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1.  ปจจัยความเสี่ยง 
 

1.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
 

1. การเปดเสรีการคาตามขอกําหนดเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)  

 ปจจุบัน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทยมีขอกําหนดในดานภาษีและโควตาการนําเขาซึ่งมี
โควตาการนําเขาภายใตขอตกลงขององคการคาโลกประมาณปละ 4,800 ตัน ซ่ึงองคการคลังสินคาเปนผูสามารถนําเขาได
แตเพียงผูเดียว หากจะมีการขอนําเขานํ้ามันปาลมเปนกรณีพิเศษ จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งจะเปนผูกําหนด
ทั้งโควตาและอัตราภาษี 
 ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ในป 2546 อัตราภาษีนําเขานํ้ามันปาลมจะตองถูกลดลงไปท่ี
อัตรารอยละ 5 และไมมีโควตาการนําเขา ในอนาคตถาประเทศไทยเปดเสรีทางการคาตามขอกําหนดขององคกรทางการคา
ตางๆ บริษัทคาดวาอาจมีการนําเขาน้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์มากขึ้น จึงไมสงผลกระทบตอบริษัทโดยตรง แตอาจมีผล
กระทบทางออม หากลูกคาประเภทโรงกล่ันนํ้ามันปาลมดิบหันมานําเขานํ้ามันปาลมกล่ันบริสุทธ์ิเพ่ือจําหนายกันมากข้ึน
แทนการซ้ือนํ้ามันปาลมดิบจากบริษัทไปทําการกล่ัน ยกเวนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมดิบในประเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตใหมีตนทุนต่ําลงกวาเดิม อยางไรก็ดีบริษัทคาดวายังจะมีโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่จะยังคงซื้อน้ํามันปาลมดิบ
จากบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป นอกจากนี้บริษัทจะดําเนินการสงน้ํามันปาลมดิบออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศให
มากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีตนทุนการผลิตที่สามารถแขงขันไดในตลาดตางประเทศจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในสวนของสวนและโรงงานอยางตอเนื่อง อีกท้ัง ในปจจุบันบริษัทรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก ประมาณรอยละ 
75 ของปริมาณผลปาลมสดทั้งหมด ดังน้ันถาราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศลดลงจะสงผลใหตนทุนวัตถุดิบผลปาลมสดท่ี
รับซ้ือจากบุคคลภายนอกลดลงเชนเดียวกัน  
 

2. พื้นที่ปลูกปาลมสวนใหญของบริษัทเปนพื้นที่สัมปทานและพื้นที่เชาจากหนวยงานราชการ 

 พ้ืนท่ีปลูกปาลมของบริษัทรอยละ 66.69 เปนพื้นที่สัมปทานและพื้นที่เชาจากหนวยงานราชการ โดยแบง
เปนพื้นที่สัมปทานในเขตปาสงวนแหงชาติปาปลายคลองพระยาซึ่งไดสัมปทานจากกรมปาไม จํานวน 20,000 ไร (พื้นที่
เพาะปลูกจริง 14,241 ไร) มีอายุสัมปทานถึงป 2556 และพื้นที่สัมปทานในเขตปาสงวนแหงชาติปายานยาว ปาเขาวง และ
ปากระซุมซึ่งไดสัมปทานจากกรมปาไม จํานวน 8,250 ไร มีอายุสัมปทานถึงป 2566 และอีกสวนหน่ึงเปนพ้ืนท่ีเชาจาก
นิคมสหกรณอาวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวน 2,500 ไร โดยสัญญาเชาจะหมดอายุลงในป 2567 ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่
หากอายุสัมปทานและสัญญาเชาดังกลาวหมดลง และรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานใหแกผูไดรับสัมปทาน บริษัทก็
จะวางแผนไมปลูกปาลมทดแทนในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งจะทําใหบริษัทตองซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เพื่อมา
ชดเชยผลปาลมสดสวนที่ขาดหายไป และอาจทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ความไมแนนอนในการตออายุสัมปทานอาจสงผล
กระทบตอแผนการปลูกปาลมทดแทนในสวนที่ใกลหมดอายุสัมปทาน บริษัทคาดวาความเสี่ยงดังกลาวจะไมเกิดขึ้นไดใน
ระยะเวลาอันใกล เน่ืองจากอายุสัมปทานจะหมดลงในอีก 10 และ 20 ปขางหนา นโยบายของรัฐบาลในอดีตยังไมเคย    
ยกเลิกหรือปฏิเสธการตออายุสัมปทานหากผูขอสัมปทานไมทําผิดเง่ือนไขในสัญญาสัมปทาน ประกอบกับบริษัทเปน       
ผูประกอบการท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยูเสมอ มีสวนชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมและสงเสริม
ใหเกิดการจางแรงงานจํานวนมากในพื้นที่ โดยที่ในระหวางป 2543 ถึง 2545 บริษัทมีสัดสวนการรับซ้ือผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอกสูงถึงประมาณรอยละ 74.53 ของปริมาณผลปาลมสดทั้งหมดที่เขาโรงงาน โดยที่ไมเคยประสบปญหาอยาง
รุนแรงในดานการขาดวัตถุดิบ และสามารถสรางผลกําไรอยางตอเน่ือง  
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3. พื้นที่ปลูกปาลมบางสวนของบริษัทเปนพื้นที่ไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ 

 บริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมบางสวนของเปนพื้นที่ไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ หากตอไปบริษัทไมสามารถใช
ประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวได บริษัทอาจไดรับผลกระทบดานการดําเนินงานบางแตไมมากนัก และบริษัทจะตัดจําหนาย
สินทรัพยเหลาน้ีออกซ่ึงจะมีผลตองบดุลของบริษัท ปจจุบันพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่ไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์มีจํานวน 
3,628 ไร หรือรอยละ 9.68 ของพื้นที่ปลูกปาลมของบริษัททั้งหมด พื้นที่เหลานี้กระจายอยูในสวนปาลมของบริษัท ซึ่งสวน
หนึ่งผูกอตั้งบริษัทเดิม ไดซื้อไวในป 2522-2526 และบางสวนบริษัทไดซื้อในภายหลัง พ้ืนท่ีเหลาน้ีไดมีการปลูกปาลมและ
ปลูกผลอาสิน และปรับปรุงจนมีมูลคาถึงประมาณ 19.14 ลานบาท หรือรอยละ 1.97 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ 30 
มิถุนายน 2546 
 

4. การจําหนายน้ํามันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 

 ในป 2545 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบใหแกลูกคารายหนึ่งประมาณรอยละ  34.17 ของรายไดจาก
การขาย สําหรับงวด 6 เดือนป 2546 สัดสวนการขายใหแกลูกคารายดังกลาวลดลงเหลือเพียงประมาณรอยละ 20.82 ของ
รายไดจากการขาย หากลูกคารายดังกลาวซ้ือนํ้ามันปาลมดิบจากบริษัทนอยลง หรือเลิกซ้ือจากบริษัท บริษัทอาจไดรับผล
กระทบจากยอดขาย อยางไรก็ดี บริษัทคาดวาความเส่ียงจากการสูญเสียลูกคารายดังกลาวอยูในระดับตํ่า เนื่องจากบริษัทมี
ความสัมพันธอันดีกับลูกคารายดังกลาวซึ่งเปนผูผลิตน้ํามันพืชรายใหญรายหนึ่งของประเทศ มีความมั่นคงมาเปนเวลานาน
กวา  15 ป อีกทั้งบริษัทคาดวาจะสามารถขายน้ํามันปาลมดิบใหแกลูกคารายอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศได เน่ือง
จากบริษัทเปนที่ยอมรับและไดรับความเชื่อถือ ท้ังในเร่ืองปริมาณและคุณภาพสินคาและดานอ่ืนๆ เชนการสงสินคาตรงตอ
เวลา รวมทั้งบริษัทมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาทุกรายในประเทศ 

 
5. ราคานํ้ามันปาลมดิบมีความผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลก 

 นํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบเปนสินคาทางการเกษตร ซ่ึงราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและ
อุปทาน ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทาน ไดแก สภาพดินฟาอากาศซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอปริมาณผล
ผลิตของน้ํามันปาลมและน้ํามันพืชอื่นๆ ในตลาดโลก นอกจากนี้การเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ที่บริโภค
น้ํามันพืชรวมทั้งนโยบายทางดานอัตราภาษีนําเขาของประเทศที่บริโภคน้ํามันพืชรายใหญของโลก ไดแก อินเดีย และจีน 
จะมีผลกระทบโดยตรงตอความตองการบริโภคน้ํามันพืช 
 ราคาขายน้ํามันปาลมดิบทั้งในประเทศและตางประเทศจะถูกกําหนดตามราคาซื้อขายที่ตลาดมาเลเซียเปน
หลัก อยางไรก็ดีราคาขายน้ํามันปาลมดิบในประเทศจะมีความผันผวนในระดับหนึ่งตามราคาที่ตลาดมาเลเซีย ประกอบกับ
อุปสงคอุปทานภายในประเทศไทย โดยทั่วไปแลวราคาสงออกและราคาในประเทศจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ยกเวนใน
กรณีที่ปริมาณนํ้ามันปาลมดิบผลิตออกมามากเกินความตองการ ก็อาจจะทําใหราคาในประเทศต่ํากวาราคาตลาดโลก หรือ
ถาหากมีการขาดแคลนน้ํามันปาลมในประเทศ ก็อาจจะมีผลทําใหราคาในประเทศสูงกวาราคาตลาดโลก 
 ดังน้ัน หากราคานํ้ามันปาลมดิบซ่ึงมีความผันผวนไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง ยอม
จะสงผลใหรายไดของบริษัทลดลง บริษัทคาดวาความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมดิบดังกลาวจะไมสงผลกระทบที่รุนแรง
ตอบริษัท เน่ืองจากหากราคานํ้ามันปาลมดิบลดลง ราคาวัตถุดิบผลปาลมสดจะมีแนวโนมลดลงเชนกันซึ่งทําใหตนทุนการ
ผลิตของบริษัทลดลง นอกจากน้ี บริษัทมีสวนปาลมของตนเองซึ่งตนปาลมสวนใหญเปนพันธุที่มีคุณภาพสูง ที่มาจากการ
วิจัยและพัฒนาและการเพาะพันธุปาลมของบริษัทเอง สวนปาลมของบริษัทสามารถใหผลิตผลปาลมสดประมาณรอยละ 
25.47 (เฉลี่ยตั้งแตป 2543 ถึง 2545) ของผลปาลมสดท่ีใชในการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงสามารถควบคุมตนทุนการผลิตใหคง
ที่ไดในระดับหนึ่ง 
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6. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการทําสัญญาซึ่งเปนเงินตราตางประเทศเกี่ยวกับการซื้อใน
อนาคตในการกอสรางโรงงานและอุปกรณซ่ึงอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปนเงินบาทไมไดถูกกําหนดไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2546 จํานวน 2.59 ลานดอลลารสหรัฐ ในดานยอดขาย บริษัทไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในการสงออกสินคาท่ี
เปนเงินดอลลารสหรัฐหรือเงินสกุลอ่ืน เน่ืองจากบริษัทจะตกลงกับธนาคารเพ่ือกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนเปนเงินสกุลบาท
ในวันเดียวกับที่เกิดรายการขายตางประเทศ 
  
 

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
 

1. ราคาและปริมาณวัตถุดิบผลปาลมสดที่มีความผันผวนไปตามฤดูกาล 

 ผลปาลมสดจัดเปนวัตถุดิบหลักเพียงอยางเดียวที่ใชในการผลิต ผลปาลมสดจัดเปนสินคาเกษตรซ่ึงปริมาณ
จะผันผวนไปตามสภาพดินฟาอากาศ สวนราคาผลปาลมสดก็จะผันแปรไปตามปริมาณผลปาลมสด กลาวคือ หากมีปริมาณ
ผลปาลมสดมากเกินความตองการของตลาด  ราคาผลปาลมก็จะลดลง แตหากมีปริมาณผลปาลมสดไมเพียงพอตอความ
ตองการ ราคาผลปาลมสดจะเพ่ิมข้ึน และจะสงผลกระทบใหตนทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้น บริษัทคาดวาความผันผวนของ
ราคาผลปาลมสดจะไมสงผลกระทบท่ีรุนแรงตอบริษัทเน่ืองจาก หากราคาผลปาลมสดสูงข้ึนราคานํ้ามันปาลมดิบโดยท่ัวไป
จะสูงขึ้นเชนกัน นอกจากน้ีการท่ีบริษัทมีสวนปาลมของตนเอง จะทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนไดในระดับหนึ่ง 
 

2.  การควบคุมปริมาณและตนทุนวัตถุดิบ 

 ระหวางป 2543 ถึง 2545 บริษัทมีสัดสวนการรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกประมาณรอยละ 74.53 
ของปริมาณผลปาลมสดทั้งหมด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 72.03 ของตนทุนขายทั้งหมดสําหรับป 2545 ดังนั้นหากบริษัทไม
สามารถหาผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกหรือจัดหาไดในราคาสูง จะสงผลกระทบใหบริษัทขาดวัตถุดิบที่เพียงพอตอกําลัง
ในการผลิตนํ้ามันปาลมดิบได หรืออาจทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น บริษัทคาดวาการพ่ึงพิงผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก
จะไมสงผลกระทบดานลบตอบริษัทมากนัก เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธอันดีกับเกษตรกรผูคาผลปาลมใหบริษัทมา
อยางยาวนาน ประกอบกับบริษัทมีทีมงานวิจัยและพัฒนาเผยแพรความรูใหเกษตรกร และหนวยงานราชการ ตลอดจน
สามารถผลิตเมล็ดพันธุปาลมพันธุดีจําหนาย จนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไป ทําใหมีกลุมเกษตรกรที่เปนคูคากันอยู
เปนประจํา นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอยูเสมอเพ่ือลดตนทุนการผลิต สงผลใหบริษัท
สามารถกําหนดราคารับซ้ือผลปาลมสดท่ีสามารถแขงขันกับผูรับซ้ือผลปาลมสดรายอ่ืนๆ ได 
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3.  โครงการกอสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบแหงใหมที่อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 

 บริษัทกําลังดําเนินการโครงการกอสรางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบแหงใหมท่ีอําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ มี
กําลังการผลิต 45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง ใชเงินลงทุนประมาณ 330 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัท
ไดลงทุนในโครงการดังกลาวไปแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 79.49 ลานบาท การดําเนินการดังกลาวจะสงผลใหกําลังการ
ผลิตรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 90 เปน 135 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอโครงการในอนาคต) 
  
 การลงทุนดังกลาวน้ี ในเบื้องตนบริษัทไดรับเงินกูยืมประเภทไมมีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศ
แหงหนึ่งจํานวน 100 ลานบาท กําหนดอายุ 3 ป โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.25 ตอป และไดขอวงเงินกูยืมระยะส้ันอีก
จํานวน 150 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทไดเบิกเงินครั้งแรกจํานวน 35 ลานบาทในอัตราดอกเบ้ียรอย
ละ 3.00 ตอป หากรายไดไมเปนไปตามที่คาดไวอาจจะสงผลกระทบทําใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลง บริษัทคาดวา
ความเส่ียงจากการกอสรางโรงงานแหงใหมจะไมสงผลกระทบตอบริษัทมากนัก เน่ืองจากสัญญากอสรางมีการกําหนดใหผู
รับเหมาชดใชคาเสียหายในกรณีที่เกิดความลาชา นอกจากน้ี บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนภายในที่เพียงพอที่จะนําไปชําระคืน
หน้ีจากสถาบันการเงินดังกลาวได 

 
นอกจากน้ีภายหลังการดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จบริษัทจะมีความเส่ียงเพิ่มเติมในเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบ 

โดยวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจะมาจากบุคคลภายนอก ซ่ึงในปจจุบันมีเกษตรกรผูเพาะปลูกปาลมอยูในบริเวณดังกลาวคิดเปน
ปริมาณที่เพียงพอตอความตองการการผลิตของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทมีการวางแผนลวงหนาโดยการสรางความ
สัมพันธที่ดีและใหความชวยเหลือ คําแนะนําทางดานการเพาะปลูกกับเกษตรกรผูคาผลปาลมสดในบริเวณใกลเคียง ท้ังน้ี
เพื่อเปนการที่บริษัทจะสามารถรับซ้ือผลปาลมสดจากเกษตรกรผูคาเหลาน้ีไดในอนาคต นอกจากน้ี มีความเปนไปไดสูงที่
บริเวณใกลเคียงที่ตั้งของโรงงานแหงใหมนี้จะมีการทําสวนปาลมของเกษตรกรเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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1.3  ความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ 
 

1.  การเสนอขายหุนของบริษัทโดย บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จํากัดซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของตาม
มาตรา 258 ของนายอภิรักษ วานิช ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 นายอภิรักษ วานิช และบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ถือหุนในบริษัทรอย
ละ 63.14 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน 
จํากัด ไดเสนอขายหุนท่ีตนเองถืออยูจํานวน  15,171,200 หุน  ซึ่งจะทําใหสัดสวนการถือหุนโดยกลุมของนายอภิรักษ วา
นิช ลดลงจากรอยละ 63.14 เปนรอยละ 39.52 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด  
 
 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในคร้ังน้ี ทําใหกลุมนายอภิรักษ วานิช ถือหุนตํ่ากวารอยละ
50 แตจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญและยังคงบริหารจัดการบริษัทในฐานะผูถือหุนรายใหญและประธานกรรมการของบริษัท
ตอไป นอกจากน้ี หากรวมการถือหุนของตระกูลวานิชอีกรอยละ 15.99 จะทําใหกลุมวานิชถือหุนรอยละ 55.51 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะทําใหกลุมวานิชสามารถที่จะควบคุมมติที่ประชุมในเรื่องการแตงตั้งกรรมการ
หรือการขอมติในเรื่องอื่นใดที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัท
กําหนดใหตองไดรับเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน โดยที่ผูถือหุนรายอื่น อาจไมสามารถถวงดุลอํานาจใน
เร่ืองท่ีกลุมผูถือหุนใหญนําเสนอได อยางไรก็ดี หุนของนายอภิรักษ วานิช และกลุมตระกูลวานิชจะถูกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดใหหามขายเปนระยะเวลา 18 เดือน 
 

 

 


