
คำถามจากทางนักลงทุนผู้สนใจจาก Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2564 

1. จากสถิติที่ผ่านมาไตรมาสใดเป็นผลประกอบการของ GUNKUL ดีที่สุด 

ตอบ   ด้วย GUNKUL มีโครงสร้างรายได้จากพลังงานทดแทนกว่า 50 - 55% และผลของความเร็วลมมีผลต่อสัดส่วน

รายได้ของ GUNKUL โดยตรง และตามปกติจะมีผลรวมค่อนข้างดีในช่วงไตรมาส 3, 4 และ 1 ของปีครับ 

2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ GUNKUL ในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นเช่นใด 

ตอบ   ยังใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2564 และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทครับ 

3. บริษัทมีความสนใจทำระบบ Floating solar farm หรือไม่ และมีการผลิตและจำหน่ายทุ่นลอยน้ำหรือไม่ 

ตอบ  GUNKUL ยังให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูลงาน Solar floating farm ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมออก Bid ในรูปแบบ Inter Bid เช่นเดิม โดย GUNKUL เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตทุ่นลอยน้ำใน

ประเทศจีน ซึ่งถือเป็น TOP3 และคิดว่าไม่มีอุปสรรคในคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลดังกล่าวครับ 

4. ในสถานการณ์ที่ประเทศเวียดนามประสบปัญหาด้าน Covid19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ GUNKUL มาก

น้อยเพียงใด 

ตอบ    ทางบริษัท GUNKUL มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 โครงการรวมขนาด 150 MW ซึ่งได้จำหน่ายไฟฟ้า

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มิได้รับผลกระทบใดๆจากกรณี Covid19 ในเวียดนามครับ 

5. ในอีก 5 ปีข้างหน้าสัดส่วนรายได้ของบริษัทน่าจะเป็นเช่นใด 

ตอบ     ปัจจุบัน   5 ปีข้างหน้า (ประมาณการ) 

 ด้านพลังงาน 50% 40% 

 ด้านก่อสร้าง 25% 20%  

 ด้าน Built to suit 5% 5%      

 ด้านTrading 20% 15%   

 ด้านกัญชงและการสกัด ไม่มี 20%   



6. การขออนุญาตปลูกกัญชงจาก องค์การอาหารและยา ต้องมีการระบุขนาดของพื้นที่ปลูกหรือไม่  พื้นที่ที่เราต้องการ

ปลูกเท่าใด คาดว่ามีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเท่าใด  

ตอบ   การขออนุญาตเพาะปลูกกัญชง ต้องดำเนินการเตรียมสถานที่ก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูก จัดทำรั้วล้อมรอบ และตั้ง

ระบบวงจรปิดเก็บรักษาได้ 1 ปี จดบันทึกที่มาของการจัดซื้อเมล็ด การเพาะปลูกและการจัดจำหน่ายช่อดอก ทั้งหมดนี้

ต้องจัดเตรียมให้เสร็จสิ้นจึงจะขอรับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับทาง อย. 

GUNKUL คาดว่าจะเพาะปลูกบนพื้นที่ขนาด 200 ไร่ (เมื่อเต็มกำลังผลิต) เพื่อให้สอดคล้องกับการสกัดที่กำหนด

กำลังการสกัดช่อดอกไว้ 3 ช่วงเวลา 

 ไตรมาส 4 ปี 2564 กำลังการสกัดขนาด 100 กก.ต่อวัน 

 ไตรมาส 2 ปี 2565 กำลังการสกัดขนาด 400 กก.ต่อวัน และกำลังการสกัดสะสมที่ 500 กก.ต่อวัน 

 ไตรมาส 4 ปี 2565 กำลังการสกัดขนาด 600 กก.ต่อวัน และกำลังการสกัดสะสมที่ 1,100 กก.ต่อวัน 

7. รายได้ธุรกิจเทรดดิ้ง ปีก่อนลดลงมากเพราะอะไร แนวโน้มส่วนนี้ ปีนี้จะเป็นเช่นใด 

ตอบ   องค์ประกอบที่ทำให้สัดส่วนรายได้ของเทรดดิ้งในปีก่อนลดลงเนื่องจาก 

1) เป็นงานจำหน่ายที่มีมูลค่าจำหน่ายต่ำจำพวกสินค้า Hardware เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงสินค้าประเภท High 

margin มีการเปิดประมูลในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 และในปี 2564 คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดส่งสินค้าที ่มี

มูลค่า High margin และงานที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นใหม่ เช่น Digital meter ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วงเงินงบประมาณเพื่อเปลี่ยนการใช้งานทั่วประเทศประมาณ 7,000 ล้านบาท 

2) ภาวะ Covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าหน้างานก่อสร้างของ Solar Private PPA ส่งผลให้การรับรู้รายได้และ

การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการเลื่อนส่งมอบออกไป 

 

 

 

 



8. เป้าหมาย 1000 mw ที่บริษัทตั้งไว้ยังคงขาดจำนวนอีก 300 mw จะได้มาจากพลังงานประเภทใด 

ตอบ   ณ วันที่ 31/5/64 GUNKUL มีจำนวน MW ในมือที่ COD แล้ว จำนวน 630 MW โดยบริษัทคาดหมายว่าจะจัดหา

เพิ่มเติมอีกประมาณ 370 MW โดยคาดว่าเกิดจาก 

- Solar Rooftop ประเภท Private PPA จำนวน 70 MWต่อปี คาดว่าสิ้นสุดเวลาจะได้รวม 170 MW 

- เป็นโครงการลม และ Solar ในประเทศ และต่างประเทศ คาดว่าสิ้นสุดเวลาจะได้รวม 200 MW     

9. ภาพรวมด้านงานรับเหมาของบริษัท จะมีความล่าช้าเนื่องจาก Covid19 หรือไม่ 

ตอบ งานด้านรับเหมาของบริษัท แยกเป็น 2 ส่วน 

1) ส่วนงานด้านนำสายสื่อสารลงทุนของ KT มีความล่าช้าจากการรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง และการขออนุญาตจาก

ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟฯ การทางพิเศษฯ สำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร 

2) ส่วนงานประมูลในด้านสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง และการนำสายไฟลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้า

นครหลวง ซึ่งขณะนี้มี Backlog แล้วในส่วนนี้ 5,650 ล้านบาท ไม่มีปัญหาในประเด็นดังกล่าว 
 

10. การประมูลงานการวางสายไฟใต้ทะเลเชื่อมเกาะ มีความคืบหน้าอย่างไรครับ 

ตอบ ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานไฟฟ้าฯ ยังไม่มีความคืบหน้าจากไตรมาสก่อน 

11. ต้นทุนค่าไฟฟ้าในการปลูกกัญชง ของทาง GUNKUL จะถูกกว่าการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ มากน้อยแค่ไหน 

ตอบ ทาง GUNKUL คาดการณ์ว่าจะดำเนินการติดตั้ง Solar แบบ Ground ในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะใช้ปลูกกัญชง โดย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากระบบดังกล่าว จะมีอัตราถูกกว่าการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ อย่างน้อย

ในช่วงระยะเวลากลางวันที่มีความร้อนในพื้นที่ปลูกสูง จำเป็นต้องใช้ความเย็นจากไฟฟ้าเข้าช่วยปรับลด 

 

 

 

 



12. บริษัทกัญชง กัญชา ในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาและในแคนนาดา ส่วนใหญ่จะขาดทุน ตรงนี้ผู้บริหารมอง

อย่างไร ทาง GUNKUL จะกำไรจากธุรกิจนี้ได้หรือไม่อย่างไร 

ตอบ  ด้วยตามกฎหมายของประเทศไทยได้ยกเว้นการปลูกพืชกัญชง และกัญชาเชิงอุตสาหกรรมออกจากกฎหมายยาเสพ

ติดให้โทษประเภท 5 โดยให้ความคุ้มครองห้ามนำผลิตภัณฑ์และทุกส่วนของพืชใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นระยะเวลา 5 ปี      

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวในการศึกษาและความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พืชกัญชง กัญชา  ยังผลให้เกิด

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องสำอางที่ต้องการใช้สารสกัด CBD เป็นองค์ประกอบ และวัตถุดิบมีราคาค่อนข้างสูงจน

เป็นตลาดของผู้ผลิต ณ ปัจจุบัน 

 ผลดังกล่าวทำให้ GUNKUL เล็งเห็นว่า การตัดสินใจเข้าลงทุนในครั้งนี้ มีจุดแข็งจากการใช้พื้นที่ดินที่มิต้องลงทุน

ใหม่    มีแหล่งน้ำ มีต้นทุนทางการเงินเหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถในการจัดสร้างโรงเรือนได้ด้วยบริษัทเอง พร้อม

ทั้งทีมที่ปรึกษาท่านอาจารย์จากทาง ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.แม่โจ้ 

 โดย GUNKUL คาดหวังผลว่า ในระยะความคุ้มครอง 5 ปีในการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามา

แข่งขัน ทาง GUNKUL คาดว่าจะในระยะเวลา 4 ปี ควรถึงจุดคุ้มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

13. การสกัดสาร CBD 99% กับ Medical Grade คืออันเดียวกันหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีราคากลาง ถ้ามีผู้ผลิตจำนวนมากๆ 

ราคาตกลง จะทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 

ตอบ ทาง GUNKUL เลือกวิธีการปลูกกัญชงในระบบ ไฮโดรโปรนิกส์ (ไม่ใช่ดิน) เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเจือปนในดิน โดยมุ่งไปสู่

ระดับ Medical Grade   

 กรณีมีผู้ปลูกจำนวนมากจะมีผลกระทบด้านราคา หรือไม่อย่างไรนั้น ทาง GUNKUL กำหนดแนวทางในธุรกิจกัญชง  

ในระดับต้นน้ำ มีขอบเขตด้านการนำเข้าเมล็ด  การพัฒนาพันธุ์  การจำหน่ายเมล็ด  และการเพาะปลูก  และ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชงทั้งหมด 

ระดับกลางน้ำ มีขอบเขตด้านการนำช่อดอกกัญชงไปสู่การสกัด เพื่อให้ได้สารสกัด CBD ตามระดับความบริสทุธิ์ที่

กำหนดต่อไป 

 



14. งบลงทุนในธุรกิจกัญชง เป็นอย่างไร มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร เพื่อรองรับธุรกิจกัญชง 

ตอบ    งบลงทุนสำหรับธุรกิจกัญชงที่บริษัทนำเสนอไว้ใน OPPORTUNITY DAY ครั้งนี้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท    

ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่ประการใด ทาง GUNKUL คาดว่า EBITDA ตลอดช่วง 3 ปีนี้รองรับการเติบโต และเสนอ 

CAPX ไว้ ณ ระดับ 20,000 ล้านบาท 

15. ทาง GUNKUL จะเร่ิมทำธุรกิจปลายน้ำของธุรกิจกัญชง หรือไม่อย่างไรครับ 

ตอบ  ทาง GUNKUL เห็นว่าในกรอบระยะเวลา 5ปี ที่ได้รับการคุ้มครองการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา เข้ามาใน

ประเทศ และเมื่อใกล้สิ้นรอบเวลา 5 ปีดังกล่าว GUNKUL ควรพัฒนาผลิตภัฑณ์ของ GUNKUL ให้มีขอบเขตที่กว้างและลึก

ยิ่งขึ้น ย่อมมีโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในขั้นตอนปลายน้ำกัญชงต่อไป 

    


