บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (“บริษัทฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ และบริษัท หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
บริษทั วิจิตรภัณฑ์ปำล์มออยล์ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: 14 และ 17-18 พฤศจิ กำยน 2557)
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผูเ้ สนอขาย :
บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ ผลพลอยได้ และผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จาก
ของเสียหรือสิง่ เหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบ
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย :
1) ไม่เกิน 140,000,000 หุน้ เสนอขายโดยบริษทั ฯ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 14.90 ของจานวนหุน้
สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ และ
2) ไม่เกิน 96,000,000 หุ้น เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
10.21 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุน้ : เสนอขายต่อบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนสถาบันประมาณ 186,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.81
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ประมาณ 50,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 21.19
เงื่อนไขในการจัดจาหน่าย : รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 2.70 บาทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย :
637,200,000 บาท
การเสนอขายหุน้ หรือ :
ไม่มี
หลักทรัพย์แปลงสภาพใน
ช่วง 90 วันก่อนหน้า
มูลค่าทีต่ ราไว้ (par) :

1.00 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี :
(book value)

1.42 บาทต่อหุน้ คานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ซึง่ เท่ากับ 975.63 ล้านบาท รวมกับมูลค่าการเสนอขายในครัง้ นี้ท่ี 363.36 ล้านบาท หาร
ด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ จานวน 940
ล้านหุน้
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ทีม่ าของการกาหนดราคา:
เสนอขายและข้อมูลทางการ
เงินเพื่อประกอบการประเมิน
ราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้เท่ากับ 2.70 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตราส่วน
ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 16.91 เท่า และ 24.13 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิของ
บริษทั ฯ ตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2556 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 เท่ากับ 150.13 ล้านบาท และ
ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2556 ถึงไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 105.20 ล้านบาท หารด้วยจานวน
หุน้ สามัญทัง้ หมด 940,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะได้กาไรสุทธิเท่ากับ 0.16 บาทต่อหุน้
และ 0.11 บาทต่อหุน้ ตามลาดับ

P/E ratio เฉลีย่ ของบริษทั : (1) บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) 15.32 เท่า และ (2)
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษทั ยูนวิ านิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UVAN) 14.34 เท่า ทัง้ นี้ ค่า P/E ratio
ดังกล่าวคานวณจากช่วงระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
สัดส่วนหุน้ ของ :
จานวน 179 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 19.04 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
“ผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหาร” ของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ทีไ่ ม่ตดิ Silent Period
ตลาดรอง :

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หมวดธุรกิจ :

ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :

เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น:
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ประมาณ 363 ล้านบาท ภายหลังหัก
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน
1. ชาระคืนเงินกูย้ มื
2. เงินทุนหมุนเวียน
รวม

จำนวนเงิ นที่ใช้โดยประมำณ
(ล้ำนบำท)
300
63
363

ระยะเวลำที่ใช้โดยประมำณ
ไตรมาส 4 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2558

นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล:
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของบริษทั ฯ หลังหัก
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่
กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาต่ างๆ ที่
บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ทัง้ นี้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั ผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์:
บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์”) เริม่ ก่อตัง้ โดย
ครอบครัวชวนะนันท์ และจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามัน
ปาล์มในจังหวัดชุมพร นอกจากนี้แล้ว ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังถือหุน้ ในบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด (“VPP”) บริษทั วี
จี เอ็นเนอร์ยี จากัด (“VGE”) และบริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด (“VBL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่
ออกและชาระแล้ว โดย VPP เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจการปลูกสวนปาล์มน้ามัน VGE เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน
จากของเสียหรือสิง่ เหลือใช้ของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ และ VBL เป็ นดาเนินธุรกิจขนส่งน้ ามันปาล์มดิบ ปาล์มสด ทะลาย
เมล็ดในปาล์ม น้าเสียทีบ่ าบัดแล้วและอื่นๆ ซึง่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 1,070 ล้านบาท และ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 800 ล้านบาท รายได้หลักของบริษทั ฯ จาแนกออกเป็ น 2 ประเภทหลักดังต่อไปนี้
1. ธุรกิ จผลิ ตและจัดจำหน่ ำยน้ำมันปำล์มดิบและผลพลอยได้ ซึง่ สามารถจาแนกได้ 3 ประเภทดังนี้
1.1 น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)
1.2 เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) และ
1.3 ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม และเส้นใยปาล์ม)
2. ธุรกิ จผลิ ตและจัดจำหน่ ำยไฟฟ้ ำจำกของเสียหรือสิ่ งเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิ ตน้ำมันปำล์มดิ บ
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่:
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยนยน 2557
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. กลุ่มชวนะนันท์
2. หุน้ ทีเ่ สนอขายแก่ประชาชน
รวม

800,000,000
800,000,000

ร้อยละ
100.00
100.00

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
แก่ประชำชน
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
(หุ้น)
704,000,000
74.89
236,000,000
25.11
940,000,000
100.00

สัดส่วนรำยได้:
รำยกำร
รายได้จากการ
จาหน่ายน้ามัน
ปาล์มดิบใน
ประเทศ
รายได้จากการ
จาหน่ายน้ามัน
ปาล์มดิบ
ต่างประเทศ
รวมรำยได้จำก
กำรจำหน่ ำย
น้ำมันปำล์มดิ บ

งบกำรเงิ นรวม สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

งบกำรเงิ นรวม สำหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1,511.45

36.72

1,472.53

40.57

714.88

22.07

512.41

27.40

453.52

31.37

1,849.12

44.93

1,546.52

42.61

2,061.51

63.65

1,092.48

58.41

697.89

48.28

3,360.57

81.65

3,019.05

83.18

2,776.39

85.72

1,604.88

85.80

1,151.41

79.65
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รำยกำร
รายได้จากการ
จาหน่ายเมล็ดใน
ปาล์มในประเทศ
รายได้จากการ
จาหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศ
รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ในประเทศ
อื่นๆ1
รวมรำยได้

งบกำรเงิ นรวม สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

งบกำรเงิ นรวม สำหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

594.87

14.46

425.05

11.71

304.65

9.41

172.46

9.22

230.79

15.97

75.49

1.83

92.98

2.56

87.66

2.71

48.44

2.59

43.44

3.01

84.78

2.06

84.00

2.31

69.99

2.16

44.64

2.39

19.86

1.37

0.00

0.00

8.86

0.24

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,115.71

100.00

3,629.94

100.00

3,238.72

100.00

1,870.42

100.00

1,445.50

100.00

หมายเหตุ: 1อื่นๆ คือ รายได้จากการขายผลปาล์มทะลายของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจากโรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบของ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ปิดซ่อม
คณะกรรมกำรบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
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สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
ควำมเสี่ยงจำกธุรกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยน้ำมันปำล์มดิ บ
1. ความเสีย่ งจากการทีร่ าคาน้ามันปาล์มดิบมีความผันผวนไปตามราคาซือ้ ขายในตลาดโลก
น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มเป็ นสินค้าทางการเกษตร ซึง่ ราคาจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และ อุปทาน
ราคาขายน้ ามันปาล์มดิบทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศจะถูกกาหนดตามราคาซื้อขายที่ตลาดมาเลเซียเป็ นหลัก และ
เนื่องจากปจั จุบนั ประเทศไทยยังจัดให้น้ ามันปาล์มดิบเป็ นสินค้าควบคุม การนาเข้า ดังนัน้ ราคาขายน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศอาจจะมีก ารเคลื่อ นไหวต่ า งจากราคาที่ต ลาดมาเลเซีย ในบางช่ ว ง ตามความผัน ผวนของอุ ป สงค์อุ ป ทาน
ภายในประเทศไทย โดยทัวไปแล้
่
วราคาตลาดโลกและราคาในประเทศจะอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน ยกเว้นในบางกรณี เช่น
ภาวะเก็งกาไรราคาน้ ามันปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มดิบในประเทศ ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบในประเทศผลิต
ออกมามากเกินความต้องการ หรือมีการขาดแคลนน้ ามันปาล์มในประเทศ เป็ นต้น ซึ่งในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ได้เกิด
ภาวะเก็งกาไรราคาน้ามันปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบในประเทศ ทาให้ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า
ราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก และส่งผลให้ราคาผลปาล์มทะลายสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น ในขณะเดียวกันโรงงานกลันน
่ ้ ามัน
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ปาล์มบริสุทธิใ์ นประเทศจะชะลอการสังซื
่ ้อน้ ามันปาล์มดิบเพื่อรอสภาวะราคาน้ ามันปาล์มดิบเข้าสู่ภาวะปกติ ในภาวะ
ดังกล่าวบริษทั ฯ จะรับซือ้ ผลปาล์มทะลายในปริมาณทีน่ ้อยลง เพื่อลดความเสีย่ งทีร่ าคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศจะปรับตัว
ลดลงอย่างรุนแรงเมื่อภาวะการเก็งกาไรราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะไม่
เก็งกาไรจากความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบ ทาให้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทั ฯ มีปริมาณการผลิตน้ามันปาล์ม
ดิบและรายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบลดลงจากช่วงไตรมาส 2 ปี 2557 อย่างมีนัยสาคัญ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีผล
การดาเนินงานขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 15.19 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีกาไรสะสมงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ
158.13 ล้านบาท ดังนัน้ หากราคาน้ ามันปาล์มดิบซึง่ มีความผันผวนไปตามราคาซือ้ ขายในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่ อ
บริษทั ฯ เนื่องจากในภาวะปกติแล้วหากราคาน้ ามันปาล์มดิบมีการปรับตัวลดลง ราคาวัตถุดบิ ผลปาล์มทะลายจะปรับตัว
ลดลงด้วยเช่นกันซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ลดลงตามไปด้วย ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะกักตุน
สินค้าไว้เป็ นจานวนมากจนทาให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อผลประกอบการ
2. ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดบิ ให้เหมาะสมกับราคา ปริมาณและคุณภาพทีต่ อ้ งการ
หากผลปาล์มทะลายทีอ่ อกสูต่ ลาดมีปริมาณต่า ก็อาจก่อให้เกิดการแย่งซือ้ ผลปาล์มทะลายจากบริษทั ผูผ้ ลิตน้ ามัน
ปาล์ม ดิบ รายอื่นๆ ซึ่ง จะส่ง ผลกระทบทาให้บริษัท ฯ มีต้น ทุน ในส่ว นของวัต ถุ ดิบ เพิ่มขึ้นและอาจจะกระทบต่ อผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี โรงงานของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ป่ี ลูกปาล์มหนาแน่น ทาให้บริษทั ฯ สามารถรับซือ้ ผลปาล์มทะลาย
ได้อย่างต่อเนื่อง และบริษทั ฯ ได้ตงั ้ จุดรับซือ้ เพื่อให้เข้าถึงและเพิม่ ความสะดวกในการขายผลปาล์มให้กบั เกษตรกร พร้อม
ทัง้ มีแผนการขยายจุดรับซือ้ อย่างต่อเนื่อง
3. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ
ในอนาคตหากรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะเข้ามาแทรกแซง หรือประกันราคาผลปาล์มทะลาย หรือนโยบายการสนับสนุน
และส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ยางพารา อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินการ และฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ ราคาจาหน่ ายน้ ามันปาล์มบริสุทธิภายในประเทศจั
ดเป็ นสินค้าควบคุม การนาเข้า ซึ่งรัฐบาลมีการ
์
กาหนดราคาจาหน่ายขัน้ สูงไว้ ดังนัน้ หากรัฐบาลมีการเปลีย่ นแปลงราคาจาหน่ายขัน้ สูงดังกล่าว ก็อาจจะจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีความยืดหยุ่นของช่องทางการจัดจาหน่าย กล่าวคือ บริษทั ฯ สามารถเลือกทีจ่ ะส่งออกน้ามัน
ปาล์มไปยังต่างประเทศได้ในกรณีทร่ี าคาน้ ามันปาล์มดิบภายในประเทศอยู่ในระดับต่ ากว่าราคาตลาดโลก และต้นปาล์ม
น้ามันเป็ นพืชทีต่ ้องใช้ระยะเวลาในการปลูกทีย่ าว ทัง้ ยังใช้เงินลงทุนสูงในช่วงต้นของการปลูก แต่ให้ผลตอบแทนจากการ
ปลูกทีด่ ี จึงทาให้โอกาสทีเ่ กษตรกรจะเปลีย่ นพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันไปยังพืชชนิดอื่นๆ ก่อนระยะเวลาครบอายุเก็ บเกีย่ วต้น
ปาล์มน้ามันเป็ นไปได้ยาก โดยต้นปาล์มน้ามันจะมีอายุเก็บเกีย่ วประมาณ 25 ปี
4. ความเสีย่ งจากการทีพ่ น้ื ทีป่ ลูกปาล์มของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทานและพืน้ ทีเ่ ช่าจากหน่วยงานราชการ
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 โดยพืน้ ทีท่ ่ีบริษทั ฯ ได้รบั สัมปทานจากกรม
ปา่ ไม้จะสิน้ สุดการอนุญาตในปี 2558
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หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั การต่ออายุสมั ปทาน จะทาให้บริษัทฯ ต้องซือ้ ผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอกมากขึน้
เพื่อมาชดเชยส่วนทีข่ าดหายไป และอาจทาให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ ในบางส่วน และหากบริษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาปาล์มสด
ชดเชยในส่วนทีข่ าดหายไปได้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ อาจจะได้รบั การต่ อสัมปทานในพื้นที่ดงั กล่าว บริษัทฯ ยังมีความเสีย่ งด้านราคา
สัมปทานทีอ่ าจจะเพิม่ สูงขึน้ และการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การต่อสัมปทาน บริษทั ฯ จะมีภาระลงทุนในการปลูกต้น ปาล์มใหม่เพื่อ
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 หมดที่เข้าโรงสกัดน้ ามัน ปาล์มดิบ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มีก ารสร้างระบบและเครือข่า ยการรับซื้อ ผลปาล์มทะลายจาก
บุคคลภายนอกที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ จากเกษตรกรและผู้ประกอบการจุดรับซื้อ ทาให้ท่ผี ่านมาก บริษัทฯ ไม่เคยประสบ
ปญั หาในการจัดหาผลปาล์มทะลายอย่างมีนยั สาคัญ
5. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
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 หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ เหล่านี้ไปอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล การตัง้ ราคาจาหน่ าย
สินค้าในระดับทีแ่ ข่งขันได้ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งสินค้าให้ได้ตรงตามกาหนดโดยตลอด ทาให้บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้าเหล่านี้ นอกจากนี้ น้ ามันปาล์มดิบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึง่ หากลูกค้ารายใหญ่ทงั ้ สองรายนี้ไม่ซ้อื
น้ามันปาล์มดิบจากบริษทั ฯ บริษทั ฯ สามารถขายน้ามันปาล์มดิบให้แก่ลกู ค้ารายอื่นได้
6. ความเสีย่ งจากสินค้าทดแทน
นอกเหนือไปจากน้ ามันปาล์มที่สามารถนามาบริโภคได้แล้ว ยังมีน้ ามันพืชชนิดอื่นๆที่นิยมนามาบริโภค เช่น
น้ ามันถัวเหลื
่ อง น้ ามันทานตะวัน น้ ามันมะพร้าว น้ ามันมะกอก น้ ามันข้าวโพด และน้ ามันราข้าว เป็ นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่
สามารถที่ จ ะใช้ ท ดแทนกั น ได้ โดยหากผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารเปลี่ ย นหั น ไปบริ โ ภคน้ ามั น พื ช จากพื ช ชนิ ด อื่ น แทน
ก็ย่อมจะส่งผลกระทบทาให้ความต้องการบริโภคน้ามันปาล์มลดลง
อย่างไรก็ดี จากการทีต่ ้นทุนในการผลิตน้ ามันพืชจากปาล์มน้ ามันนัน้ อยู่ในระดับทีต่ ่ าเมื่อเทียบกับพืชน้ ามันชนิด
อื่น ทาให้น้ ามันปาล์มมีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาเมื่อเทียบกับน้ ามันจากพืชชนิดอื่นๆ และน้ ามันปาล์มดิบยัง
สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลายอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และไบโอดีเซล
7. ความเสีย่ งจากการผันผวนของรายได้จากการขายระหว่างปีบญ
ั ชี
รายได้จ ากการขายน้ ามันปาล์มดิบของบริษัท ฯ อาจมีความผันผวนเนื่ องจากผลกระทบของปริมาณปาล์ม ที่
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) โดยในปกติแล้วผลปาล์มจะออกมามากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ทาให้โดยทัวไปบริ
่
ษัทฯ จะมีสดั ส่วนรายได้จากการจาหน่ ายน้ ามัน
ปาล์มดิบสูงในช่วงดังกล่าว จากปจั จัยนี้ส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายและกาไรไม่สม่าเสมอในแต่ละไตรมาส ซึง่ เป็ นลักษณะ
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ทัวไปของธุ
่
รกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตทางการเกษตร
8. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
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 นระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่ า งไรก็ต าม บริษัทฯ ได้มีก ารป้ อ งกัน ความเสี่ย ง โดยการท าสัญ ญาซื้อ ขายเงิน ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
(Forward) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อกาไรของบริษทั ฯ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ควำมเสี่ยงจำกธุรกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยไฟฟ้ ำ
1. ความเสีย่ งจากราคาจาหน่ายไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (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
2. ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้า
วัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ฯ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพซึง่ ได้จากน้าเสียจากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม ดังนัน้
หากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ขาดแคลนผลทะลายปาล์มทีใ่ ช้ในการสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ อาจส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงได้
อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความมันคงด้
่
านวัตถุดบิ และโรงไฟฟ้าชีวภาพนัน้ ถือเป็ นธุรกิจต่อเนื่องที่
จาเป็ นสาหรับโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ทีม่ นี ้ าเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการบาบัดนาเสีย
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมองถึงประโยชน์นอกเหนือจากผลกาไรจากการดาเนินงาน
ควำมเสี่ยงอื่นๆ
1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทัง้ สิน้ 1,794 ล้านบาท และมียอดค้าง
ชาระจานวน 1,035.51 ล้านบาท โดยเป็ นเงินกูย้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงปรับตัวเพิม่
สูงขึน้ ก็จะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีภาระดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ
2. ความเสีย่ งจากปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการดาเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องของโรงงาน และ
การขนส่งวัตถุดบิ เข้าสู่โรงงานและสินค้าน้ ามันปาล์มดิบไปยังลูกค้าและ/หรือท่าเทียบเรือ ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ ง
จากการผลิตของโรงงานหยุดชะงัก หรืออุบตั เิ หตุทไ่ี ม่คาดคิด หากบริษทั ฯ ไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงทีอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
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นอกจากนี้ แล้ว ปญั หาที่อ าจเกิด ขึ้น ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง อาจส่ง ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิภาพใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วย เนื่องจากวัตถุดบิ หลักในการผลิตไฟฟ้า คือ ก๊าซชีวภาพที่ได้มาจากน้ าเสียจากกระบวนการ
ผลิตน้ามันปาล์ม รวมทัง้ ยังปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคคลากร เทคโนโลยีและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าทีส่ ่งผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังนัน้ หากกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถทีจ่ ะ
รักษาประสิทธิภาพในการผลิตของโรงไฟฟ้าได้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานจากการขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการหยุดชะงักของการผลิต 4 มาตรการ โดยมาตรการแรกคือการจัดทา
โปรแกรมระบบงานซ่อมบารุงหรือ Preventive Maintenance System (PM) มาตรการที่ 2 คือบริษทั มีแผนทีจ่ ะหยุดการ
ผลิตในช่วงที่ผลปาล์มทะลายออกค่อนข้างน้อย (Off peak Season) เพื่อทาการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ หรือ Overhaul
มาตรการที่ 3 คือ บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลด้า นการหยุ ดการผลิต พร้อมทัง้ มีก ารติดตามอย่ า งใกล้ชิด เพื่อ ให้สามารถ
แก้ปญั หาได้อย่างทันท่วงที และหากโรงงานใดโรงงานหนึ่งหยุดชะงักหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆทีม่ ผี ลต่อการผลิต โรงงานอีก
แห่งหนึ่งก็ยงั สามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ และมาตรการสุดท้าย คือ บริษทั ฯ มีการสารองอะไหล่เครื่องจักร
และอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการผลิตหยุดชะงัก
ด้านการขนส่งบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ มีผขู้ นส่งหลายเจ้าทีท่ าธุรกิจร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดส่งสินค้า
ทุกครัง้ จะมีการบริหารจัดการปริมาณรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการจัดส่งทุกครัง้
3. ความเสีย่ งอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 50
ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ กลุ่มกลุ่มชวนะนันท์ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 74.89 ของจานวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ ทาให้กลุ่มกลุ่มชวนะนันท์สามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นๆ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสีย่ งแก่
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นจากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องทีก่ ลุ่มผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างการจัดการซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีการกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน มีการกาหนดมาตรการการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง อีกทัง้ ยังมีการแต่งตัง้ บุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระเข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษทั จานวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบ
ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุ มตั ริ ายการต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มหี น่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าทีห่ ลักในการดูแลระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็ นไปตามระบบงานทีไ่ ด้กาหนดไว้
4. ความเสีย่ งในเรื่องตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ประชาชนในครัง้ นี้ได้ดาเนินการก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณา
อนุ มตั ิให้นาหุ้นของบริษัทฯเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ งในเรื่องสภาพคล่องและการไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุ้นตามที่
คาดการณ์ไว้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะมีผลให้หนุ้ ของบริษทั ฯ ไม่มตี ลาดรองสาหรับการซือ้ ขาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดาเนิ นการยื่นขอให้รบั หุ้น สามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั เดอะ
ควอนท์ กรุ๊ป จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริษัทฯ มี
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คุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ราย
ย่อยทีก่ าหนดให้ตอ้ งมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายซึง่ ต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว
หลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
สรุปฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน:
งวด 6 เดือน งวด 9 เดือน
ปี 2557
ปี 2557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
2,483.61
2,331.80
2,062.97
2,169.23
2,118.88
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
1,052.48
1,068.14
917.51
990.83
975.63
รวมรายได้ (ล้านบาท)
4,115.71
3,629.94
3,238.72
1,445.50
1,980.32
ต้นทุนขาย (ล้านบาท)
3,527.03
3,193.38
2,741.51
1,090.79
1,561.05
กาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)
273.72
105.66
172.23
173.32
158.13
1
กาไรสุทธิต่อหุน้ ปรับลด (Diluted EPS) (บาทต่อหุน้ )
0.29
0.11
0.18
0.18
0.17
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่า)
1.36
1.18
1.25
1.19
1.17
2
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
11.39
4.39
7.84
16.38
10.08
2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (ร้อยละ)
28.10
9.97
17.35
36.33
22.27
1
หมายเหตุ คานวณจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปจ
่ านวนทัง้ สิน้ 236 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
2
คานวณโดยวิธปี รับให้เป็นรายปี (Annualized)
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

คำอธิ บำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน:
รายได้จากการขายของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ 1) รายได้จากการขายน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
ปาล์ม 2) รายได้จากการขายไฟฟ้า และ 3) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึง่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายน้ามัน
ปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มเป็ นรายได้หลัก ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 80-85 ของรายได้รวม
สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสาหรับปี 2557 ถึงปี 2556 และงวด 6 เดือนปี 2557
รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 3,360.57 ล้านบาท และ
3,019.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.16 โดยสาเหตุสาคัญ คือ (1) ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทัวไปชะลอตั
่
วลง ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้และราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลกลดลง และ (2) ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้มกี ารปิ ดโรงสกัดที่ อ.ท่าแซะ เพื่อขยาย
กาลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตรวมเป็ นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ดิบของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 3,019.05 ล้านบาท และ 2,776.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.04 โดยมี
สาเหตุ คือ (1) ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทัวไปซบเซาลงจากปี
่
2555 ส่งผลให้ความต้องการใช้และราคาน้ามัน
ปาล์มในตลาดโลกลดลง (2) ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้มกี ารปิ ดโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ ที่ อ.ทุง่ คา เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเป็ นระยะเวลารวมประมาณ 2 เดือน และ (3) ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ปริมาณการซือ้ มาขายไป
(Trading) น้ามันปาล์มดิบขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ปริมาณการขายของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้
รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,604.88
ล้านบาท และ 1,151.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.26 ซึ่งเป็ นผลกระทบมาจากรายได้ทล่ี ดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี
เป็ นหลัก 2557โดยมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) ปริมาณผลปาล์มทะลายในตลาดลดลง เนื่องจาก สภาวะอากาศที่แห้งแล้ง
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 รวมทัง้ อัตราการให้น้ามันของผลปาล์มทะลายก็ลดลงจากผลกระทบจากสภาวะอากาศทีแ่ ห้ง
แล้ง ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงทาให้ปริมาณน้ามันปาล์มดิบทีส่ กัดและจัดจาหน่ายของบริษทั ฯ ลดลง (2) ราคาผลปาล์มทะลาย
และราคาน้ามันปาล์มดิบเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากสภาวะขาดแคลนผลปาล์มทะลาย ส่งผลให้เกิดสภาวะการเก็งกาไรในราคาผล
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ปาล์มทะลาย และส่งผลกระทบโดยตรงทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ ามัน
ปาล์มดิบในประเทศเพิม่ ขึน้ จากอุตสาหกรรมน้ามันไบโอดีเซล เนื่องจากกระทรวงพลังงานประกาศเพิม่ สัดส่วนการผสมไบโอ
ดีเซลในน้ามันดีเซลจากบี 5 เป็ น บี 7 ในช่วงต้นปี 2557 ทาให้สต๊อกน้ ามันปาล์มดิบในประเทศลดต่ าลงอย่างไรก็ดี ในช่วง
เดือนมีนาคม 2557 เป็ นต้นมา ภาคใต้ของประเทศไทยเริม่ มีปริมาณน้ าฝนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทาให้มผี ลผลิตปาล์มทะลายออกสู่
ตลาดมากขึน้ ทัง้ ยังเป็ นผลปาล์มทะลายทีม่ คี ุณภาพดีและมีอตั ราการให้น้ ามันทีม่ าก ซึง่ ปจั จัยดังกล่าว ส่งผลให้สภาวะของ
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มดิบและผลประกอบการของบริษทั ฯ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ดีขน้ึ
อย่างมีนยั สาคัญ
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 273.72 ล้านบาท 105.66 ล้านบาท และ 172.23 ล้าน
บาท ตามลาดับ
กาไรสุทธิสาหรับปี 2555 ลดลงจากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 61.40 โดยมีสาเหตุสาคัญจากอัตราการลดลงของราคา
เฉลีย่ น้ ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 15.66 และร้อยละ 12.71 ตามลาดับ มากกว่าอัตรา
การลดลงของราคาเฉลีย่ ผลปาล์มทะลายในประเทศ เท่ากับร้อยละ 11.79 กาไรสุทธิสาหรับปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 คิด
เป็ นร้อยละ 63.00 เนื่องจากสาเหตุสาคัญ อัตราการลดลงของราคาเฉลีย่ น้ ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ที่
เท่ากับร้อยละ 18.21 และร้อยละ 18.67 ตามลาดับ ซึง่ น้อยกว่าอัตราการลดลงของราคาเฉลีย่ ผลปาล์มทะลายในประเทศ ที่
เท่ากับร้อยละ 21.66 นอกจากนี้ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ปริมาณการซือ้ มาขายไปน้ามันปาล์มดิบมากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ซึง่ ส่งผลให้กาไรสุทธิของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ ด้วย
กาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนปี 2556 และงวด 6 เดือนปี 2557 เท่ากับ 213.26 ล้านบาทและ 173.32 ล้านบาท
ตามลาดับ กาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนปี 2557 ลดลงจากงวด 6 เดือนปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 18.73 โดยมีสาเหตุสาคัญมา
จาก (1) ผลปาล์มทะลายที่บริษัทฯ ที่รบั ซื้อและจากสวนของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งในช่วงต้นปี
2557 และอัตราการให้น้ามันของผลปาล์มทะลายก็ลดต่ าลงเนื่องจากผลกระทบของสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้ง (2) บริษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จ่ายจากการปิ ดซ่ อมโรงงานที่ ต.ทุ่งคา อ.เมือง ตามกาหนดการปิ ดซ่อมประจาปี
และบริษทั ฯ ได้บนั ทึกการค่าเผื่อการด้อยค่าต้นทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเท่ากับ 7.34 ล้านบาท และ (3) บริษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายภาษีเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้ทเ่ี กิดจากผลกาไรของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด โดยภาษีเงิน
ได้ดงั กล่าว เป็ นผลมาจากการขายผลปาล์มทะลาย ซึง่ ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
ในอดีต โดยรวมบริษัทฯ มีผลประกอบการประจาปี ท่สี ร้างกาไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินทีด่ ี และสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ได้อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556
และไตรมาส 2 ปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 28.10 ร้อยละ 9.97 ร้อยละ 17.35 และร้อยละ 36.33 ตามลาดับ
นอกจากนี้ รายได้จ ากการจ าหน่ า ยน้ า มัน ปาล์ม ดิบ ของบริษัท ฯ จะมีค วามผัน ผวนในแต่ ละช่ ว งเวลาของปี
(Seasonal Effect) ซึง่ โดยปกติแล้วผลปาล์มทะลายจะออกมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และช่วงเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน ทาให้โดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ จะมีรายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบสูงในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3
สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ไตรมาส 3 ปี 2557)
รายได้จากการขายน้ามันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของบริษทั ฯ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 และไตรมาส 3
ปี 2557 เท่ากับ 656.69 ล้านบาท และ 530.63 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 19.20 เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557
ได้เกิดภาวะเก็งกาไรราคาน้ามันปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบในประเทศ ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศ
สูงกว่าราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก และส่งผลให้ราคาผลปาล์มทะลายสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น ในขณะเดียวกันโรงงานกลัน่
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

น้ามันปาล์มบริสทุ ธิในประเทศจะชะลอการสั
งซื
่ อ้ น้ามันปาล์มดิบเพื่อรอสภาวะราคาน้ ามันปาล์มดิบเข้าสู่ภาวะปกติ ในภาวะ
์
ดังกล่าวบริษทั ฯ จึงรับซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลิตน้ามันปาล์มดิบในปริมาณทีน่ ้อยลง เพื่อลดความเสีย่ งทีร่ าคาน้ ามันปาล์ม
ดิบในประเทศจะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อภาวะการเก็งกาไรราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ ตาม
นโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะไม่เก็งกาไรจากความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบ
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 และไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 21.12
ล้านบาท และ 13.19 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 37.55 เนื่องจากปริมาณการสกัดน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ลดลง
ส่งผลให้ปริมาณน้าเสียทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มดิบของ
บริษทั ฯ และเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 16.29 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิสาหรับไตรมาส
3 ปี 2557 เท่ากับ 15.19 ล้านบาท บริษทั ฯ มีผลขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2557 เนื่องจาก (1) รายได้จากการขายน้ามันปาล์ม
ดิบ และผลิต ภัณฑ์พ ลอยได้ และรายได้จ ากการจาหน่ ายไฟฟ้ าลดลง ในขณะที่บ ริษัท ฯ มีค่ า ใช้จ่า ยหลัก ส่ว นหนึ่ ง เป็ น
ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่า ยพนักงาน เป็ นต้น (2) บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ 1.94 ล้านบาท
เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ และ(3) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.57 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี
2557 ซึง่ เกิดจากกาไรของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด จากการที่บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ขายผลปาล์ม
ทะลายให้บริษัทฯ เพื่อใช้ในการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2556
และไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 47.45 ล้านบาท และ 66.57 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.30 มีสาเหตุสาคัญจาก
ในไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทั ฯ ได้หยุดการผลิตบางสายการผลิต ทาให้บริษทั ฯ บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและโรงงาน
ในช่วงดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
e-mail address

นางสาวฤทัยรัตน์ บูรณ์กุศล
อาคารชวนะนันท์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
0-2314-4101-5
vpo.ir@vcbpalmoil.com
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