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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุ น ในหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ มีค วามเสี่ย ง ผู้ล งทุ น ควรพิจ ารณาข้อ มูลในเอกสารฉบับ นี้ และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏในเอกสารนี้ โดยเฉพาะปจั จัยความเสีย่ ง ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ปจั จัยความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งทีบ่ ริษัทฯ เห็นว่ามีนัยสาคัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ อาจส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ นอกเหนือจากความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้อนี้อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่
บริษัท ฯ ยัง ไม่ อ าจทราบได้ใ นขณะนี้ หรือ เป็ น ความเสี่ย งที่บ ริษัท ฯ พิจ ารณาในขณะนี้ แ ล้ว เห็น ว่ า ไม่ มีผ ลกระทบใน
สาระสาคัญ ต่ อการดาเนินธุ รกิจของบริษัทฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่ าวอาจส่งผลกระทบต่ อฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญในอนาคต
3.1
3.1.1

ความเสี่ยงจากธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้ามันปาล์ม
ความเสี่ยงจากการที่ ราคาน้ามันปาล์มดิ บมีความผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลก

น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มเป็ นสินค้าทางการเกษตร ซึง่ ราคาจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และ อุปทาน
ปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตของ
น้ามันปาล์มและน้ามันพืชอื่นๆ ในตลาดโลก นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทีบ่ ริโภคน้ ามันพืช
รวมทัง้ นโยบายทางด้านอัตราภาษีนาเข้า ของประเทศที่บริโภคน้ ามันพืชรายใหญ่ ของโลก ได้แก่ อิน เดีย และจีนจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริโภคน้ามันพืช
นอกจากนี้จากการทีป่ จั จุบนั น้ ามันปาล์มได้ถูกนามาใช้เป็ นพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใช้น้ ามันเชือ้ เพลิง
หรือทีเ่ รียกกันว่าไบโอดีเซล ก็ส่งผลให้ราคาน้ ามันปาล์มในฐานะสินค้าทดแทนได้รบั อิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลก ดังนัน้ ความต้องการเชื้อเพลิง รวมถึงปจั จัยจากเชื้อเพลิงทดแทน เช่น ราคาก๊าซธรรมชาติ ก็ย่อม
ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบด้วยเช่นกัน
ราคาขายน้ ามันปาล์มดิบทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจะถูกกาหนดตามราคาซือ้ ขายทีต่ ลาดมาเลเซียเป็ นหลัก
และเนื่องจากปจั จุบนั ประเทศไทยยังจัดให้น้ ามันปาล์มดิบเป็ นสินค้าควบคุม ดังนัน้ ราคาขายน้ ามันปาล์มดิบในประเทศ
อาจจะมีการเคลื่อนไหวต่างจากราคาทีต่ ลาดมาเลเซียในบางช่วง ตามความผันผวนของอุปสงค์อุปทานภายในประเทศไทย
โดยทัวไปแล้
่
วราคาตลาดโลกและราคาในประเทศจะอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน ยกเว้นในบางกรณี เช่น ภาวะเก็งกาไรราคา
น้ ามันปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มดิบในประเทศ ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบในประเทศผลิตออกมามากเกินความ
ต้องการ หรือมีการขาดแคลนน้ามันปาล์มในประเทศ เป็ นต้น ซึง่ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ได้เกิดภาวะเก็งกาไรราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มดิบในประเทศ ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ตลาดโลก และส่งผลให้ราคาผลปาล์มทะลายสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น ในขณะเดียวกันโรงงานกลันน
่ ้ามันปาล์มบริสุทธิในประเทศ
์
จะชะลอการสังซื
่ อ้ น้ ามันปาล์มดิบเพื่อรอสภาวะราคาน้ ามันปาล์มดิบเข้าสู่ภาวะปกติ ในภาวะดังกล่าวบริษทั ฯ จะรับซือ้ ผล
ปาล์มทะลายในปริมาณที่น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศจะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อ
ภาวะการเก็งกาไรราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะไม่เก็งกาไรจากความผัน
ผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบ ทาให้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทั ฯ มีปริมาณการผลิตน้ามันปาล์มดิบและรายได้จากการ
จาหน่ายน้ามันปาล์มดิบลดลงจากช่วงไตรมาส 2 ปี 2557 อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน
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ในไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 15.19 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีกาไรสะสมงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ 158.13 ล้านบาท
ปริมาณน้ามันปาล์มดิบในประเทศผลิตออกมามากเกินความต้องการ หรือมีการขาดแคลนน้ามันปาล์มในประเทศ เป็ นต้น
ดังนัน้ หากราคาน้ ามันปาล์มดิบซึ่งมีความผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง ย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ คาดว่าความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบทีร่ ุนแรงต่อบริษทั ฯ เนื่องจากในภาวะปกติแล้วหากราคาน้ ามันปาล์มดิบมีการปรับตัวลดลง ราคาวัตถุดบิ ผลปาล์ม
ทะลายจะปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ลดลงตามไปด้วย ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายทีจ่ ะเก็งกาไรจากความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบ จึงไม่มนี โยบายทีจ่ ะกักตุนสินค้าไว้เป็ นจานวนมากจนทา
ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อผลประกอบการ

3.1.2

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้เหมาะสมกับราคา ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
ปจั จัยทีจ่ ะทาให้ปริมาณวัตถุดบิ มีการเปลีย่ นแปลง ได้แก่

(1) ปริมาณพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น นโยบาย
ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน นโยบายประกันราคาหรือนโยบายจานาผลผลิตทางการเกษตร ทาให้เกษตรกรอาจ
ชะลอตัวการขยายพืน้ ทีป่ ลูกในขณะทีก่ าลังการผลิตในอุตสาหกรรมเติบโตตลอดเวลา
(2) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปริมาณน้ าฝน ภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ อพื้นที่ ปริมาณและ
คุณภาพของผลปาล์มทะลาย
นอกจากนี้ ห ากผลปาล์ม ทะลายที่อ อกสู่ต ลาดมีป ริม าณต่ า ก็อ าจก่ อ ให้เ กิด การแย่ ง ซื้อ ผลปาล์ม ทะลายจาก
บริษทั ผูผ้ ลิตน้ามันปาล์มดิบรายอื่นๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบทาให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนในส่วนของวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ และอาจจะกระทบ
ต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี โรงงานของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ป่ี ลูกปาล์มหนาแน่ น ทาให้บริษทั ฯ สามารถรับซือ้ ผลปาล์มทะลาย
ได้อย่างต่อเนื่อง และบริษทั ฯ ได้ตงั ้ จุดรับซือ้ ในเขตทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูกปาล์มหนาแน่นในจังหวัดชุมพร เพื่อให้เข้าถึงและเพิม่ ความ
สะดวกในการขายผลปาล์ม ให้กบั เกษตรกร พร้อมทัง้ มีแผนการขยายจุดรับซือ้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการ
จัดการด้านวัตถุดบิ เช่น การจัดตัง้ ทีมลูกค้าสัมพันธ์ และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจและเชื่อถือ
จากคู่คา้ และเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ามันเป็ นอย่างดี
3.1.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเกษตรมีผลทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมต่อบริษทั ฯ โดยในปจั จุบนั ราคาผล
ปาล์ม ทะลายที่บริษัทฯ รับซื้อนัน้ ขึ้นอยู่กบั กลไกของตลาดโดยทัว่ ไป โดยในอนาคตหากรัฐบาลมีน โยบายที่จะเข้ามา
แทรกแซงหรือประกันราคาผลปาล์มทะลาย หรือนโยบายการสนับสนุ นและส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ยางพารา
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินการ และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ราคาจาหน่ ายน้ ามันปาล์มบริสุทธิภายในประเทศจั
ดเป็ นสินค้าควบคุม ซึ่งรัฐบาลมีการกาหนดราคา
์
จาหน่ ายขัน้ สูงไว้ ดังนัน้ หากรัฐบาลมีการเปลีย่ นแปลงราคาจาหน่ ายขัน้ สูงดังกล่าว ก็อาจจะจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบภายในประเทศเพื่อไปกลันเป็
่ นน้ามันบริสุทธิ ์
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 49 ของรายได้รวม
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อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความยืดหยุ่น ของช่องทางการจัดจาหน่ าย จึงทาให้บริษทั ฯ สามารถเลือกช่องทางการจัด
จาหน่ายทีจ่ ะสร้างผลกาไรสูงสุดให้กบั บริษทั ฯ กล่าวคือ บริษทั ฯ สามารถเลือกทีจ่ ะส่งออกน้ ามันปาล์มไปยังต่างประเทศได้
ในกรณีท่รี าคาน้ ามันปาล์ม ดิบภายในประเทศอยู่ในระดับต่ า กว่าราคาตลาดโลก และถึงแม้ว่านโยบายการสนับสนุ นและ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆจากรัฐบาลมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ แต่หากพิจารณาการประกอบกิจการด้านสวนปาล์มน้ ามั น
จะพบว่า ต้นปาล์มน้ ามันเป็ นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกที่ยาว ทัง้ ยังใช้เงินลงทุนสูงในช่วงต้นของการปลูก แต่ให้
ผลตอบแทนจากการปลูกทีด่ ี รวมทัง้ มีการดูแลรักษาทีง่ ่าย จึงทาให้โอกาสทีเ่ กษตรกรจะเปลีย่ นพืน้ ทีป่ ลูกปาล์ม น้ ามันไปยัง
พืชชนิดอื่นๆ ก่อนระยะเวลาครบอายุเก็บเกีย่ วต้นปาล์มน้ามันเป็ นไปได้ยาก โดยต้นปาล์มน้ามันจะมีอายุเก็บเกีย่ วประมาณ
25 ปี
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3.1.4

ความเสี่ยงจากการที่ พนื้ ที่ปลูกปาล์มของบริษทั ฯ เป็ นพืน้ ที่สมั ปทานและพืน้ ที่เช่าจากหน่ วยงานราชการ

ในปี 2556 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการรับซือ้ ผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอกร้อยละ 86.50 ของปริมาณผลปาล์ม
ทะลายทัง้ หมดทีเ่ ข้าโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 13.50 ของปริมาณผลปาล์มทะลายทัง้ หมดทีเ่ ข้าโรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบ เป็ นผลผลิตทีไ่ ด้จากการปลูกปาล์มของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พืน้ ทีป่ ลูก
ปาล์มน้ามันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทัง้ หมดเป็ นพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั สัมปทานจากกรมปา่ ไม้และสามารถสรุปได้ดงั นี้
ประเภท
กรรมสิ ทธิ์

ผูไ้ ด้รบั สิ ทธิ

สัมปทาน

บจ.วิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม

สัมปทาน

บมจ.วิจติ รภัณฑ์
ปาล์มออยล์

พืน้ ที่
เพาะปลูก

วันสิ้ นสุดการ
อนุญาต

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

ไตรมาส 1 ปี
2558

พืน้ ที่ที่ได้รบั
อนุญาต

ที่ตงั ้
เขตปา่ สงวนแห่งชาติปา่ รับ
ร่อและปา่ สลุย
ท้องที่ ต.ต,หงษ์เจริญ อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร
เขตปา่ สงวนแห่งชาติปา่ รับ
ร่อและปา่ สลุย
ท้องที่ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร

9,334 ไร่
75 ตารางวา

6,804 ไร่

ไตรมาส 43 ปี
2558

เมื่อสัมปทานทัง้ สองฉบับหมดอายุลงในปี 2558 หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั การต่ออายุสมั ปทาน จะทาให้บริษทั ฯ ต้อง
ซื้อผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอกมากขึ้นเพื่อมาชดเชยส่วนที่ขาดหายไป และอาจทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ใน
บางส่ว น และหากบริษัท ฯ ไม่ สามารถจัด หาปาล์ม สดชดเชยในส่ว นที่ข าดหายไปได้ อาจจะส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่า บริษัทฯ อาจจะได้รบั การต่อสัมปทานในพื้นที่ดงั กล่าว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงด้านราคา
สัมปทานทีอ่ าจจะเพิม่ สูงขึน้ และการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การต่อสัมปทาน บริษทั ฯ จะมีภาระลงทุนในการปลูกต้นปาล์มใหม่เพื่อ
ทดแทนต้นปาล์มบนพืน้ ทีเ่ ดิมซึง่ มีอายุมาก โดยในการปลูกต้นปาล์มใหม่นนั ้ จะใช้ระยะเวลา 3 ปี จึงจะเริม่ ให้ผลผลิต และ
7-8 ปี ก่อนทีต่ น้ ปาล์มจะเติบโตถึงอายุทใ่ี ห้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ ความเสีย่ งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี ผลผลิตทีไ่ ด้จากการปลูกปาล์มของบริษทั ฯ คิดเป็ นเพียงร้อยละ 10-15 ของปริมาณผลปาล์มทะลาย
ทัง้ หมดที่เ ข้า โรงสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มีการสร้างระบบและเครือข่ายการรับซื้อ ผลปาล์มทะลายจาก
บุคคลภายนอกที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ จากเกษตรกรและผู้ประกอบการจุดรับซื้อ ทาให้ท่ผี ่านมาก บริษัทฯ ไม่เคยประสบ
ปญั หาในการจัดหาผลปาล์มทะลายอย่างมีนยั สาคัญ
3.1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งพึ่งพึงลูกค้ารายใหญ่

ปจั จุบนั บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบ โดยในปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีสดั ส่วน
รายได้จากผูจ้ ดั จาหน่ายน้ ามันปาล์มดิบข้ามชาติรายหนึ่งเท่ากับร้อยละ 18.83 และร้อยละ 63.36 ของรายได้รวม และในปี
2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์มในประเทศรายหนึ่งเท่ากับ ร้อยละ 31.60 และร้อยละ
8.21 ของรายได้รวม ซึง่ สัดส่วนรายได้ดงั กล่าวจัดเป็ นส่วนทีม่ นี ยั สาคัญ หากบริษทั ฯ สูญเสียลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ไปอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล การตัง้ ราคาจาหน่ าย
สินค้าในระดับทีแ่ ข่งขันได้ และการบริหารจัดการด้านการจัดส่งให้ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้าอย่างดีมาตลอด ทาให้มกี าร
ค้าขายกับลูกค้ากันมาอย่างยาวนานและมีความสัมพันธ์อนั ดี รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งสินค้าให้ได้ตรงตามกาหนดโดยตลอด
ทาให้บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเหล่านี้ นอกจากนี้ น้ ามันปาล์มดิบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึง่ หาก
ลูกค้ารายใหญ่ทงั ้ สองรายนี้ไม่ซอ้ื น้ามันปาล์มดิบจากบริษทั ฯ บริษทั ฯ สามารถขายน้ามันปาล์มดิบให้แก่ ลกู ค้ารายอื่นได้
3.1.6

ความเสี่ยงจากสิ นค้าทดแทน

นอกเหนือไปจากน้ ามันปาล์ม ที่สามารถนามาบริโภคได้แล้ว ยังมีน้ ามันพืช ชนิดอื่นๆที่นิยมนามาบริโภค เช่น
น้ ามันถัวเหลื
่ อง น้ ามันทานตะวัน น้ ามันมะพร้าว น้ ามันมะกอก น้ ามันข้าวโพด และน้ ามันราข้าว เป็ นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่
สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ โดยหากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนหันไปบริโภคน้ ามันพืชจากพืชชนิดอื่นแทน ก็ย่อมจะส่งผล
กระทบทาให้ความต้องการบริโภคน้ามันปาล์มลดลง
อย่างไรก็ดี จากการทีต่ ้นทุนในการผลิตน้ ามันพืชจากปาล์มน้ ามันนัน้ อยู่ในระดับทีต่ ่ าเมื่อเทียบกับพืช น้ ามันชนิด
อื่น ทาให้น้ ามันปาล์มมีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านราคาเมื่อเทียบกับน้ ามันจากพืชชนิดอื่นๆ และน้ ามันปาล์มดิบ ยัง
สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลายอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และไบโอดีเซล
3.1.7

ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากการขายระหว่างปี บัญชี

รายได้จากการขายน้ ามันปาล์มดิบของบริษัท ฯ อาจมีค วามผันผวนเนื่ องจากผลกระทบของปริม าณ ปาล์ม ที่
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) โดยในปกติแล้วผลปาล์มจะออกมามากในช่วงเดือนมีนาคมถึง เดือน
พฤษภาคมเมษายน และเดือนกันยายนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ทาให้โดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ จะมีสดั ส่วนรายได้จากการ
จาหน่ายน้ามันปาล์มดิบสูงในช่วงดังกล่าวไตรมาส 3 จากปจั จัยนี้ดงั กล่าวส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายและกาไรไม่สม่าเสมอ
ในแต่ละไตรมาส ซึง่ เป็ นลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตทางการเกษตร
3.1.8

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2554 ถึงปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากส่งออกน้ามันปาล์มดิบคิดเป็ นร้อยละ 44.93 ร้อยละ 42.61 และร้อยละ
63.65 ของรายได้รวม ตามลาดับ ราคาน้ ามันปาล์มดิบที่บริษัทฯ ส่งออกนัน้ จะเป็ นราคาอ้างอิงจากตลาดโลกเป็ นสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินบาทและสกุล เงินดอลล่าร์สหรัฐอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารป้องกันความเสีย่ ง โดยการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อกาไรของบริษทั ฯ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
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3.2

ความเสี่ยงจากธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ า

3.2.1 ความเสี่ยงจากราคาจาหน่ ายไฟฟ้ าตามอัตราค่าไฟฟ้ าอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประเภทผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้ถูกกาหนดขึน้ เพื่อ
สะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงของราคาเชือ้ เพลิง อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ฯลฯ โดยปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการกาหนด
ราคารับซือ้ ไฟฟ้านัน้ อาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ฯ โดยปจั จัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ
มีสดั ส่วนอัตรากาไรทีล่ ดลง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
3.2.2

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิ ตไฟฟ้ า

วัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ฯ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพซึง่ ได้จากน้าเสียจากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม ดังนัน้
หากโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ขาดแคลนผลทะลายปาล์มทีใ่ ช้ในการสกัดน้ามันปาล์มดิบ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณของวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ ามัน ปาล์มดิบ อาจส่งผลกระทบต่ อ
ยอดขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงได้
อย่างไรก็ดบี ริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความมันคงด้
่
านวัตถุดบิ โดยคิดแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในการจัดการ
วัตถุดบิ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของธุรกิจหลักโดยไม่ลมื คานึงถึง ธุรกิจต่อเนื่องในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้แล้วโรงไฟฟ้า
ชีวภาพนัน้ ถือเป็ นธุรกิจต่อเนื่องทีจ่ าเป็ นสาหรับโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ ทีม่ นี ้าเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจากต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการบาบัดนาเสีย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมองถึงประโยชน์นอกเหนือจากผลกาไรจากการดาเนินงาน
3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.3.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินจากการระดมทุนครัง้ นี้ เพื่อลงทุนในการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในส่วนที่ 2-6 โครงการในอนาคต) โดยความสาเร็จของการลงทุนดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ เช่น
ความเพียงพอของวัตถุดบิ และการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด เป็ นต้น ปจั จัย
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ บางปจั จัยอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ และอาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการดังกล่าว ซึง่ ผลกระทบจากปจั จัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี ก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนอย่างรอบคอบภายใต้
การศึกษาผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ต่างๆ (Scenario Analysis) ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากความไม่แน่ นอน
ของโครงการลงทุนดังกล่าวได้
3.3.2 3.3.1

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทัง้ สิน้ 1,594 ล้านบาท และมียอดค้าง
ชาระจานวน 787.96 ล้านบาท โดยเป็ นเงินกูย้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงปรับตัวเพิม่
สูงขึน้ ก็จะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ
3.3.3 3.3.2

ความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจเกิ ดขึน้ ในกระบวนการผลิ ตและการขนส่ง
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การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการดาเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องของโรงงาน และ
การขนส่งวัตถุดบิ เข้าสู่โรงงานและสินค้าน้ ามันปาล์มดิบไปยังลูกค้าและ/หรือท่าเทียบเรือ ดังนัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสีย่ ง
จากการผลิตของโรงงานหยุดชะงัก หรืออุบตั เิ หตุทไ่ี ม่คาดคิดซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิต และการขนส่ง
ของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงทีอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ
ั หาที่อ าจเกิดขึ้น ในกระบวนการผลิต และการขนส่ง อาจส่ง ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพใน
นอกจากนี้ แล้ว ป ญ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วย เนื่องจากวัตถุดบิ หลักในการผลิตไฟฟ้า คือ ก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้มาจากน้ าเสียจากกระบวนการ
ผลิตน้ามันปาล์ม นอกจากนี้ ยังปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ
การทางานของบุคคลากร เทคโนโลยีและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าทีส่ ง่ ผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังนัน้ หากกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถที่
จะรักษาประสิทธิภาพในการผลิตของโรงไฟฟ้าได้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานจากการขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการหยุดชะงักของการผลิต 4 มาตรการ โดยมาตรการแรกคือการจัดทา
โปรแกรมระบบงานซ่อมบารุงหรือ Preventive Maintenance System (PM) ซึง่ จะทาหน้าทีใ่ นการตรวจเช็คระบบงานซ่อม
บารุงเครื่องจักร ทัง้ ทีเ่ กิดจากเครื่องจักรเสีย และหยุดเพื่อซ่อมบารุงตามแผนงาน ซึง่ เป็ นการซ่อมบารุงก่อนทีเ่ ครื่องจักรจะ
เกิดความบกพร่อง หรือเสียหายอันเนื่องจากการทางานทีน่ านเกินระยะเวลาของเครื่องจักร มาตรการที่ 2 คือบริษทั มีแผนที่
จะหยุ ด การผลิต ในช่ ว งที่ผลปาล์มทะลายออกค่ อ นข้า งน้ อ ย (Off peak Season) เพื่อท าการซ่อ มบ ารุ งครัง้ ใหญ่
หรือ Overhaul เพื่อให้เครื่องจักรให้มสี ภาพสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มทีใ่ นการผลิตช่วงที่ผลปาล์มทะลายมี
จานวนมาก มาตรการที่ 3 คือบริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลด้านการหยุดการผลิต พร้อมทัง้ มีการติดตามอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้
ั หาได้อ ย่า งทัน ท่ ว งที และหากโรงงานใดโรงงานหนึ่ งหยุ ด ชะงัก หรือ เกิด เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆที่มีผ ลต่ อ การ
สามารถแก้ป ญ
ผลิต โรงงานอีกแห่งหนึ่งก็ยงั สามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 2
แห่งอยู่คนละพืน้ ทีก่ นั และมาตรการสุดท้าย คือ บริษทั ฯ มีการสารองอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการผลิต
หยุดชะงัก ทัง้ นี้ การออกแบบโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ทัง้ สองโรงงานของบริษัทฯ ที่ใช้เทคโนโลยีท่ใี กล้เคียงกัน ส่งผลให้
อะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถใช้ได้สาหรับโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ทัง้ สองแห่ง
ด้านการขนส่งบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ มีผขู้ นส่งหลายเจ้าที่ทาธุรกิจร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดส่งสินค้า
ทุกครัง้ จะมีการบริหารจัดการปริมาณรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการจัดส่งทุกครัง้ สาหรับกรณีการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ
ทางบริษัทฯ จะมีการคานวณปริมาณรถขนส่งให้เพียงพอหรือ มากกว่าปริมาณรถทีต่ ้องการเล็กน้อย เพื่อที่ว่าหากเกิด
ปญั หาความล่าช้าด้วยสาเหตุต่างๆ ก็ยงั คงสามารถส่งสินค้าได้ทนั เวลา ปจั จุบนั ได้เปิ ดบริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด
ซึง่ เป็ นบริษทั รับจ้างขนส่งน้ามันปาล์มดิบให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นหลัก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในเครืออย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษทั ฯ มีการนาระบบ Automation and Monitoring System ซึง่ เป็ นระบบควบคุมการทางานต่างๆ
ของกระบวนการผลิตทัง้ ในโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์อตั โนมัติ ซึง่ ระบบจะส่ง
สัญญาณจากอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตามจุดต่างๆทีต่ ้องการการควบคุมการทางาน มายังระบบ SCADA และประมวลผลแสดงข้อมูล
ออกมาทางหน้าจอ (Monitor) เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบสามารถดูแลระบบ และบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่ อ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ทั ้ 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 ให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง
3.3.4 3.3.3

ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากการที่บริษทั ฯ มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกิ นกว่าร้อยละ 50
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ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 กลุ่มชวนะนันท์ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ รวมกันทัง้ สิน้ 800776,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
10097.00 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ กลุ่มกลุ่มชวนะนันท์ จะ
มีสดั ส่วนการถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 74.8972.52 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ ทาให้กลุ่มกลุ่มชว
นะนันท์สามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการหรือการขอมติในเรื่อง
อื่นๆ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้ต้องได้รบั
เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสีย่ งแก่ผถู้ อื หุน้ รายอื่นจากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายอื่นอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องทีก่ ลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอานาจในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดั โครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และมี การกาหนดขอบเขตการดาเนินงานและ
การมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน มีการ
กาหนดมาตรการการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ และบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง อีกทัง้ ยังมีการแต่งตัง้ บุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั จานวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับ
หน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุ มตั ริ ายการ
ต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าทีห่ ลักในการดูแลระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้เป็ นไปตามระบบงานทีไ่ ด้กาหนดไว้
3.3.5 3.3.4

ความเสี่ยงในเรือ่ งตลาดรองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ประชาชนในครัง้ นี้ได้ดาเนินการก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณา
อนุ มตั ิให้นาหุ้นของบริษัทฯเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงมีความเสีย่ งในเรื่ องสภาพคล่องและการไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ ตามที่
คาดการณ์ไว้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะมีผลให้หนุ้ ของบริษทั ฯ ไม่มตี ลาดรองสาหรับการซือ้ ขาย
อย่า งไรก็ตาม บริษัท ฯ ได้ดาเนิ น การยื่นขอให้รบั หุ้นสามัญ ของบริษัท ฯ เป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั เดอะ ควอนท์
กรุ๊ป จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อยที่
กาหนดให้ต้องมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายซึง่ ต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วหลัง
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน โดยทีป่ รึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคุณสมบัติ
เกีย่ วกับการกระจายการถือหุน้ รายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดดังกล่าวข้างต้น
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