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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย ง ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ารณาข้ อ มู ลในเอกสารฉบั บ นี้ และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ โดยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่ามีนัยสาคัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งอาจส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่
บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ อ าจทราบได้ ใ นขณะนี้ หรื อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาในขณะนี้ แ ล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบใน
สาระสาคั ญ ต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่ าวอาจส่งผลกระทบต่ อฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
3.1
3.1.1

ความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันปาล์ม
ความเสี่ยงจากการที่ราคาน้ามันปาล์มดิบมีความผันผวนไปตามราคาซือขายในตลาดโลก

น้ามันปาล์มดิบและน้ามันเมล็ดในปาล์มเป็นสินค้าทางการเกษตร ซึ่งราคาจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และ อุปทาน
ปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตของ
น้ามันปาล์มและน้ามันพืชอื่นๆ ในตลาดโลก นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่บริโภคน้ามันพืช
รวมทั้งนโยบายทางด้านอั ตราภาษี นาเข้า ของประเทศที่บริ โภคน้ามั นพืชรายใหญ่ของโลก ได้แก่ อิน เดีย และจีนจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริโภคน้ามันพืช
นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบันน้ามันปาล์มได้ถูกนามาใช้เป็นพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
หรือที่เรียกกันว่าไบโอดีเซล ก็ส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มในฐานะสินค้าทดแทนได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของราคา
น้ามันดิบในตลาดโลก ดังนั้นความต้องการเชื้อเพลิง รวมถึงปัจจัยจากเชื้อเพลิงทดแทน เช่น ราคาก๊าซธรรมชาติ ก็ย่อม
ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบด้วยเช่นกัน
ราคาขายน้ามันปาล์มดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศจะถูกกาหนดตามราคาซื้อขายที่ตลาดมาเลเซียเป็นหลัก
และเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังจัดให้น้ามันปาล์ มดิบเป็นสินค้าควบคุม ดังนั้นราคาขายน้ามันปาล์มดิบในประเทศ
อาจจะมีการเคลื่อนไหวต่างจากราคาที่ตลาดมาเลเซียในบางช่วง ตามความผันผวนของอุปสงค์อุปทานภายในประเทศไทย
โดยทั่วไปแล้วราคาตลาดโลกและราคาในประเทศจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นในบางกรณี เช่น ปริมาณน้ามั นปาล์ม
ดิบในประเทศผลิตออกมามากเกินความต้องการ หรือมีการขาดแคลนน้ามันปาล์มในประเทศ เป็นต้น
ดังนั้น หากราคาน้ามันปาล์มดิบซึ่งมีความผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง ย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบที่รุนแรงต่อบริษัทฯ เนื่องจากในภาวะปกติแล้วหากราคาน้ามันปาล์มดิบมีการปรับตัวลดลง ราคาวัตถุดิบ ผลปาล์ม
ทะลายจะปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ลดลงตามไปด้วย ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายที่จะเก็งกาไรจากความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบ จึงไม่มีนโยบายที่จะกักตุนสินค้าไว้เป็นจานวนมากจนทา
ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อผลประกอบการ

ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

3.1.2

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้เหมาะสมกับราคา ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
ปัจจัยที่จะทาให้ปริมาณวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

(1) ปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น นโยบาย
ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน นโยบายประกันราคาหรือนโยบายจานาผลผลิตทางการเกษตร ทาให้เกษตรกรอาจ
ชะลอตัวการขยายพื้นที่ปลูกในขณะที่กาลังการผลิตในอุตสาหกรรมเติบโตตลอดเวลา
(2) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปริมาณน้าฝน ภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ปริมาณและ
คุณภาพของผลปาล์มทะลาย
นอกจากนี้ ห ากผลปาล์ ม ทะลายที่ อ อกสู่ ต ลาดมี ป ริ ม าณต่ า ก็ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การแย่ ง ซื้ อ ผลปาล์ ม ทะลายจาก
บริษัทผู้ผลิตน้ามันปาล์มดิบรายอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบทาให้บริษัทฯ มีต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและอาจจะกระทบ
ต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มหนาแน่น ทาให้บริษัท ฯ สามารถรับซื้อผลปาล์มทะลาย
ได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้ตั้งจุดรับซื้อในเขตที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มหนาแน่นในจังหวัดชุมพร เพื่อให้เข้าถึงและเพิ่มความ
สะดวกในการขายผลปาล์ม ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งมีแผนการขยายจุดรับซื้ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
จัดการด้านวัตถุดิบ เช่น การจัดตั้งทีมลูกค้าสัมพันธ์ และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทาให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือ
จากคู่ค้าและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันเป็นอย่างดี
3.1.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรมีผลทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทฯ โดยในปัจจุบันราคาผล
ปาล์ม ทะลายที่ บริษั ทฯ รับซื้ อนั้น ขึ้นอยู่กับ กลไกของตลาดโดยทั่ วไป โดยในอนาคตหากรั ฐบาลมีน โยบายที่ จะเข้ามา
แทรกแซงหรือประกันราคาผลปาล์มทะลาย หรือนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ยางพารา
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ราคาจาหน่ายน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ภายในประเทศจัดเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งรัฐบาลมีการกาหนดราคา
จาหน่ายขั้นสูงไว้ ดังนั้นหากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ายขั้นสูงดังกล่าว ก็อาจจะจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบภายในประเทศเพื่อไปกลั่นเป็นน้ามันบริสุทธิ์
คิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของรายได้รวม
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความยืดหยุ่น ของช่องทางการจัดจาหน่าย จึงทาให้บริษัทฯ สามารถเลือกช่องทางการจัด
จาหน่ายที่จะสร้างผลกาไรสูงสุดให้กับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะส่งออกน้ามันปาล์มไปยังต่างประเทศได้
ในกรณีที่ราคาน้ามันปาล์ม ดิบภายในประเทศอยู่ในระดับต่ากว่าราคาตลาดโลก และถึงแม้ว่านโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆจากรัฐบาลมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ แต่หากพิจารณาการประกอบกิจการด้านสวนปาล์มน้ามั น
จะพบว่า ต้นปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกที่ยาว ทั้งยังใช้เงินลงทุนสูงในช่วงต้นของการปลูก แต่ให้
ผลตอบแทนจากการปลูกที่ดี รวมทั้งมีการดูแลรักษาที่ง่าย จึงทาให้โอกาสที่เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ามันไปยัง
พืชชนิดอื่นๆ ก่อนระยะเวลาครบอายุเก็บเกี่ยวต้นปาล์มน้ามันเป็นไปได้ยาก โดยต้นปาล์มน้ามันจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ
25 ปี
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3.1.4

ความเสี่ยงจากการที่พืนที่ปลูกปาล์มของบริษัทฯ เป็นพืนที่สัมปทานและพืนที่เช่าจากหน่วยงานราชการ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนการรับซื้อผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอกร้อยละ 86.50 ของปริมาณผลปาล์ม
ทะลายทั้งหมดที่เข้าโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.50 ของปริมาณผลปาล์มทะลายทั้งหมดที่เข้าโรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบ เป็นผลผลิตที่ได้จากการปลูกปาล์มของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ามันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้และสามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภท
กรรมสิทธิ์

ผู้ได้รับสิทธิ

สัมปทาน

บจ.วิจิตรภัณฑ์
สวนปาล์ม

สัมปทาน

บมจ.วิจติ รภัณฑ์
ปาล์มออยล์

พืนที่ที่ได้รับ
อนุญาต

พืนที่
เพาะปลูก

วันสินสุดการ
อนุญาต

19,835 ไร่ 3 งาน
15,984 ไร่
75 ตารางวา

ไตรมาส 1 ปี
2558

ที่ตัง
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับ
ร่อและป่าสลุย
ท้องที่ ต,หงษ์เจริญ อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับ
ร่อและป่าสลุย
ท้องที่ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร

9,334 ไร่
75 ตารางวา

6,804 ไร่

ไตรมาส 3 ปี
2558

เมื่อสัมปทานทั้งสองฉบับหมดอายุลงในปี 2558 หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุสัมปทาน จะทาให้บริษัทฯ ต้อง
ซื้อผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอกมากขึ้นเพื่อมาชดเชยส่วนที่ขาดหายไป และอาจทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ใน
บางส่ ว น และหากบริ ษั ท ฯ ไม่ สามารถจั ด หาปาล์ ม สดชดเชยในส่ ว นที่ ข าดหายไปได้ อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ อาจจะได้รับการต่อสัมปทานในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงด้านราคา
สัมปทานที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และการที่บริษัทฯ ได้รับการต่อสัมปทาน บริษัทฯ จะมีภาระลงทุนในการปลูกต้นปาล์มใหม่เพื่อ
ทดแทนต้นปาล์มบนพื้นที่เดิมซึ่งมีอายุมาก โดยในการปลูกต้นปาล์มใหม่นั้นจะใช้ระยะเวลา 3 ปี จึงจะเริ่มให้ผลผลิต และ
7-8 ปีก่อนที่ต้นปาล์มจะเติบโตถึงอายุที่ให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี ผลผลิตที่ได้จากการปลูกปาล์มของบริษัทฯ คิดเป็นเพียงร้อยละ 10-15 ของปริมาณผลปาล์มทะลาย
ทั้งหมดที่เ ข้า โรงสกัด น้ามัน ปาล์ม ดิบ อี กทั้ ง บริษั ทฯ ได้มี การสร้ างระบบและเครื อข่ ายการรั บซื้ อ ผลปาล์ มทะลายจาก
บุคคลภายนอกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งจากเกษตรกรและผู้ประกอบการจุดรับซื้อ ทาให้ที่ผ่านมาก บริษัทฯ ไม่เคยประสบ
ปัญหาในการจัดหาผลปาล์มทะลายอย่างมีนัยสาคัญ
3.1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพึงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ โดยในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วน
รายได้จากผู้จัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบข้ามชาติรายหนึ่งเท่ากับร้อยละ 18.83 และร้อยละ 63.36 ของรายได้รวม และในปี
2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากโรงกลั่นน้ามันปาล์มในประเทศรายหนึ่งเท่ากับ ร้อยละ 31.60 และร้อยละ
8.21 ของรายได้รวม ซึ่งสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจัดเป็นส่วนที่มีนัยสาคัญ หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ไปอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 3

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล การตั้งราคาจาหน่าย
สินค้าในระดับที่แข่งขันได้ และการบริหารจัดการด้านการจัดส่งให้ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้าอย่างดีมาตลอด ทาให้มีการ
ค้าขายกับลูกค้ากันมาอย่างยาวนานและมีความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าให้ได้ตรงตามกาหนดโดยตลอด
ทาให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเหล่านี้ นอกจากนี้ น้ามันปาล์มดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งหาก
ลูกค้ารายใหญ่ทั้งสองรายนี้ไม่ซื้อน้ามันปาล์มดิบจากบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถขายน้ามันปาล์มดิบให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้
3.1.6

ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน

นอกเหนือไปจากน้ามันปาล์ม ที่สามารถนามาบริโภคได้แล้ว ยังมี น้ามันพืช ชนิดอื่นๆที่นิยมนามาบริโภค เช่น
น้ามันถั่วเหลือง น้ามันทานตะวัน น้ามันมะพร้าว น้ามันมะกอก น้ามันข้าวโพด และน้ามันราข้าว เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่
สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ โดยหากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนหันไปบริโภคน้ามันพืชจากพืชชนิดอื่นแทน ก็ย่อมจะส่งผล
กระทบทาให้ความต้องการบริโภคน้ามันปาล์มลดลง
อย่างไรก็ดี จากการที่ต้นทุนในการผลิตน้ามันพืชจากปาล์มน้ามันนั้นอยู่ในระดับที่ต่าเมื่อเทียบกับพืช น้ามันชนิด
อื่น ทาให้น้ามันปาล์มมีข้อได้ เปรียบในการแข่งขัน ด้านราคาเมื่อเทียบกับน้ามันจากพืชชนิดอื่นๆ และน้ามันปาล์มดิบยัง
สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และไบโอดีเซล
3.1.7

ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากการขายระหว่างปีบัญชี

รายได้ จากการขายน้ ามั นปาล์ มดิ บของบริ ษัท ฯ อาจมีค วามผั นผวนเนื่ องจากผลกระทบของปริม าณ ปาล์ม ที่
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) โดยในปกติแล้วผลปาล์มจะออกมามากในช่วงเดือนมีนาคมถึง เดือน
เมษายน และเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ทาให้โดยทั่วไปบริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ดิบสูงในช่วงไตรมาส 3 จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายและกาไรไม่สม่าเสมอในแต่ละไตรมาส ซึ่งเป็น
ลักษณะทั่วไปของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร
3.1.8

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากส่งออกน้ามันปาล์มดิบคิดเป็นร้อยละ 44.93 ร้อยละ 42.61 และร้อยละ
63.65 ของรายได้รวม ตามลาดับ ราคาน้ามันปาล์มดิบที่บริษัทฯ ส่งออกนั้นจะเป็นราคาอ้างอิงจากตลาดโลกเป็นสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุล เงินดอลล่าร์สหรัฐอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยง โดยการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อกาไรของบริษัทฯ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

3.2

ความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า

3.2.1 ความเสี่ยงจากราคาจ้าหน่ายไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประเภทผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อ
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนด
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ราคารับซื้อไฟฟ้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ
มีสัดส่วนอัตรากาไรที่ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
3.2.2

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า

วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพซึ่งได้จากน้าเสียจากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม ดังนั้น
หากโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ ขาดแคลนผลทะลายปาล์มที่ใช้ในการสกัดน้ามันปาล์มดิบ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่ งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ามัน ปาล์มดิบ อาจส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ลดลงได้
อย่างไรก็ดีบริษัทฯมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความมั่นคงด้านวัตถุดิบ โดยคิดแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในการจัดการ
วัตถุดิบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธุรกิจหลักโดยไม่ลืมคานึงถึง ธุรกิจต่อเนื่องในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้แล้วโรงไฟฟ้า
ชีวภาพนั้นถือเป็นธุรกิจต่อเนื่องที่จาเป็นสาหรับโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ ที่มีน้าเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจากต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการบาบัดนาเสีย ดังนั้นบริษัทฯจึงมองถึงประโยชน์นอกเหนือจากผลกาไรจากการดาเนินงาน
3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.3.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนในการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในส่วนที่ 2-6 โครงการในอนาคต) โดยความสาเร็จของการลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น
ความเพียงพอของวัตถุดิบ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด เป็นต้น ปัจจัย
ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บางปัจจัยอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ
อย่างไรก็ดี ก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอย่างรอบคอบภายใต้
การศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ (Scenario Analysis) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของโครงการลงทุนดังกล่าวได้
3.3.2

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งสิ้น 1,594 ล้านบาท และมียอดค้าง
ชาระจานวน 787.96 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นก็จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษัทฯ
3.3.3

ความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจเกิดขึนในกระบวนการผลิตและการขนส่ง

การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดาเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องของโรงงาน และ
การขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานและสินค้าน้ามันปาล์มดิบไปยังลูกค้าและ/หรือท่าเทียบเรือ ดังนั้นบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
จากการผลิตของโรงงานหยุดชะงัก หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิต และการขนส่ง
ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ แล้ ว ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ในกระบวนการผลิต และการขนส่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า ด้วย เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้า คือ ก๊าซชีวภาพที่ได้มาจากน้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตน้ามันปาล์ม นอกจากนี้ ยังปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ
การทางานของบุคคลากร เทคโนโลยีและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถที่
จะรักษาประสิทธิภาพในการผลิตของโรงไฟฟ้าได้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานจากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการหยุดชะงักของการผลิต 4 มาตรการ โดยมาตรการแรกคือการจัดทา
โปรแกรมระบบงานซ่อมบารุงหรือ Preventive Maintenance System (PM) ซึ่งจะทาหน้าที่ในการตรวจเช็คระบบงานซ่อม
บารุงเครื่องจักร ทั้งที่เกิดจากเครื่องจักรเสีย และหยุดเพื่อซ่อมบารุงตามแผนงาน ซึ่งเป็นการซ่อมบารุงก่อนที่เครื่องจักรจะ
เกิดความบกพร่อง หรือเสียหายอันเนื่องจากการทางานที่นานเกินระยะเวลาของเครื่องจักร มาตรการที่ 2 คือบริษัทมีแผนที่
จะหยุ ด การผลิ ต ในช่ ว งที่ ผลปาล์ มทะลายออกค่ อ นข้า งน้ อ ย (Off peak Season) เพื่ อท าการซ่อ มบ ารุ งครั้ ง ใหญ่
หรือ Overhaul เพื่อให้เครื่องจักรให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการผลิตช่วงที่ ผลปาล์มทะลายมี
จานวนมาก มาตรการที่ 3 คือบริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลด้านการหยุดการผลิต พร้อมทั้งมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
สามารถแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่า งทั น ท่ ว งที และหากโรงงานใดโรงงานหนึ่ งหยุ ด ชะงั ก หรื อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ใ ดๆที่ มี ผ ลต่ อ การ
ผลิต โรงงานอีกแห่งหนึ่งก็ยังสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ 2
แห่งอยู่คนละพื้นที่กัน และมาตรการสุดท้าย คือ บริษัทฯ มีการสารองอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการผลิต
หยุดชะงัก ทั้งนี้ การออกแบบโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ทั้งสองโรงงานของบริษัทฯ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
อะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถใช้ได้สาหรับโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ทั้งสองแห่ง
ด้านการขนส่งบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีผู้ขนส่งหลายเจ้าที่ทาธุรกิจร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดส่งสินค้า
ทุกครั้ง จะมีการบริหารจัดการปริมาณรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการจัดส่งทุกครั้ง สาหรับกรณีการส่งออกน้ามันปาล์มดิบ
ทางบริษัทฯ จะมีการคานวณปริมาณรถขนส่งให้เพียงพอหรือ มากกว่าปริมาณรถที่ต้องการเล็กน้อย เพื่อที่ว่าหากเกิด
ปัญหาความล่าช้าด้วยสาเหตุต่างๆ ก็ยังคงสามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา ปัจจุบันได้เปิดบริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนส่งน้ามันปาล์มดิบให้กับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในเครืออย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการนาระบบ Automation and Monitoring System ซึ่งเป็นระบบควบคุมการทางานต่างๆ
ของกระบวนการผลิตทั้งในโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ซึ่งระบบจะส่ง
สัญญาณจากอุปกรณ์ที่ติดตามจุดต่างๆที่ต้องการการควบคุมการทางาน มายังระบบ SCADA และประมวลผลแสดงข้อมูล
ออกมาทางหน้าจอ (Monitor) เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบสามารถดูแลระบบ และบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ทั้ ง ยั ง เ ป็ น ก า ร ล ด ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด อั น เ กิ ด จ า ก ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก จ า ก นี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี
แผนการ shutdown เพื่อที่จะ overhaul เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติเป็นประจาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
3.3.4

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 กลุ่มชวนะนันท์ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันทั้งสิ้น 776,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
97.00 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ กลุ่มกลุ่มชวนะนันท์ จะมี
สัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 72.52 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งทาให้กลุ่มกลุ่มชวนะนันท์
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นๆ ที่ต้อง
ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นจากการที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอานาจในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี การกาหนดขอบเขตการดาเนินงานและ
การมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการ
กาหนดมาตรการการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมกิจการ และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจานวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการ
ต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบงานที่ได้กาหนดไว้
3.3.5

ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองส้าหรับการซือขายหลักทรัพย์

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ได้ดาเนินการก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณา
อนุมัติให้นาหุ้นของบริษัทฯเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงในเรื่ องสภาพคล่องและการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นตามที่
คาดการณ์ไว้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีผลให้หุ้นของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองสาหรับการซื้อขาย
อย่า งไรก็ตาม บริษัท ฯ ได้ดาเนิน การยื่นขอให้ รับหุ้ นสามัญ ของบริษั ท ฯ เป็น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์
กรุ๊ป จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยที่
กาหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายซึ่งต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วหลัง
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น
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