.47 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกในป 2552 ซึ่งกลุมบริษัทมีรายไดจากการขาย
เทากับ 359.32 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากการที่สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศที่เคยชะลอตัวในป 2552 ไดฟน
ตัวในป 2553 สงผลใหกลุมบริษัทสามารถจําหนายสินคาไดมากขึ้น ทั้งในสวนของลูกคาในประเทศและตางประเทศ
กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 23.83 ในป 2550 ตามงบการเงินเสมือนรวมกิจการ, รอยละ
23.73 และรอยละ 25.45 ในป 2551 และป2552 ตามงบการเงินรวมตามลําดับ ซึ่งแนวโนมการเพิ่มขึ้นของกําไร
ขั้นตนดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสัดสวนรายไดจากการประกอบธุรกิจผลิตเพื่อจําหนายของ
บริษัท ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลของนโยบายในการลดตนทุนการจัดหาสินคาที่จําหนายดวยการสรางสายการผลิตเอง
ในบางกลุมสินคา อยางไรก็ตามจากการปรับปรุงโครงสรางผลตอบแทนของพนักงานในป 2551 สงผลใหกลุมบริษัท
มีอัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินธุรกิจปกติลดลงจากรอยละ 9.57 ในป 2550 ตามงบการเงินเสมือน เปนรอยละ 8.89
และรอยละ 6.15 ในป 2551 และป 2552 ตามงบการเงินรวม ตามลําดับ สําหรับในชวง 6 เดือนของป 2553 ตามงบ
การเงินรวม กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิอยูในระดับที่ใกลเคียงกับป 2552 โดยเทากับรอยละ
24.64 และรอยละ 5.43 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับอัตรากําไรขั้นตนและกําไรสุทธิในป 2552 ซึ่งเทากับรอยละ 25.45
และ รอยละ 6.15 ตามลําดับ
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้น ป 2550, ป 2551, ป 2552 และ ณ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553 ตามงบ
การเงินรวมเทากับ 1,137.24 ลานบาท, 1,051.35 ลานบาท, 856.99 ลานบาท และ 951.67 ลานบาท ตามลําดับ
โดยรายการหลั ก ของสิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นไดแ ก ลู ก หนี้ ก ารค า และสิน ค า คงเหลื อ ซึ่ ง ผั น แปรไปตามยอดขายและ
ความสามารถในการเรียกชําระเงินจากลูกคาของกลุมบริษัท สําหรับรายการหลักของสินทรัพยไมหมุนเวียนไดแก
อาคารและอุปกรณซึ่งกลุมบริษัทลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกําลังการผลิต
ในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพยถาวรนั้น กลุมบริษัทมีการจัดหา
แหลงเงินทุนทั้งจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการกูยืมจากสถาบันการเงินรวมถึงการกูยืมจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกัน สงผลใหกลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงเทากับ 1.44 เทา, 0.69 เทา, 0.70 เทา และปรับตัว
เพิ่มขึ้นเปน 0.85 เทา ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นป 2550, ป 2551, ป 2552 และณ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553
ตามลําดับ
สําหรับปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท มีดังนี้
1). ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา เนื่องจากบริษัทมีการจําหนายสินคาใหแกกลุมลูกคาซึ่งเปนหนวยงาน
ราชการเปนหลัก โดยบริษัทมีการจําหนายสินคาใหแกกลุมหนวยงานดังกลาวประมาณรอยละ 30 – 50
ของรายไดจากการจําหนายสินคารวมของกลุมบริษัท ดังนั้น กลุมบริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบที่มี
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นัยสําคัญตอรายไดและผลประกอบการของบริษัทในกรณีที่ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
ดานไฟฟาหรือในกรณีที่บริษัทมิไดรับการคัดเลือกในการประมูล นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสงออกสินคา
ไปยังประเทศสหภาพพมาเปนจํานวนมาก สงผลใหบริษัทอาจไดรับผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอรายได
และผลประกอบการของบริษัทในกรณีที่ไมสามารถสงสินคาไปจําหนายยังประเทศสหภาพพมาได
อยางไรก็ดี บริษัทมีการบริหารจัดการโดยการกระจายกลุมลูกคาเปน 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมลูกคา
ภาครัฐ, กลุมลูกคาภาคเอกชน และกลุมลูกคาตางประเทศ สงผลใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง และชวยลดผลกระทบที่อาจไดรับจากการที่ลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งลด
คําสั่งซื้อลงได
2). ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการสงออกสินคาไปขายในตางประเทศและมีการนําเขาวัตถุดิบ
จากตางประเทศ จึงทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ซึ่งอาจจะสงผลใหบริษัท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีทั้งการนําเขาและสงออกในสกุลเงิน
ตางประเทศ สงผลใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการวาง
แผนการสั่งซื้อและสงมอบสินคาใหแกกลุมลูกคาตางประเทศ (Natural Hedge) และทําสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) สําหรับสวนที่มิไดปองกันความเสี่ยงดวยการวาง
แผนการสั่งซื้อและสงมอบ (Natural Hedge)
3). ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา กลุมบริษัทอยูระหวางการขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยเริ่มตนจากพลังงานแสงอาทิตย
โดยมีกําลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 30.9 เมกกะวัตต โดยปจจุบันอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยโครงการที่ 1 เฟส 1 ซึ่งมีกําลังการผลิต 3.0 เมกกะวัตต อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทอยู
ระหวางการเริ่มเขาสูธุรกิจดังกลาว อาจทําใหยังคงถือไดวาอาจมีความไมแนนอนในเรื่องตางๆ ที่ยังไม
สามารถระบุได และอาจสงผลตอความสามารถในการหารายไดของโครงการ ระยะเวลาคืนทุน ตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ซึ่ ง อาจเบี่ ย งเบนไปจากที่ ค าดการณ ไ ว ซึ่ ง อาจนํ า มาสู ผ ลกระทบในเรื่ อ ง
ความสามารถในการจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินได โดยปจจัยที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง เชน
ความเสี่ยงในดานความสามารถในการผลิตไฟฟา, ความลาชาที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการกอสรางโรงไฟฟา
ของโครงการที่ 1 เฟส 1, ความเสี่ยงในการจําหนายไฟฟา, ความเสี่ยงจากการไมสามารถกอสรางโรงไฟฟา
โครงการอื่นๆ ไดในอนาคต
นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาเชาที่ดิน,
อาคารสํานักงานและโรงงาน, ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
, ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนในราคาต่ํากวาการเสนอขายครั้งนี้ และความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองในกรณีซื้อขาย
หลักทรัพย (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2.1 เรื่องปจจัยเสี่ยง)
บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ซึ่งจะทําให
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 400.00 ลานบาท เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั้งจํานวนหรือคิดเปนรอยละ
25.00 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ และบริษัทจะดําเนินการนํา
หุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีราคาเสนอขายหุนละ
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5.40 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท มีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11 – 13
ตุลาคม 2553
บริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ จํานวนรวม
ประมาณ 521,978,000 บาท หลังหักคาใชจายตาง ๆ แลว ดังตอไปนี้
1. ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม ประมาณ 104 ลานบาท
2. ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ประมาณ 157 - 209 ลานบาท
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ประมาณ 209 – 261 ลานบาท
(ผูลงทุนควรอานศึกษาขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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