บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ มีความเสี่ยง นักลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้ และควรใช
วิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงในหัวขอนี้ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ กอน
การตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ
ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ใ นหั ว ข อ นี้ เ ป น ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ เห็ น ว า มี นั ย สํ า คั ญ และอาจก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งอาจสงผลตอการลงทุนของผูลงทุนในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ โดยปจจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวขอนี้มีการประเมินจากสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ อาจยังมี
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไมอาจคาดการณได ณ ปจจุบัน หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แลว
เห็นวาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ
“ประมาณ” หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ แผนการ
ขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล
และคําหรือขอความใดๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งมีความไมแนนอน อันเปนความเห็นของ
บริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการ หรือเหตุการณในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณดังกลาวได รวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ที่อางถึง
หรือเกี่ยวของกับรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มี
การเป ด เผย หรื อคั ดยอ จากสิ่ งพิ ม พ ของรั ฐบาล หรื อ จากแหล งข อมู ลอื่ น ๆ โดยที่ บริ ษั ทฯ มิ ไ ด ทํา การสอบทาน
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด ดังนั้น การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ผู
ลงทุนควรพิจารณาอยางรอบคอบ
ณ ปจจุบัน ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 2 ธุรกิจยอย กลาวคือ
(1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย

(2)

ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่อง ไดแก
2.1

ธุรกิจผลิต และจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย

2.2

ธุรกิจผลิต และจัดจําหนายเอทานอล

2.3

ธุรกิจผลิต และจําหนายไฟฟา

1.1

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธุรกิจผลิต และจัดจําหนายน้ําตาลทราย
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายผาน โรงงานของบริษัทฯ และโรงงานที่เปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ ไดแก โรงงานของบริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (“TIS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และ
โรงงานที่บริษัทฯไดดําเนินการเชาระยะยาวจากบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (“RPE”)

1.1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก
ในตลาดโลกนั้น น้ําตาลทรายจัดไดวาเปนสินคาหนึ่งที่มีความผันผวนทางดานราคาสูงเมื่อเทียบกับสินคา
เกษตรอื่นๆ โดยราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อุปสงค และอุปทานของประเทศผูผลิต
และประเทศผูบริโภค ปริมาณการนําเขาและสงออกในแตละประเทศ รวมถึงการเก็งกําไรจากนักเก็งกําไรในตลาด
สินคาโภคภัณฑ เปนตน
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ปจจัยดังกลาวโดยเฉพาะในสวนของปจจัยอุปสงค และอุปทานของสินคาน้ําตาลทราย ไดรับผลกระทบจาก
สภาพภู มิ อ ากาศที่ เ อื้ อ อํ า นวยหรื อ เป น อุ ป สรรคต อ การเพาะปลู ก ของแต ล ะประเทศ นโยบายการส ง เสริ ม การ
แทรกแซง การสงออก การนําเขา ของอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว
นอกจากนี้ ราคาน้ําตาลทรายยังมีความสัมพันธกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอีกดวย เนื่องจากน้ําออยรวมถึงกากน้ําตาล
สามารถนําไปผลิตเปนเอทานอลเพื่อใชผสมกับน้ํามันเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ปจจัยดังกลาวสงผลให
ราคาซื้อขายน้ําตาลทรายในตลาดโลกมีความผันผวนสูง
ความผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได โดยเฉพาะใน
สวนน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ สงออกใหกับลูกคาตางประเทศ ในสวนของน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ ขายในประเทศนั้น
ความผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกมิไดสงผลกระทบโดยตรง เนื่องจากราคาขายในประเทศนั้นไดถูก
กําหนดโดยกระทรวงพาณิชย ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีการสงออกไมต่ํากวารอยละ 60.0 ของยอดขายน้ําตาลทราย
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งปริมาณการสงออกนั้นขึ้นอยูกับปริมาณออย และการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น ความผัน
ผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกจะสงผลกระทบโดยตรงตอยอดขายน้ําตาลทรายไมต่ํากวารอยละ 60.0
1.1.2 ความเสี่ยงจากมาตราการทางการคาของประเทศคูคา
การแขงขันทางการคาระหวางประเทศในปจจุบันมีความรุนแรง โดยหลายประเทศไดออกมาตรการกีดกัน
ทางการคา ทั้งมาตรการกีดกันทางการคาดานภาษี เชน การกําหนดอัตราภาษีนําเขาในอัตราที่สูง และมาตรการกีด
กันทางการคาที่ไมใชภาษี เชน การกําหนดโควตาการนําเขาน้ําตาลทราย และการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของ
สินคา เปนตน นอกจากนี้ บางประเทศไดออกมาตรการลดภาษีการนําเขาน้ําตาลทรายใหแกประเทศผูผลิตน้ําตาล
ทรายบางประเทศ เชน สหภาพยุโรปไดกําหนดโควตาการนําเขาน้ําตาลทรายจากประเทศพัฒนานอยที่สุด 50
ประเทศ ซึ่งไมรวมประเทศไทย โดยประเทศเหลานี้สามารถสงออกน้ําตาลทรายไปยังสหภาพยุโรปโดยไมตองเสีย
ภาษี เปนตน ปจจุบันบริษัทฯสงออกน้ําตาลทรายประมาณรอยละ 70.0 ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งประเทศที่บริษัทฯ
สงออกหลัก คือ ประเทศญี่ปุน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการคาของประเทศคูคา โดยเฉพาะประเทศ
ญี่ปุนอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ และราคาขายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ใน
ตลาดสงออกได
1.1.3 ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน
ในปจจุบันมีการผลิตสินคาทดแทน อาทิ น้ําเชื่อมที่ใชแปงขาวโพดเปนวัตถุดิบ รวมทั้งสารใหความหวาน
ประเภทอื่นอีกหลายชนิด เชน น้ําตาลเทียม การมีสินคาทดแทนดังกลาวอาจสงผลใหกลุมโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภทเลือกใชน้ําเชื่อมจากแปงขาวโพดเปนวัตถุดิบเนื่องจากน้ําเชื่อมจากแปงขาวโพดอาจมีราคาถูกกวาน้ําตาล
ทรายที่ผลิตจากออยในบางเวลา ในขณะที่กลุมผูบริโภคที่มีปญหาสุขภาพอาจเลือกบริโภคน้ําตาลเทียมแทนน้ําตาล
ทรายที่ผลิตจากออย บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งอาจสงผลใหปริมาณ
ความตองการบริโภคน้ําตาลทรายที่ผลิตจากออยลดลง
1.1.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบออยใหตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ตองการ
ปจจัยหลักที่ทําใหปริมาณออยในตลาดมีความผันผวน ไดแก
(1)

ปริมาณพื้ นที่ในการเพาะปลูกที่ เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการส งเสริมของภาครั ฐ
ไดแก นโยบายสงเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน รวมถึง
การที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชไรที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เชน ยางพารา และปาลมน้ํามัน
เปนตน
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(2)

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เชน น้ําทวม ภัยแลง ฤดูกาลที่ผันผวนสงผลใหผลผลิตออยตอ
พื้นที่เพาะปลูก และคุณภาพของออยที่เปลี่ยนแปลงไป

หากผลผลิตออยซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทรายของบริษัทฯ มีปริมาณลดลง บริษัทฯ อาจไมสามารถ
ผลิตน้ําตาลทรายไดในปริมาณที่เพียงพอตอการจัดจําหนายได นอกจากนี้ การผลิตในปริมาณที่นอยลงจะสงผลให
บริษัทฯ มีตนทุนคงที่ตอหนวยที่สูงขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีกําไรตอหนวย และมีผลกําไรสุทธิที่ลดลงตามลําดับ
นอกจากนี้ หากผลผลิตออยมีปริมาณต่ําแลว อาจกอใหเกิดการแยงซื้อออยจากบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
น้ําตาลทรายในบริเวณใกลเคียง เพื่อรักษาสัดสวนปริมาณออยเขาหีบ สงผลใหบริษัทฯ อาจตองมีคาใชจายในการซื้อ
ออยที่สูงกวาที่ควรจะเปน เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่ตองการ ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ตองมีภาระตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ในดานคุณภาพของออย หรือคาความหวานของออยถือเปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตได
ของบริษัทฯ เมื่อความหวานของออยลดลงแลว บริษัทฯ จะตองใชออยในปริมาณมากในการผลิตน้ําตาลทราย ซึ่ง
อาจสงผลใหบริษัทฯ มีวัตถุดิบไมเพียงพอตอปริมาณน้ําตาลทรายที่ตองการ
นอกจากนี้ การขายน้ํ า ตาลทรายส ว นใหญ ใ นอุ ตสาหกรรมเป น การขายโดยผ า นสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า
ประมาณรอยละ 80.0 ถึง รอยละ 90.0 ของการขายทั้งหมด กลาวคือ มีการตกลงซื้อขายโดยกําหนดปริมาณ และ
ราคาไวกอนสงมอบน้ําตาลทรายจริง ดังนั้น หากออยที่ผลิตไดมีความหวานนอยกวาปกติ จะสงผลใหบริษัทฯ ผลิต
น้ําตาลทรายไดในปริมาณที่นอย และมีตนทุนที่สูงกวาปกติ และหากบริษัทฯ ไดทําการขายลวงหนาไปกอนแลว
บริษัทฯ อาจประสบปญหาสินคาไมเพียงพอทีจะสงมอบแกลูกคาได
1.1.5 ความเสี่ยงจากผลกระทบดานบัญชีจากการปรับราคาตราสารอนุพันธใหเปนราคาตลาด
ธุรกิจน้ําตาลทรายเปนธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากธุรกิจโดยทั่วไป กลาวคือมีชวงการผลิตเพียงชวง
เดียวในรอบ 1 ป โดยเริ่มผลิตตั้งแตประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน และน้ําตาลทรายที่ผลิตไดจะถูก
ทยอยขายตลอดทั้งป โดยราคาน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ สงออกนั้นจะเปนไปตามราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย
ตามสภาวะตลาดโลก ซึ่งในอดีตมีความผันผวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสินคาเกษตรอื่นๆ
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญาตราสารอนุพันธ (Sugar Derivative Contracts) สําหรับน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ คาดวาจะสงออกในแตละป
โดยตราสารอนุพันธดังกลาวสวนใหญเปนสัญญาซื้อขาย Commodity Swap อายุสัญญาไมเกิน 1 ป บริษัทฯ มี
นโยบายในการเขาทําสัญญาซื้อขาย Commodity Swap โดยเปรียบเทียบกับปริมาณและราคาของการขายน้ําตาล
ทรายเพื่อทําราคาของ บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด (“อนท.”) ที่ใชสําหรับคํานวณคาออยซึ่งเปนตนทุนวัตถุดิบ
ที่ สํ า คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต อ งจ า ย ซึ่ ง ในป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด มี ก ารรั บ รู ผ ลกํ า ไร (ขาดทุ น ) ที่ ยั ง ไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
(unrealized gain/loss) อันเนื่องมาจากการปรับราคาตราสารอนุพันธใหเปนราคาตลาด ในงบกําไรขาดทุน แตจะ
รับรูรายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการปดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตาม
อายุ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (Thai Financial Reporting Standard)
อย า งไรก็ ดี หากบริ ษั ท ฯ จะต อ งรั บรู ผ ลกํ า ไร (ขาดทุ น ) ที่ ยั งไม ไ ด เกิ ด ขึ้ น จริ ง นี้ ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standard) ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใชในอนาคต บริษัทฯ จะตองดําเนินการปรับราคาตราสารอนุพันธดังกลาวที่ยังมิไดถูกปดในไตรมาสนั้นๆ ใหเปน
ราคาตลาด สงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสมีความผันผวนได
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1.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในประเทศไทยถูกควบคุม และกํากับดูแลโดยคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีการควบคุม และกําหนดการจัดสรร
ชองทางการจัดจําหนายน้ําตาลทรายโดยใชระบบโควตา (โควตา ก สําหรับน้ําตาลทรายภายในประเทศ และโควตา
ข และ ค สําหรับน้ําตาลทรายขายตางประเทศ) และการจัดสรรสวนแบงรายไดของระบบระหวางเกษตรกรชาวไร
ออย และบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายภายใตระบบแบงปนผลประโยชน 70:30
นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการควบคุมราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ โดยราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ในประเทศจะถูกควบคุมภายใตพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งใหผูผลิตหรือผูจัด
จําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาวในทองที่ที่ระบุไว สามารถจัดจําหนายน้ําตาลทรายไดในราคาที่
ไม สู ง เกิ น กว า ที่ กํ า หนดไว (ราคารวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม แล ว ) รวมถึ ง การเข า มาควบคุ ม การเข า มาทํ า ธุ ร กิ จ ของ
ผูประกอบการรายใหมจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนตน (โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรโควตาในสวนที่ 2 หัวขอ
3.1.7 (2) และการแบงปนผลประโยชน 70:30 ในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1.7 (3))
จากข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า ว นโยบาย และกฎระเบี ย บต า งๆ ล ว นมี ผ ลกระทบต อ ต น ทุ น การผลิ ต และผล
ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น หากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวของกับธุรกิจน้ําตาลทราย อาทิ การ
ปรับนโยบายราคาขายน้ําตาลทรายภายในประเทศ หรือการบังคับใชนโยบายการเปดเสรีของธุรกิจน้ําตาลทราย การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตได
นอกจากนี้ ผลการดําเนินการของบริษัทฯ ยังอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากนโยบายที่ควบคุมโดยอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายโดยตรง เชน นโยบาย
การสนั บสนุ นพลั งงานทดแทน โดยเฉพาะเอทานอล อาจส งผลต อ ปริ มาณอ อยที่ นํ า มาหี บเพื่ อทํ า น้ํ า ตาลทราย
ภายในประเทศ กลาวคือ ในกรณีที่ราคาเอทานอลปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง โรงงานน้ําตาลทรายอาจนําออยมาผลิตเอทา
นอลโดยตรงโดยไมผานกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายกอน เพื่อเพิ่มผลผลิตเอทานอลที่ใหราคาสูง หรือนโยบายการ
สงเสริมการปลูก และประกันราคามันสําปะหลัง หรือพืชเกษตรอื่นๆ อาจสงผลใหเกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชชนิด
อื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณออยเขาหีบลดลงได
1.1.7 ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากกระบวนการใหสินเชื่อชาวไรออย (เงินเกี๊ยว)
โดยทั่วไป บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายจะใหการสนับสนุนชาวไรในการปลูกออย ซึ่งการสนับสนุน
ดังกลาวอยูในรูปของการจัดหาเงินทุนเพื่อการปลูกออย และอาจเปนในรูปแบบอื่นที่ไมใชเงิน เชน การชวยเหลือ
เรื่องปุย พันธุออย หรือจักรกลเกษตร เปนตน ซึ่งตามแนวปฏิบัติที่เกือบทุกบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย
ทํานี้รูจักกันในชื่อวา “การปลอยเงินเกี๊ยว” หรือ “การปลอยเกี๊ยว” ซึ่งภายหลังจากที่ออยโตขึ้นพรอมตัด จะเปนชวง
เดียวกับชวงบริษัทน้ําตาลทรายเริ่มเปดหีบออย เกษตรกรชาวไรออยจะตัดออยและสงออยใหกับโรงงาน โดยโรงงาน
จะจายคาออยใหชาวไร และหักเงินเกี๊ยวที่ไดจายลวงหนาไวแลว ดังนั้นการสนับสนุนดังกลาวจึงถือเปนการจองออย
สําหรับเขาหีบลวงหนา
ระบบการเกี๊ ย วอ อ ยสามารถเพิ่ ม ความมั่ น ใจให กั บ บริ ษั ท ฯ ว า ชาวไร อ อ ยที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม จากทาง
บริษัทฯ จะนําออยสงขายใหกับบริษัทฯ ทั้งหมด อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงในสวนของหนี้เสียในกรณีที่
ผลผลิตออยของชาวไรออยที่ไดรับการสงเสริมไมเปนไปตามที่คาดการณ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
หรือเกิดความเสียหายจากโรคระบาด และภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือเกษตรกรชาวไรออยไมสงออยใหกับบริษัทฯ ซึ่งทํา
ใหหนี้ที่เกิดจากการเกี๊ยวออยกลายเปนหนี้เสีย และสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ตอง
ตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มขึ้น
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1.1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตหลายโครงการ เชน โครงการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตของ
โรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ โครงการผลิตกาซชีวภาพ (Bio Gas) และโครงการสรางโรงงานปุยชีวภาพโดยนํา
ผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตของโรงงานของบริษัทฯ มาแปรรูปเพื่อผลิตปุย
ความสําเร็จของบริษัทฯ จากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ขางตน ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ซึ่งรวมถึงตนทุนและความพรอมดานแหลงเงินกู ความเสี่ยงดานกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความตองการและแนวโนมของตลาด การดําเนินงานและธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยโดยรวม
ป จ จั ย ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ บริ ษั ท ฯ ดั ง กล า วบางป จ จั ย อยู น อกเหนื อ ความควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และมี
ความสํ าคัญตอการดํา เนินโครงการในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งยังอาจสงผลกระทบตอระยะเวลาการดําเนิ น
โครงการ ตนทุนที่ใชในการดําเนินโครงการ ตลอดจนความสําเร็จของการดําเนินโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผลกระทบ
จากปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
1.1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ สงออกน้ําตาลทรายไมต่ํากวารอยละ 60.0 ของยอดขายน้ําตาลทรายทั้งหมด การสงออก
สวนใหญจะใชเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินหลักในการขาย โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการปองกันความเสี่ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ดวยการเขาทําสัญญาตราสาร
อนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currencies Exchange Derivate Contracts) บริษัทฯ มีนโยบายในการเขา
ทําสัญญาตราสารอนุพันธอัตราแลกเปลี่ยน โดยเปรียบเทียบกับการปองกันความเสี่ยงทางอัตราแลกเปลี่ยนในการ
ทําราคาของ บริษัท ออยและน้ําตาลไทย (อนท.) ซึ่งไมไดปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ มิ อ าจรั บ รองได ว า ตราสารอนุ พั น ธ ดั ง กล า วจะสามารถป อ งกั น ความเสี่ ย งด า นอั ต รา
แลกเปลี่ยนไดทั้งหมด สงผลใหยอดขายของบริษัทฯ ยังคงมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
1.1.10 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายไดจากการขายน้ําตาลทรายระหวางฤดูการผลิต
รายไดจากการขายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนเนื่องจากผลกระทบของฤดูกาลผลิตน้ําตาล
ทราย (Seasonal Effect) โดยปกติฤดูกาลตัดออยในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแตประมาณเดือนพฤศจิกายน สงผลให
บริษัทฯ เริ่มผลิตน้ําตาลทรายตั้งแตประมาณเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดการผลิตน้ําตาลทรายประมาณเดือน
เมษายน เมื่อเริ่มทําการผลิต บริษัทฯ จะทยอยขายน้ําตาลทรายตลอดทั้งป โดยปริมาณการขายน้ําตาลทรายของ
บริษัทฯ จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระดับสินคาคงเหลือที่มีอยู การประมาณการผลผลิต และระดับราคาน้ําตาล
ทรายในตลาดโลก จากปจจัยดังกลาว สงผลใหบริษัทฯ มียอดขายและกําไรไมสม่ําเสมอในแตละไตรมาส
1.1.11 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนของหนวยงานของรัฐสวนกลางและสวนทองถิ่น ซึ่ง
กฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น้ํา อากาศ และสารพิษ การกําจัด
และจั ด การขยะและของเสี ย สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการจั ด การวั ต ถุ ที่ เป น อั น ตราย ซึ่ ง
ขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และการบังคับใชกฎหมายและระเบียบดังกลาว
บางกรณีขึ้นอยูกับการตีความของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
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บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการภายในเพื่อใหสามารถปฏิบัติใหครบถวนตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมกําหนด และควบคุมใหกระบวนการผลิตอยูภายใตมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
กํ า หนดโดยหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งมาโดยตลอด อย า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากความซั บ ซ อ นของกฎหมายและ
กฎระเบี ย บดั ง กล า ว บริ ษั ท ฯ ไม อ าจรั บ รองได ว า บริ ษั ท ฯ ได ป ฏิ บั ติ ห รื อ จะสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาวไดครบถวนทุกชวงเวลา และบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันวาบริษัทฯ จะไมถูกรองเรียนหรือ
ไดรับโทษทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต รวมถึงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการถูกรองเรียน หรือไดรับโทษทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
1.2

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยผานบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท
พัลพ แอนด เปเปอร จํากัด (“EPPCO”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ

1.2.1 ความเสี่ยงจากอุปสงคเยื่อกระดาษในตลาดโลก
อุปสงคเยื่อกระดาษมีความสัมพันธกับสภาวะเศรษฐกิจโลก หากสภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจะสงผล
ทางด า นลบต อ อุ ต สาหกรรมปลายน้ํ า ที่ ใ ช เ ยื่ อ กระดาษเป น วั ต ถุ ดิ บ เช น อุ ต สาหกรรมกระดาษพิ ม พ เ ขี ย น
อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท อุตสาหกรรมกระดาษอนามัย และอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ เปนตน หากธุรกิจ
ปลายน้ําดังกลาวใชเยื่อกระดาษลดลง ยอดขาย และกําไรสุทธิของ EPPCO อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
1.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ลูกคาสวนใหญของ EPPCO เปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมกระดาษพิมพเขียน กระดาษคราฟท กระดาษ
อนามัย และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหสามารถบริโภคสิ่งพิมพตางๆ ผานอุปกรณอิเล็คทรอนิกส รวมทั้งการรณรงคเพื่อ
รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร สงผลใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับกระดาษ ปจจัยเหลานี้
อาจส ง ผลความต อ งการการใช ก ระดาษลดลง และทํ า ให อุ ป สงค ข องเยื่ อ กระดาษลดลง ซึ่ ง ส ง ผลโดยตรงต อ
ความสามารถในการทํากําไรของ EPPCO
1.2.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
EPPCO ใชวัตถุดิบหลักคือชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดโดยตรงจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
น้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ในการผลิตเยื่อกระดาษ ดังนั้นหากโรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ขาดแคลน
วัตถุดิบอ อยในการผลิ ตน้ํ าตาลทราย โรงงานน้ํ าตาลทรายของกลุ มบริ ษัทฯ ก็จ ะไม สามารถสงชานออยซึ่ งเป น
ผลิตภัณฑพลอยไดใหแก EPPCO ไดในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ ทําให EPPCO อาจตองดําเนินการซื้อ
วัตถุดิบชานออยจากภายนอกซึ่งอาจมีตนทุนสูง รวมทั้งแบกภาระคาขนสง สงผลให EPPCO มีตนทุนตอหนวย
สูงขึ้น รวมทั้งมีกําไรตอหนวย และผลกําไรสุทธิที่ลดลงตามลําดับ
1.2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจาก EPPCO จัดจําหนายเยื่อกระดาษออกนอกประเทศประมาณรอยละ 90.0 ของปริมาณยอดขายเยื่อ
กระดาษทั้งหมด และการสงออกเยื่อกระดาษสวนใหญจะใชเงินเหรียญสหรัฐเปนสกุลเงินหลักในการขาย แมวา
บริษัทฯ จะมีการใชตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยนในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มิ
อาจรับรองไดวาตราสารอนุพันธดังกลาวจะสามารถปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดทั้งหมด เนื่องจาก
EPPCO มีการทําสัญญาตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยนเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 40.0 ของยอดขาย
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ลูกคาตางประเทศทั้งหมดเทานั้น ดังนั้นยอดขายของ EPPCO อาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของ EPPCO และบริษัทฯ ได
1.2.5 ความเสี่ยงจากการไมสามารถตอสัญญาที่ดินสําหรับทอสงน้ํา และทอระบายน้ํา
ณ ปจจุบัน EPPCO มีการสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยา และนํามาใชในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว
จากชานออย โดย EPPCO ไดฝงทอสูบน้ําดังกลาวผานที่ดินของกรมชลประทาน และกรมธนารักษ โดย EPPCO
ไดดําเนินการทําสัญญาการ 2 ฉบับกลาวคือ
(1)

สัญญาเชาที่ดินเพื่อฝงทอสูบน้ําจากกรมชลประทาน ซึ่งเปนสัญญาระยะสั้นระยะเวลา 5 ป และจะ
หมดอายุในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ

(2)

สัญญาการเชาที่ดินเพื่อฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา และอาคารควบคุมน้ําจากกรมธนารักษ ซึ่งเปน
สัญญาระยะสั้นระยะเวลา 5 ป และจะหมดอายุในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หากสัญญาทั้งสองฉบับหมดอายุและ EPPCO ไมสามารถตอสัญญาดังกลาวได EPPCO อาจตองจัดหาน้ํา
จากแหลงอื่นมาเพื่อดําเนินการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย ในการจัดหาน้ําจากแหลงอื่นนั้น EPPCO
อาจตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลตองบประมาณการลงทุนของบริษัทฯได และสงผลกระทบตอรายได
และกําไรสุทธิของ EPPCO และบริษัทฯได
1.2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม
การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยของ EPPCO อยูภายใตกฎหมาย
และกฎระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและแกไขผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนของหนวยงานของรัฐสวนกลาง
และสวนทองถิ่น ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น้ํา อากาศ และ
สารพิษ การกําจัดและจัดการขยะและของเสีย สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และการจัดการวัตถุที่เปน
อันตราย ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และการบังคับใชกฎหมายและ
ระเบียบดังกลาวบางกรณีขึ้นอยูกับการตีความของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ที่ผานมา EPPCO ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยางถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของ อยางไรก็ดี EPPCO ยังมีหนาที่ที่จะตองติดตั้งเตาเผาปูนขาวเพื่อทําหนาที่กําจัดกากปูนและเปนการเผา
หินปูนขาวในกระบวนการผลิตปูนขาวกลับคืน (lime recovery) แกไขความสูงของปลองระบบมลพิษทางอากาศของ
โรงงาน ปรับปรุงระบบดักฝุนของเตาสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) เพื่อเปนการปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในการอนุญาตดังกลาว และยังตองดําเนินการแกไขระบบบําบัดน้ําทิ้งเพื่อบําบัดน้ําภายหลังกระบวนการ
ผลิตให มีคาตรวจวั ดตางๆ ในบอพัก น้ําทิ้งอยูในเกณฑมาตรฐานซึ่งกําหนดภายใตเงื่อนไขในการอนุญาต ทั้งนี้
EPPCO ไดกําหนดแผนในการดําเนินการดังกลาวไวแลว อยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวอาจสงผลให EPPCO
ตองมีคาใชจายในการลงทุน รวมถึงการดําเนินการดังกลาวอาจใชระยะเวลานาน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกิจกรรม
การผลิตของโรงงาน หรือฐานะทางการเงินของ EPPCO อยางมีนัยสําคัญ
นอกเหนือจากประเด็นดังกลาวขางตน บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะไมถูกรองเรียนหรือ
ไดรับโทษทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต รวมถึงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการถูกรองเรียน หรือไดรับโทษทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
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1.3 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล ผานบริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ
1.3.1 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐ
เนื่องจากนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของรัฐบาลเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจเอทานอล
เปนอยางมาก ธุรกิจเอทานอลของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐที่อาจขาดความ
ตอเนื่อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการ
ดําเนินงานของ EPC ได
แม ว าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห งชาติ ได ม อบหมายให กระทรวงพลั งงานจั ดทํา แผนการพั ฒ นา
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีเปาหมายใหมีการใชและ
ผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน การยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 และการยกเลิกการจัดจําหนาย
น้ํามันเบนซิน 95 อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน นโยบายการยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 ซึ่งเดิมมีกําหนด
บังคับใชในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ไดเลื่อนการบังคับใชออกไปเปนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยรัฐบาลให
จัดจําหนายน้ํามันในสตอกใหหมดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 สวนนโยบายการยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามัน
เบนซิน 95 ยังไมการกําหนดวันบังคับใชที่ชัดเจน
ความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐสงผลให EPC ไมสามารถกําหนดแนวทางการผลิตเอทานอลที่ชัดเจน
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และรองรับนโยบายของรัฐบาลไดในอนาคต การเลื่อนบังคับใชนโยบาย
ยกเลิ ก การจั ดจํ า หน า ยน้ํ า มั น เบนซิ น 91 ยั งส งผลให ป ริ ม าณความต องการใช แ ก็ สโซฮอล ซึ่ งใช เ อทานอลเป น
สวนผสมหลัก มีปริมาณไมสูงตามที่ตั้งเปาหมายไว
1.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาอางอิงเอทานอลในประเทศ
ถึงแมวารัฐบาลไมมีนโยบายควบคุมราคาขายของเอทานอล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดกําหนด
หลักเกณฑเพื่อคํานวนตนทุนราคาเอทานอลเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในการคํานวณราคาขายเอทานอล (โปรดดู
รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.3.7 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล) โดยตนทุนดังกลาว มีการ
อางอิงถึงตนทุนเอทานอลจากกากน้ําตาล และเอทานอลจากมันสําปะหลัง เนื่องจากสัญญาการขายในบางสวนของ
EPC มีการอางอิงกับราคาดังกลาว ดังนั้น หากราคาของตนทุนการผลิต กลาวคือ กากน้ําตาล และมันสําปะหลัง มี
การเปลี่ยนแปลงลดลง ราคาขายเอทานอล EPC จะปรับตัวลดลงเชนกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทฯ ได
1.3.3 ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ
EPC ใชวัตถุดิบหลักคือกากน้ําตาล ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดโดยตรงจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
ของบริษัทฯ ในการผลิตเอทานอล ดังนั้นหากโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ขาดแคลนวัตถุดิบออยในการผลิต
น้ําตาลทราย โรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ก็จะไมสามารถสงกากน้ําตาลซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดใหแก EPC
ไดในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ อีกทั้งอาจตองดําเนินการซื้อวัตถุดิบ เชน กากน้ําตาล มันสําปะหลัง หรือ
ขาวโพดจากภายนอก และเสียคาตนทุนการขนสงวัตถุดิบ สงผลให EPC อาจมียอดขายที่นอยลง และมีตนทุนใน
การผลิตคงที่ตอหนวยที่สูงขึ้น ทําให EPC มีกําไรตอหนวย และมีผลกําไรสุทธิที่ลดลงตามลําดับ
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1.3.4 ความเสี่ ย งจากกํ า ลั ง การผลิ ต เอทานอลของโรงงานในประเทศไทยมี ม ากกว า ความต องการใช
ภายในประเทศ
ปจจุบันโรงงานเอทานอลในประเทศไทยมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 3,265,000 ลิตรตอวัน (ขอมูลจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน) ในขณะที่อัตราการใชกําลังการผลิตรวมในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2555 อางอิงจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย อยูที่รอยละ 53.3 ของกําลังการผลิตทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีกําลังการผลิตจากโรงงานเอทานอลซึ่งมีกําหนดการจะเริ่มดําเนินงานภายในป พ.ศ. 2556 อยูอีก
ทั้งสิ้น 2,020,000 ลานลิตรตอวัน ในขณะที่ความตองการใชเอทานอลในประเทศอยูที่ ประมาณ 1.3 ลานลิตรตอวัน
(ข อมู ล จากศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย) จึ ง จะเห็น ได ว า ตลาดเอทานอลในประเทศไทยอยู ใ นสภาวะที่ กํ า ลั ง การผลิ ตมี
มากกวาความตองการใชภายในประเทศ ในขณะที่การสงออกเอทานอลเปนไปอยางจํากัด โดยปริมาณการสงออก
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 อยูที่ 23.9 ลานลิตร (เฉลี่ยประมาณ 771,000 ลิตรตอวัน) เนื่องจากราคาเอทานอลใน
ตลาดโลกอยูในระดับต่ํากวาภายในประเทศ (โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ราคาเอทานอลในตลาดชิคาโกอยูที่
2.40 ดอลลารสหรัฐตอแกลลอน ในขณะที่ราคาอางอิงในประเทศอยูที่ ลิตรละ 19.97 บาท) ดังนั้น หากปริมาณการ
ผลิตภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเร็วกวาปริมาณการบริโภคเอทานอลในประเทศอาจสงผลใหราคาเอทานอลในประเทศ
ลดลงซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งจากราคาและปริมาณการจัดจําหนายเอทา
นอลภายในประเทศ
1.3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
ปจจุบัน สัดสวนการขายเอทานอลของ EPC ในประเทศสวนใหญเปนการขายใหแกบริษัทผูผลิตและจัด
จําหนายน้ํามันรายใหญ เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดังนั้นหากลูกคารายใหญดังกลาวดําเนินการตอรองเงื่อนไขทางการคาหรือยกเลิกการ
ซื้อขายกับ EPC รายไดและผลประกอบการของ EPC จะไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
1.3.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจาก ณ ปจจุบัน EPC สงออกเอทานอลประมาณรอยละ 30.0 ของยอดขายทั้งหมด โดยการสงออกสวน
ใหญจะใชเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินหลักในการขาย แมวาบริษัทฯ จะมีการใชตราสารอนุพันธดานอัตรา
แลกเปลี่ยนในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มิอาจรับรองไดวาตราสารอนุพันธดังกลาวจะ
สามารถปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดทั้งหมด เนื่องจาก EPC มีการทําสัญญาตราสารอนุพันธดาน
อัตราแลกเปลี่ยนเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 40.0 ของยอดขายลูกคาตางประเทศทั้งหมดเทานั้น ดังนั้นยอดขาย
ของ EPC อาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของ EPC
และบริษัทฯ ได
1.3.7 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอลของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบเกี่ ย วกั บสิ่ ง แวดล อ มทั้ งที่ เ ป น ของหน ว ยงานของรั ฐ ส ว นกลางและส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง
กฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น้ํา อากาศ และสารพิษ การกําจัด
และจั ด การขยะและของเสี ย สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการจั ด การวั ต ถุ ที่ เป น อั น ตราย ซึ่ ง
ขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน เปลี่ยนแปลงบอย และการบังคับใชกฎหมายและระเบียบดังกลาวบางกรณีขึ้นอยู
กับการตีความของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการภายในเพื่อใหสามารถปฏิบัติใหครบถวนตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมกําหนด และควบคุมใหกระบวนการผลิตอยูภายใตมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
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กําหนดโดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ ยวของมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม เนื่องจากความซั บซอนของกฎหมายและ
กฎระเบี ย บดั ง กล า ว บริ ษั ท ฯ ไม อ าจรั บ รองได ว า บริ ษั ท ฯ ได ป ฏิ บั ติ ห รื อ จะสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาวไดครบถวนทุกชวงเวลา และบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันวาบริษัทฯ จะไมถูกรองเรียนหรือ
ไดรับโทษทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต รวมถึงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการถูกรองเรียน หรือไดรับโทษทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
1.4 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาโดยดําเนินการภายใตหนวยผลิตไฟฟาของโรงงานน้ําตาลทราย
ทั้ง 3 โรงงาน EPPCO และภายใต บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด (“KTBP”)
1.4.1 ความเสี่ยงของโครงการที่อยูระหวางกอสราง
ปจจุบัน KTBP อยูระหวางกอสรางและทดสอบระบบการเดินเครื่องจักรกลของโรงงานไฟฟาชีวมวล ขนาด
กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต ซึ่งไฟฟาที่ไดจากโรงงานไฟฟาชีวมวลนี้จะนํามาใชในกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
และขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
โดย KTBP มีแผนที่จะเริ่มจายและจําหนายไฟฟาในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ หาก KTBP ไมสามารถเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดตามกําหนด KTBP อาจไดรับผลกระทบจากการรับรูรายไดลาชากวาที่คาดการณไว
1.4.2 ความเสี่ยงจากราคาจําหนายไฟฟาตามอัตราคาไฟฟาอาจไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของกลุม
บริษัทฯ
กลุมบริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค โดยที่อัตราคาไฟฟาผันแปร (เอฟที) ไดกําหนดขึ้นเพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา
เชื้อเพลิง อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปจจัยอื่นๆ อยางไรก็ดี ตนทุนเชื้อเพลิงในสูตรการปรับอัตรา
คาไฟฟาผันแปร (เอฟที) นั้น อาจไมสอดคลองกับตนทุนการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ใช
ชานออยเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาซึ่งไมสอดคลองกับราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการคํานวณอัตราคาไฟฟา
ซึ่งคํานวณอิงจากราคากาซธรรมชาติ รวมทั้งอัตราคาไฟฟาผันแปร (เอฟที) ก็อาจไมมีการถูกปรับตามกลไกที่
กําหนดไวเสมอไป เชน ในกรณีที่ตนทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น กฟผ. อาจพิจารณาไมปรับอัตราคาไฟฟาผันแปร (เอฟที)
หรืออาจมีการปรับเพียงบางสวน ปจจัยดังกลาวอาจจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีสัดสวนอัตรากําไรที่ลดลง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ
1.4.3 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโรงงานไฟฟา
การผลิ ต ไฟฟ า ให เป น ไปตามสั ญ ญาซื้ อ ขายกั บการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ตแห ง ประเทศไทยหรื อ การไฟฟ า ส ว น
ภูมิภาคอาจมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปจจัยดังตอไปนี้
(1)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟา

ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของบุ ค ลากรและ
อุปกรณโรงไฟฟา ทั้งนี้การผลิตไฟฟามีปจจัยหลายประการที่เปนตัววัดประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟา เชน
คาความพรอมจาย (Equivalent Availability Factor: EAF) คาอัตราการใชความรอน (Heat Rate) ซึ่งถูก
กําหนดไวในสัญญาซื้อขาย อยางไรก็ดี หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตใหเปนไป
ตามที่กําหนด อาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถผลิตไฟฟาในปริมาณที่ตองการได และอาจสงผลกระทบตอ
รายไดจากการขายไฟฟาของกลุมบริษัทฯ
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(2)

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟา

โรงงานไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ใชวัตถุดิบหลักคือชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดโดยตรงจาก
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ในการผลิตไฟฟา ดังนั้นหากโรงงานน้ําตาลทรายของกลุม
บริ ษั ทฯ ขาดแคลนวั ตถุ ดิบอ อ ยในการผลิ ต น้ํ า ตาลทราย โรงงานน้ํ า ตาลทรายของกลุ ม บริ ษั ทฯ ก็ จ ะไม
สามารถสงชานอ อ ยซึ่ งเป น ผลิ ตภั ณฑ พ ลอยได ใ ห แ ก ห น ว ยผลิ ตไฟฟ า ของกลุ ม บริ ษั ทฯ ได ใ นปริ ม าณที่
เพียงพอตอความตองการ อีกทั้งอาจตองดําเนินการซื้อวัตถุดิบชานออย หรือวัตถุดิบทดแทน อาทิ ถานหิน
จากภายนอก และตองแบกรับภาระคาขนสงวัตถุดิบ สงผลใหโรงงานไฟฟาของกลุมบริษัทฯ อาจมียอดขายที่
นอยลง มีตนทุนในการผลิตคงที่ตอหนวยที่สูงขึ้น และมีผลกําไรสุทธิที่ลดลงตามลําดับ
1.4.4 ความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
การประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาของกลุมบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบเกี่ ย วกั บสิ่ ง แวดล อ มทั้ งที่ เ ป น ของหน ว ยงานของรั ฐ ส ว นกลางและส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง
กฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น้ํา อากาศ และสารพิษ การกําจัด
และจั ด การขยะและของเสี ย สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการจั ด การวั ต ถุ ที่ เป น อั น ตราย ซึ่ ง
ขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน เปลี่ยนแปลงบอย และการบังคับใชกฎหมายและระเบียบดังกลาวบางกรณีขึ้นอยู
กับการตีความของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
เมื่อป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดมีมติเห็นควรใหกิจการโรงไฟฟา ซึ่งประกอบกิจการ
โดย TIS (“โรงไฟฟา TIS”) จัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนและมาตรการปรับปรุงคา
ปริมาณสารเจือปนในอากาศ (“รายงาน EIA”) ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําหนด โดยใน
ระหวางดําเนินการดังกลาวโรงไฟฟาดังกลาวยังประกอบกิจการไดตอไป ปจจุบัน TIS ไดรับการผอนผันระยะเวลาใน
การสงรายงาน EIA จากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานโดยจะตองจัดสงรายงานดังกลาวภายในวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2556
ในปเดียวกัน กิจการโรงไฟฟาของบริษัทฯ ซึ่งเชามาจาก บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด
(“RPE”) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดมีมติเห็นควรให RPE จัดทําและเสนอแผนการดําเนินงานและ
มาตรการปรับปรุงปริมาณของสารเจือปนในอากาศใหสามารถควบคุมฝุนละอองไวไมเกินคาที่กําหนด โดยใหจัดทํา
แผนดั ง กล า วภายในระยะเวลา 5 ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ไฟฟ า โดยในระหว า งดํ า เนิ น การดั งกล า ว
โรงไฟฟาดังกลาวยังประกอบกิจการไดตอไป ทั้งนี้ RPE ไดรับการอนุมัติผอนผันขยายระยะเวลาในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและมาตรการปรับปรุงปริมาณของสารเจือปนในอากาศ โดย RPE จะตองจัดทําแผนดังกลาว
ใหกับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ได
เชาโรงไฟฟาดังกลาวจาก RPE ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของ RPE คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานไดมีมติเห็นชอบให RPE โอนสิทธิตามใบประกอบกิจการพลังงานใหแกบริษัทฯ โดยใหคงสิทธิตาม
ใบอนุญาตเดิม รวมทั้งภาระผูกพันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองจัดทําแผนดังกลาวเพื่อจัดสงใหกับ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายในกําหนดระยะเวลาตอไป
หาก บริษัทฯ และ/หรือ TIS ไมสามารถสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือจัดทําแผนตามที่
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติซึ่งออกภายใตระเบียบที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําหนด อาจ
พิจารณาไดวา บริษัทฯ และ/หรือ TIS มิไดปฏิบัติตามระเบียบซึ่งอาจสงผลใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
อาจมีคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงไฟฟาได ซึ่งผลจากการถูกพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตทําให บริษัทฯ และ/หรือ TIS ไมสามารถประกอบกิจการโรงไฟฟาและจะสงผลกระทบในทางลบตอผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
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นอกเหนือจากประเด็นดังกลาวขางตน บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันวาบริษัทฯ จะไมถูกรองเรียนหรือไดรับ
โทษทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต รวมถึงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการถูกรองเรียน หรือไดรับโทษทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ
1.5.1 ความเสี่ยงในดานการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนจากผูถือหุนรายใหญ
นางหทั ย ศิ ริ วิ ริ ยะกุ ล ถื อหุนในบริ ษัทฯ ในสัดส ว นร อยละ 60.75 ของจํ านวนทุ นเรี ยกชํ า ระแลวทั้ ง หมด
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ นอกจากนี้ กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ยังดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ดวย จึงทําใหผูถือหุนใหญดังกลาวมีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการ
บริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุนดังนั้น จึงเปนการยากที่ผูถือหุนรายอื่นจะสามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่กลุมผูถือหุนรายใหญเสนอได
1.5.2 ความเสี่ยงจากการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กอนที่จะรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556
ซึ่งบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทฯ ในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ลงวันที่ 22
มกราคม พ.ศ. 2544 (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนสามัญไดตามราคาที่คาดการณไว
หากหุนสามัญของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
1.5.3 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ หลั ง เข า ทํ า การซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพยฯ
บริ ษัทฯ อยู ระหวางการขออนุมั ติ จากตลาดหลัก ทรัพย แห งประเทศไทยสํ าหรั บการนํา หุ นของบริ ษัท จด
ทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม การที่หุนของบริษัทจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมิไดเปนการรับรองวาตลาดการซื้อขายหุนของบริษัทฯ จะดีขึ้น หรือสภาพคลองของการ
ซื้อขายหุนของบริษัทฯ จะดีขึ้นแมวาตลาดการซื้อขายหุนจะดีขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ราคาซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ มีแนวโนมผันผวน เนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน
(1)
(2)
(3)
(4)

นักวิเคราะหเปลี่ยนแปลงประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และคําแนะนําใหซื้อหรือขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการเมืองทั้งในและตางประเทศ
ความผันผวนของผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริษัทฯ ตามจริงหรือตามที่คาดการณ
ขอพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหนวยงานของรัฐ
สวนที่ 2 หนาที่ 13

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การขายหรือจะขายหุนเปนจํานวนมากของผูถือหุนปจจุบัน
การเขารับตําแหนงหรือการลาออกของบุคลากรที่สําคัญ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพยอื่นในตางประเทศตางมีความผัน
ผวนทั้งในดานราคา และปริมาณการซื้อขาย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายหุนสามัญของ
บริษัทฯ หลังหุนสามัญของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ทั้งนี้ ปจจัยขางตน และปจจัยอื่นๆ อาจสงผลใหราคาตลาดและความตองการซื้อหุนของบริษัทฯ มีความผัน
ผวนสูง ซึ่งอาจจํากัดหรือขัดขวางมิใหผูลงทุนสามารถขายหุนของบริษัทฯ ไดในราคาที่เหมาะสม และอาจสงผล
กระทบในทางลบตอสภาพคลองของหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุนมีความผันผวน
บางครั้งผูถือหุนเคยรวมตัวกันฟองคดีหลักทรัพย (Securities Class Action) เพื่อดําเนินคดีกับบริษัทที่ออกหุน ดังนี้
หากมีผูถือหุนรายใดดําเนินการฟองรองบริษัทฯบริษัทฯ อาจตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการตอสูคดี หรือหาก
บริษัทฯ แพคดี บริษัทฯ อาจตองจายคาเสียหายจํานวนมาก
1.5.4 ความเสี่ยงจากการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน
บริษัทฯ มีแผนจะใชเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนขยายธุรกิจ และเปนเงินทุนหมุนเวียน ตามที่ระบุ
ไวในสวนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่ งบริ ษัทฯ ไดพิจารณาโครงการลงทุน ดังกลาวอยางรอบคอบภายใตสภาวะ
แวดลอมปจจุบัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม หาก
สถานการณตางๆ เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน และอาจสงผลใหการใชเงิน
ที่ไดจากการระดมทุน หรือผลตอบแทนไมเปนไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง
1.5.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทฯ มีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 6,203.36 ลานบาท และมียอดชําระคงคางจํานวน
4,749.27 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยเปนเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating
Interest Rate) ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดสูงขึ้นจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งอาจสงผลใหกําไรของกลุมบริษัทฯ ลดลงได
1.5.6 ความเสี่ยงจากนโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละปไมนอยกวารอยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และหากการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
การจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า ว มี โ อกาสเปลี่ ย นแปลงได ต ามสถานการณ โอกาส และการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการ ซึ่งหากบริษัทฯ มีความจําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจ การลงทุนโครงการในอนาคต หรือเกิด
เหตุการณมิไดคาดคิดที่สงผลเชิงลบตอกระแสเงินสดของบริษัทฯ อาจสงผลให บริษัทฯ พิจารณาจายเงินปนผลต่ํา
กวาอัตราที่กําหนดไว
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1.5.7 ความเสี่ยงจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนอาจไมสามารถแสดงผลการดําเนินงาน และฐานะ
การเงินของกลุมบริษัทฯ
ในป พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและเตรียม
ความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จึงไดจัดทําขอมูลทางการเงินรวมเสมือนเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาจัดกลุมโครงสรางธุรกิจ โดยแสดงผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินในอดีต
ของบริษัทฯ เสมือนบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัทยอยแลวในอดีต อยางไรก็ดี ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนอาจไม
สามารถสะทอนผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ ที่แทจริง เนื่องจากจัดทําโดยตั้งอยูบนขอ
สมมติฐานบางประการซึ่งเปนเหตุการณที่ไมไดเกิดขึ้นจริงในอดีต
1.5.8 ความเสี่ยงดานการดําเนินการผลิตของโรงงานของกลุมบริษัทฯ
ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่องของโรงงาน โดยกลุม
บริ ษั ท ฯ อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการผลิ ต ของโรงงานที่ ห ยุ ด ชะงั ก เนื่ อ งจากการหยุ ด ทํ า งานของเครื่ อ งจั ก ร
นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามแผน ปญหาการนัดหยุดงานของลูกจาง การหยุดชะงักของการขนสง ความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมถึงภัยธรรมชาติ เชน ฝนตก และน้ําทวม เปนตน การหยุดชะงักของโรงงานจะสงผลตอยอด
การผลิต ซึ่งจะทําใหรายไดของกลุมบริษัทฯ ลดลง และสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ
1.5.9 ความเสี่ยงดานการขนสง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองพึ่งพาการขนสงวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงานของบริษัทฯ โดย
รถบรรทุก และขนสงสินคาสําเร็จรูปจากโรงงานของบริษัทฯ ไปยังลูกคาโดยรถบรรทุกและเรือ ดังนั้น หากมีเหตุให
ไมสามารถใชงานชองทางการขนสงดังกลาวไดตามปกติ เนื่องจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรือ
จากเหตุการณอื่นๆ เชน การประทวง และอุบัติเหตุ เปนตน การขนสงวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทฯ อาจ
ไดรับผลกระทบ และอาจสงผลตอชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม
สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดทันทวงที
1.5.10 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ในกระบวนการผลิตและดําเนินงานของโรงงานของกลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือ
อุบัติเหตุที่สงผลใหเกิดเพลิงไหม และกอความเสียหายรุนแรงตอหนวยผลิตไฟฟา การผลิดหยุดชะงัก สงผลตอ
รายไดและกําไรของกลุมบริษัทฯ นอกจากนี้ อุบัติเหตุอาจกอความเสียหายตอชุมชนใกลเคียง ซึ่งอาจกอใหเกิด
คาใชจายในการชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอธุรกิจและชุมชนโดยรอบ
1.5.11 ความเสี่ยงจากประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทั้งหมด
แมวาบริษัทฯ จะมีนโยบายทําประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพยหลักของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรมประกันภัยไมครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องทั้งหมด อาทิ
ความเสี ยหายซึ่งเกิ ดขึ้ นจากสงครามและภั ยก อการรา ย หรือในกรณีที่มูลคาความเสี ยหายมากกวา จํานวนเงิ น
ประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกันภัยไมสามารถจายคาสินไหมทดแทนตามที่
ระบุไวในกรมธรรมได ซึ่งทั้งหมดอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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