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บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ ประมาณ 522 ลานบาท
(ภายหลัง หักคาธรรมเนียมการจัดจําหนา ยและรับประกันการจําหนา ย และคาใชจา ยอื่นที่เกี่ยวของ) ไปใช เพื่ อ
วัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน
1. ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม
2. ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
2. เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
104
157 – 209
209 – 261
522

สวนที่ 2 หนา 1

ระยะเวลาใชเงินโดยประมาณ
ไตรมาส 1 – ไตรมาส 2 ป 2554
ไตรมาส 4 ป 2553 – ไตรมาส 2 ป 2554
ไตรมาส 4 ป 2553
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1 ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
1.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมลูกคาภาครัฐ
เนื่องจากลูกคาหลักของบริษัทและบริษัทยอย ไดแกหนวยงานการไฟฟาของทางภาครัฐ เชน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีสัดสวนอยูประมาณรอยละ 30 - 50 ของ
รายไดจากการจําหนายสินคารวมของบริษัทและบริษัทยอย ในระหวางป 2550 – ป 2552 และ 6 เดือนแรกของป
2553 ทั้งนี้จากการที่รายไดจากการจําหนายสินคาใหแกลูกคากลุมนี้จะขึ้นอยูกับงบประมาณดานไฟฟาจากทาง
ภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอรายไดและผลประกอบการของบริษัทไดในกรณีภาครัฐมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนดานไฟฟา หรือ กรณีที่บริษัทไมไดรับการคัดเลือกในการประมูล อาจสงผลให
บริษัทตองสูญเสียรายไดจากกลุมลูกคาหลักไป
จากการที่การลงทุนดานไฟฟา ถือเปนการลงทุนดานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
โดยในภาวะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวภาครัฐมีความจําเปนที่ตองขยายระบบสาธารณูโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและครัวเรือน ในทางตรงกันขาม
ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอ ภาครัฐมักใชโครงการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนกลไกในการกระตุนการฟนตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากระหวางป 2549 – ป 2550 และ ป 2552 กลุมบริษัทมีระดับรายไดจากกลุม
ลูกคาภาครัฐที่ประมาณ 450 ลานบาท แตในป 2551 ซึ่งเปนปที่เกิดวิกฤติการณทางการเงินจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ดังนั้นภาครัฐจึงมีการกระตุนเศรษฐกิจ
ผานการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ โดยรายไดจากกลุมภาครัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน
ระดับ 700 ลานบาท ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนดาน
ไฟฟาของภาครัฐ อาจมีอ ยูในระดับที่ ค อนขางต่ํา ในสวนของความสามารถในการไดรับ คัดเลือกในการประมูล
โครงการตางๆ ของภาครัฐนั้น ดวยลักษณะการประมูลของภาครัฐนั้น จะมีการแบงการประมูลแยกเปนกลุมสินคา
ทั้ ง นี้ ด ว ยลั ก ษณะของสิ น ค า ของกลุ ม บริ ษั ท ที่ มี ค วามหลากหลาย และได รั บ การยอมรั บ ทางด า นคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ISO, สมอ. รวมทั้ง สถาบันการทดสอบทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งสินคาในบางกลุมผลิตภัณฑ
ของบริษัทไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑจาก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อสนับสนุนใน
การจําหนายใหแกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทําใหความเสี่ยงที่บริษัทจะไมไดรับคัดเลือกในการประมูลทุก
ประเภทและทุกครั้งถือไดวาอยูในระดับต่ําเชนกัน อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได กลุม
บริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งโดยการขยายฐานลูกคาเปนกลุมตาง ๆ
ทั้งกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการสงออกไปยังตางประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่อาจไดรับจากการที่
ลูกคากลุมใดกลุ มหนึ่งลดคําสั่งซื้อลง โดยสัดสวนการจําหนายใหแกลูกคาแตละกลุมจะแตกตางกันไปในแตละ
ช ว งเวลา ซึ่ ง บริษั ท จะพิ จ ารณาถึ ง ป จ จั ย ที่มี ผ ลกระทบต อ การสั่ ง ซื้ อ สิน ค า ในแต ล ะกลุม ลู ก ค า เช น การเบิ ก จ า ย
งบประมาณดานระบบไฟฟา, ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยรวมถึง
ประเทศของลูกคา เปนตน เพื่อกําหนดนโยบายดานการตลาดใหสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ในแตละชวงเวลาเชน
ในชวงที่ภาครัฐมีการเบิกจายงบประมาณลาชาสงผลใหลูกคากลุมราชการมีการสั่งซื้อลดลง บริษัทไดพยายามรักษา
ระดับรายไดโดยการเนนที่กลุมลูกคาภาคเอกชนและกลุมลูกคาตางประเทศใหมากขึ้น หรือในชวงเวลาที่ภาคเอกชน
อยูในภาวะลดการลงทุน บริษัทก็ยังคงมีฐานลูกคาภาคราชการที่พยายามเรงการเบิกจายงบประมาณเพื่อกระตุน
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เศรษฐกิจและกลุมลูกคาตางประเทศ ดังนั้น การที่บริษัทมีการกระจายฐานลูกคาไปยังกลุมตาง ๆ จึงชวยลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งและชวยใหบริษัทสามารถรักษาระดับรายไดไวไดในแตละชวงเวลา
1.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
ในป 2552 บริษัทมีการจําหนายสินคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในพื้นที่ตาง ๆ รวมประมาณ180 แหงทั่ว
ประเทศ เปนจํานวน 330.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.27 ของรายไดจากการขายตามงบการเงินรวม
ของบริษัท และมีการจําหนายสินคาใหแกลูกคาในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของรายไดจากการขายตามงบการเงิน
รวมของบริษัทอีกเปนจํานวน 2 ราย ซึ่งเปนลูกคาในประเทศ 1 ราย และลูกคาตางตางประเทศ 1 ราย สําหรับงวด 6
เดือนแรกของป 2553 บริษัทมีการจําหนายสินคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนจํานวน 132.27 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 23.83 ของรายไดจากการขายตามงบการเงินรวมของบริษัท และมีการจําหนายสินคาใหแกลูกคาใน
สัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของรายไดจากการขายตามงบการเงินรวมของบริษัทอีกเปนจํานวน 2 ราย ซึ่งเปนลูกคา
ตางประเทศทั้ง 2 ราย
ทั้งนี้ ลูกคารายใหญของบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศนั้น เปนลูกคาประจําที่มีการติดตอซื้อขายมา
เปนระยะเวลานานและมีความสัมพันธที่ดีตอกันอยางตอเนื่อง และดวยการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินคาและ
การใหบริการของบริษัทมากวา 25 ป สงผลบริษัทเชื่อมั่นวาจะยังคงไดรับความไววางใจจากลูกคาประจําของบริษัท
อยางตอเนื่องตอไป อยางไรก็ดี บริษัทไดมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งในแตละ
กลุมลูกคา โดยบริษัทมีนโยบายในการขยายลูกคาใหมอยางตอเนื่อง เพื่อกระจายฐานลูกคาของบริษัทและยังเปนการ
สรางโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาสินคาใหมอีกดวย
1.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากการจําหนายสินคาใหแกประเทศสหภาพพมา
ในป 2552 และ งวด 6 เดือนแรกของป 2553 บริษัทมีการสงออกสินคาไปยังประเทศสหภาพพมาเปน
จํานวนรวม 143.35 ลานบาท และ 259.89 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 16.59 และรอยละ 46.82
ของรายไดจากการขายตามงบการเงินรวมของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอรายไดและ
ผลประกอบการของบริษัทในกรณีที่บริษัทไมสามารถสงสินคาไปจําหนายยังประเทศสหภาพพมาได ทั้งนี้ เพื่อเปน
การลดความเสี่ยงดังกลาว ผูบริหารของบริษัทไดติดตามสถานการณในประเทศสหภาพพมาอยางใกลชิดเพื่อประเมิน
สถานการณและมุงเนนการทําธุรกิจกับลูกคาซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐของประเทศสหภาพพมาเปนหลัก ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผานมานับตั้งแตป 2543 ที่บริษัทเริ่มมีการสงออกไปยังประเทศสหภาพพมาจนถึงปจจุบัน บริษัทไมเคยมี
หนี้สูญจากการสงสินคาไปจําหนายยังประเทศดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถติดตามสถานการณได
อยางใกลชิดและเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจในประเทศดังกลาว บริษัทไดแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศสหภาพ
พมา 1 ราย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตอประสานงานรวมถึงใหขอมูลความตองการใชสินคาของกลุมลูกคาใน
ประเทศสหภาพพมา (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 5.2.2 เรื่องรายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ) ซึ่งผูบริหารของ
บริษัทเชื่อมั่นวาธุรกิจอุปกรณสําหรับระบบพลังงานไฟฟาและระบบพลังงานทดแทนในประเทศดังกลาวยังคงมี
ศักยภาพในการเติบโตอยางตอเนื่องและนับเปนกลุมลูกคาเปาหมายที่สําคัญกลุมหนึ่งของบริษัท อยางไรก็ตาม เพื่อ
เปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากการสงออกใหแกประเทศใดประเทศหนึ่ง บริษัทจึงมีนโยบายขยาย
ฐานลูกคาสูประเทศตาง ๆ มากขึ้น ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, มาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย เปนตน
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1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ดวยลักษณะการประกอบธุรกิจกลุมบริษัท มีความเกี่ยวพันกับเงินตราสกุลตางประเทศใน 2 ลักษณะ คือ
•
กลุมบริษัทมีการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศ ซึ่งสวนใหญจะรับชําระเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
หรือเงินสกุลยูโร
•
กลุมบริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ โดยทําการจายชําระเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐหรือเงิน
สกุลยูโรเชนกัน
ทั้งนี้ดวยลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาว จึงทําใหกลุมบริษัทมีโอกาสที่จะไดรับผลกระทบในกรณีที่อัตรา
แลกเปลี่ยนมีการผันผวน โดยอาจเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ทําการบันทึกบัญชีซื้อหรือขายสินคา และวันที่ทําการรับหรือจายชําระมีความแตกตางกัน
อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีทั้งการนําเขาและสงออกในสกุลเงินตางประเทศ สงผลใหบริษัทสามารถลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดระดับหนึ่ง กลาวคือ ในกรณีที่เงินสกุลดอลลารหรือ เงินสกุลยูโร
มีการแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท จะสงผลใหกลุมบริษัทมีรายไดจากตางประเทศเมื่อแปลงเปนเงินสกุลบาทสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันก็จะมีตนทุนในการนําเขาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกัน กรณีที่เงินสกุลดอลลาร หรือเงินสกุลยูโรมี
การออนคาเมื่อเทียบกับเงินบาทลง จะสงผลใหกลุมบริษัทมีรายไดจากตางประเทศเมื่อแปลงเปนเงินสกุลบาทลดลง
และมีตนทุนในการจายชําระคานําเขาวัตถุดิบลดลงเชนกัน
ซึ่งดวยลักษณะดังกลาวถือเปนการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดวยการวาง
แผนการสั่งซื้อและสงมอบ (Natural Hedge) โดยบริษัทจะมีการเปดบัญชีเงินฝากเปนเงินตราสกุลตางประเทศเมื่อมี
รับชําระคาสินคาจากการขายเปนเงินสกุลตางประเทศในกรณีที่ กลุมบริษัทจะมีการจายชําระคาวัตถุดิบนําเขาใน
ระยะใกล กลุมบริษัทไดกําหนดใหผูบริหารของบริษัททําการติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและนําไปใช
เป น ข อ มู ล ในการวางแผนการสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และส ง มอบสิ น ค า ที่ มี ก ารจ า ยชํ า ระหรื อ รั บ ชํ า ระเป น เงิ น ตราสกุ ล
ตางประเทศ เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว (Natural Hedge) นอกจากนั้น ในสวนของเงินตรา
สกุลตางประเทศที่ยังคงเหลือจากการทํา Natural Hedge นั้น บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ในสัดสวน ประมาณรอยละ 30 – 50 ของภาระหนี้
ตางประเทศ
ทั้งนี้ในป 2552 และครึ่งปแรกของป 2553 กลุมบริษัทมีการจําหนายสินคาเปนเงินตราสกุลตางประเทศ
ทั้งสิ้น 163.87 ลานบาท และ 303.30 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.97 และรอยละ 54.65 ของ
รายไดจากการขายรวมของกลุมบริษัทในชวงเวลาดังกลาวตามลําดับ และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศเปน
มูลคา 235.61 ลานบาท และ 257.78 ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.75 และรอยละ 66.56 ของมูลคาการซื้อ
วัตถุดิบรวมของกลุมบริษัทในชวงเวลาเดียวกัน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 กลุมบริษัททําสัญญาซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ปเปนจํานวนเทากับ 80.88 ลานบาท
1.3 ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาเชาที่ดิน, อาคารสํานักงาน และโรงงาน
บริษั ทและบริ ษัท ยอ ยไดทํา สัญ ญาเชาและเชา ชว งที่ดินและสิ่ง ปลูกสรา งซึ่ง เปนอาคารสํา นักงานและ
โรงงานผลิตบางสวนจากคุณกัลกุล ดํารงปยวุฒิ์ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัท เปนระยะเวลา 3 ป
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 – วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.5 เรื่องรายละเอียดของ
สัญญาที่สําคัญ) และสามารถตออายุไดโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาไมนอย
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กวา 30 วัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงมีความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาดังกลาวภายหลังจากการครบ
อายุสัญญาเชา ทั้งนี้ คุณกัลกุล ดํารงปยวุฒิ์ ไดมีหนังสือแจงยืนยันใหบริษัทสามารถตออายุสัญญาเชาชวงที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางดังกลาวไดอีก 10 ป ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยคาเชาในแตละชวงเวลาการตอสัญญา
เชาจะอางอิงจากคาเชาที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะที่
ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
(VAT) อยางไรก็ดี บริษัทยังมิไดมีการจัดทําเปนสัญญาเชาระยะยาวเพื่อใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายแตอยางใด
บริษัทจึงยังคงมีความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาภายหลังจากการครบอายุสัญญาเชาอยู
ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาเชาที่ดิน, อาคารสํานักงานและโรงงาน ซึ่ง
เปนสถานประกอบการของกลุมบริษัทนั้น กลุมบริษัทจึงไดดําเนินการซื้อที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของโรงงานของบริษัท จี.เค.
แอสเซ็มบลี้ จํากัด ซึ่งเปนโรงงานหลักในการผลิตสินคาของกลุมบริษัทเรียบรอยแลวในป 2551 ดังนั้น ที่ดินและ
อาคารสวนที่ยังคงเชาชวงจากคุณกัลกุลจึงเหลือเพียงอาคารสํานักงานและคลังสินคาของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป รวมถึงโรงงานและคลังเก็บ
สินคาของบริษัท จี.เค.พาวเวอร โปรดักส จํากัด ซึ่งปจจุบันเปนเพียงสายการประกอบผลิตภัณฑเทานั้น
1.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
กลุมบริษัทอยูระหวางการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน
โดยเริ่มตนจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งกลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement :
PPA) กับการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 5 โครงการ โดยมีกําลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 30.9 เมกกะวัตต โดยปจจุบัน
อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโครงการที่ 1 เฟส 1 ซึ่งมีกําลังการผลิต 3.0 เมกกะวัตต ซึ่งคาด
วาจะแลวเสร็จภายในป 2553 และจะนําเงินที่ไดจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ประมาณรอยละ 30 – รอยละ 40 ของมูลคาที่ระดมได ไปใชในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โครงการที่ 1
เฟส 2 ซึ่งมีกําลังการผลิต 4.4 เมกกะวัตต สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โครงการที่ 1 เฟสที่ 1 ซึ่งมีกําลังการ
ผลิต 3.0 เมกกะวัตต ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสรางนั้น ใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 340 ลานบาท โดยเปนแหลง
เงินทุนจากสวนผูถือหุน 80 ลานบาท และเปนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 260 ลานบาท
ปจจุบันกลุมบริษัทยังมิไดมีผลประกอบการเชิงพาณิชยในธุรกิจดังกลาว จากการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ ผูบริหารคาดวาโครงการลงทุนธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจะมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 6 - 7 ป อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทอยูระหวางการเริ่มเขาสูธุรกิจดังกลาว อาจทําใหยังคงถือไดวา
อาจมีความไมแนนอนในเรื่องตางๆ ที่ยังไมสามารถระบุได และอาจสงผลตอความสามารถในการหารายไดของ
โครงการ ระยะเวลาคืนทุน ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งอาจเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณไว ซึ่งอาจนํามาสู
ผลกระทบในเรื่องความสามารถในการจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ได โดยปจจัยที่อาจกอใหเกิดความ
เสี่ยงดังกลาว สามารถระบุไดดังนี้
1.4.1 ความเสี่ยงในดานความสามารถในการผลิตไฟฟา
ความสามารถในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขึ้นกับ 2 สวนหลัก คือ ประสิทธิภาพของ
แผงเซลลแสงอาทิตย และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตไฟฟา ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสี่ยงอันอาจจะ
เกิดขึ้นดังกลาว กลุมบริษัทไดเลือกใชเทคโนโลยีของแผงเซลลแสงอาทิตยของบริษัท Solar Frontier จากประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งถือเปนหนึ่งในผูผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยชั้นนําที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกในดานประสิทธิภาพในการทํางาน
ของแผงเซลลแสงอาทิตย และสําหรับการกอสรางและติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟาตางๆ นั้น กลุมบริษัทไดมอบหมาย
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บริษัท Schneider (Thailand) Limited (“SE”) ซึ่งเปนหนึ่งในกลุม Schneider ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไดรับการ
ยอมรับในดานประสบการณและความชํานาญในดานอุปกรณวิศวกรรมไฟฟาและการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟาเปน
อยางดี เพื่อปองกันปญหาอันอาจจะเกิดตอระบบการผลิตไฟฟาของกลุมบริษัท ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการ
ผลิตไฟฟา นอกจากนั้น เพื่อสรางความมั่นใจและปองกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดนั้น กลุมบริษัทไดมีขอตกลง
กับคูสัญญาที่เกี่ยวของทั้งในสวนผูจัดหาแผงเซลล แสงอาทิตย ผูกอสรางโรงไฟฟา ในการรับประกันถึงประสิทธิภาพ
และความสามารถในการผลิตไฟฟาใหเปนไปตามที่ตกลงไว โดยแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้

1.4.2 ความลาชาที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการกอสรางโรงไฟฟาโครงการที่ 1 เฟส 1
กลุมบริษัทคาดวาโรงไฟฟาโครงการที่ 1 เฟส 1 จะแลวเสร็จและสามารถจําหนายไฟฟาเขาสูระบบไดใน
เดือนธันวาคม 2553 อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่การกอสรางโรงไฟฟา
และติดตั้งระบบการผลิตไฟฟาลาชากวากําหนด ซึ่งจะสงผลใหรายไดและผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเบี่ยงเบนไป
จากที่คาดหวังไว ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการลาชาในการกอสรางโรงไฟฟานั้น ภายใต
สัญญาการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระหวาง GPG ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท กับ บริษัท Schneider
(Thailand) Limited (“SE”) ระบุวา SE จะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553 กรณีที่มีความ
ลาชากวาที่ระบุ SE ไดตกลงที่จะชําระคาเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา โดยไมเกินกวารอยละ 10 ของมูลคา
รวมของสัญญา ซึ่งถือไดวาเปนการบรรเทาความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่ง
1.4.3 ความเสี่ยงในการจําหนายไฟฟา
กลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อจําหนายไฟฟาตามปริมาณที่ระบุ
ไวในสัญญาแตละฉบับ โดยสัญญาดังกลาวเปนลักษณะ Non-Firm เนื่องจากการผลิตไฟฟาโดยพลังงานแสงอาทิตย
นั้น ไมสามารถควบคุมปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ ตามสัญญาระบุวา การไฟฟาสวนภูมิภาคจะรับ
ซื้อไฟฟาทั้งหมดที่ทําการผลิตไดตามปริมาณที่ระบุไวในแตละโครงการ โดยสัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ลง
นามในสัญญา และจะตอเนื่องอัตโนมัติครั้งละ 5 ป ทั้งนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคไมมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หาก
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ดังนั้น ตามขอบเขตของสัญญาดังกลาว และจากการที่คูสัญญาเปน
หนวยงานภาครัฐ ทําใหถือไดกลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลิตไฟฟาและไมสามารถจําหนายไฟฟาได หรือไม
สามารถเรียกเก็บชําระเงินได
1.4.4 ความเสี่ยงจากการไมสามารถกอสรางโรงไฟฟาโครงการอื่นๆ ไดในอนาคต
กลุมบริษัทจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 30.9
เมกกะวัตต ทั้งนี้ ดวยสัญญาดังกลาวเปนสัญญาในลักษณะ Non-Firm ซึ่งมิไดมีขอกําหนดในเรื่องปริมาณไฟฟาที่
กลุมบริษัทตองนําสงเขาสูระบบแตอยางใด ทําใหในกรณีที่กลุมบริษัทไมสามารถกอสรางโรงไฟฟาโครงการอื่นๆ ได
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แลวเสร็จตามกําหนด กลุมบริษัทมิไดมีภาระหนาที่ในการตองชดเชยคาเสียหายใดๆ ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
อยางไรก็ตามหากโครงการดังกลาวมีความลาชาอาจทําใหตอการขยายตัวของรายไดและผลการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัทสําหรับธุรกิจใหม ทั้งนี้ ปจจัยที่อาจสงผลตอความสามารถในการกอสรางโรงไฟฟาโครงการอื่นๆ นั้น
ไดแก ความสามารถในการหาแหลงเงินทุนเปนหลัก โดยการกอสรางโรงไฟฟา โครงการ 2 – 5 ขนาดกําลังการผลิต
รวม 23.50 เมกกะวัตตนั้น คาดวาตองใชเงินลงทุนอีกทั้งสิ้นประมาณ 2,300 ลานบาท โดยในกรณีที่โครงสรางของ
เงินทุนเปนไปในลักษณะเดียวกับโครงการที่ 1 คือ มีสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 2.5 – 3.0 เทา สําหรับโครงการ
ที่เหลือบริษัทจะตองใชเงินลงทุนจากสวนของผูถือหุนอีกประมาณ 500 – 600 ลานบาท และจากการกอหนี้อีก
ประมาณ 1,700 ลานบาท โดยกลุมบริษัทวางแนวทางในการทยอยกอสรางแตละโครงการระหวางป 2554 – 2555
และจะสามารถกอสรางแลวเสร็จและรับรูรายไดทุกโครงการในป 2556 ทั้งนี้ในสวนของแหลงเงินทุนจากผูถือหุนนั้น
คาดวาจะนํามาจากผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ทั้งในสวนของธุรกิจปจจุบัน และการทยอยรับรูรายไดจากการ
จําหนายไฟฟาสําหรับโครงการที่ทยอย เปดดําเนินการ
1.5 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลั ง จากการเสนอขายหุ น สามั ญ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย กลุ ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ คื อ
ครอบครัวดํารงปยวุฒิ์ จะถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และ
ครอบครัวดํารงปยวุฒิ์ยังเปนผูบ ริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทดวย จึงทําใหกลุมผูถือหุนใหญ
ดังกลาว เปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญไดเกือบทั้งหมด ไมวาใน
เรื่องการแตง ตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่อ งอื่น ที่ตองใชเสียงสวนใหญข องที่ป ระชุมผูถือ หุน ยกเว นในเรื่อ ง
กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน
การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลการบริหารของผูถือหุนใหญได
อยางไรก็ตาม ดวยโครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5
ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแตละคณะอนุกรรมการมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่อยางชัดเจน ทํา
ให ร ะบบการทํ า งานของบริ ษั ท มี ค วามเป น มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได โ ดยง า ย อี ก ทั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทที่ขึ้นตรง ทําใหสามารถสอบทานการทํางานของบริษัทใหมีความโปรงใสไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
ถวงดุลอํานาจในการนําเสนอเรื่องตางๆ ที่จะพิจารณาเขาสูการประชุมผูถือหุนไดในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแลว กลุม
บริษัทไดมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมใน
กิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยบุคคลดังกลาวจะไมมีอํานาจอนุมัติในการทํารายการนั้นๆ ทําให
สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดอีกดวย
1.6 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนในราคาต่ํากวาการเสนอขายครั้งนี้
ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 600,000 หุนใหกับบุคคลภายนอก
จํานวนทั้งหมด 6 ราย ในราคาหุนละ 100.00 บาทซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไวในขณะนั้น (ปจจุบันมูลคาที่ตราไวเทากับ
1.00 บาทตอหุน เทากับจํานวนหุนรวม 60,000,000 หุน) โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.00 ของหุนที่ออกและชําระ
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แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ อนึ่งราคาขายหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุน
ทั้ง 6 รายดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป ดังนั้นผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากกการที่
ราคาหุนจะลดลงเนื่องจากผูถือหุนทั้ง 6 รายดังกลาวนําหุนออกจําหนายผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.7 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองในกรณีซื้อขายหลักทรัพย
บริษัท มีความประสงคจะเสนอขายหุน ตอประชาชนในครั้ง นี้กอนที่จ ะไดรับผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ซึ่งบริษัทฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (ปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2552)
เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอย
กวา 1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน ขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน
บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัท
ในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไม
สามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได
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