บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท
เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด และรูจักในนามกลุมไทยเอกลักษณ กอตั้งโดยคุณจรูญ และคุณหทัย ศิริวิริยะ
กุล เปนกลุมผูผลิตน้ําตาลทรายที่มีประสบการณในการประกอบธุรกิจมากวา 49 ป ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางครบวงจร
บริษัทฯ ไดแปรสภาพจากบริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,274,573,000 บาท
เปน 3,888,000,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 3,274,573,000 บาท
ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญ
จุดเริ่มตนของกิจการน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ เริ่มจากการเปนผูกระจายสินคาน้ําตาลทรายหรือที่เรียก
กันทั่วไปวา “ยี่ปว” ในจังหวัดนครสวรรค ตอมา ประมาณป พ.ศ. 2510 คุณจรูญ ศิริวิริยะกุล และกลุมยี่ปวในจังหวัด
นครสวรรคไดรวมกันซื้อบริษัท อุตสาหกรรมมหาคุณ จํากัด ซึ่งมีสินทรัพยหลักคือ โรงงานน้ําตาลทราย และเปลี่ยน
ชื่อบริษัทเปนบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (“RPE”) ตลอดระยะเวลาที่ผานมาโรงงานน้ําตาลทราย
ของ RPE ไดมีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องโดยเพิ่มจาก 500 ตันออยตอวัน เปน 15,000 ตันออยตอวัน
จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงงานน้ําตาลทรายของ RPE ทําใหกลุมผูถือหุนของ RPE มีความตองการที่จะ
ขยายธุรกิจทางดานน้ําตาลทรายอยางตอเนื่อง จึงตัดสินใจซื้อบริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (“TIS”) ในชวงป
พ.ศ. 2524 และ บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด ในชวงป พ.ศ. 2531 โดยมีกําลังการผลิตเริ่มตน 6,000 ตันออยตอ
วัน และ 5,000 ตันออยตอวันตามลําดับ
ตอมา ผูบริหารไดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน และเสริมสรางสภาพคลองใหกับ
บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด จนตอมาในป พ.ศ. 2551 ผูบริหารตัดสินใจรวมทุนกับ บริษัท ยูที กรุป จํากัด (UT
Group Pte. Ltd.) ซึ่งเปนนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร โดยจัดตั้งบริษัทใหม กลาวคือบริษัท เกษตรไทย
อุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด และไดดําเนินการโอนกิจการโรงงานน้ําตาลทรายจากบริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด
มาดําเนินการภายใตบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ผลจากการรวมทุนดังกลาวทําใหโรงงานน้ําตาล
ทรายภายใตบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด สามารถสรางผลประกอบการที่ดีจนสามารถขยายกําลัง
การผลิตไดถึง 50,000 ตันออยตอวัน ซึ่งถือเปนโรงงานน้ําตาลทรายที่มีกําลังการผลิตที่ใหญที่สุดของโลก
นอกจากการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางครบวงจร จึงไดรวมทุนกับบริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด (“PSP”) และกลุมนักลงทุน
ชาวสิงคโปร 2 ราย ไดแก บริษัท คิงวัน คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด (King Wan Corporation Limited) และ บริษัท ไซเล็ม
อินเวสเมนท จํากัด (Xylem Investment Pte. Ltd.) จัดตั้ง บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด
(“EPPCO”) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย โดยเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยของ EPPCO นั้นใช
วัตถุดิบหลักคือชานออยที่เหลือใชจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย ณ ปจจุบันโรงงานของ EPPCO มีกําลังการ
ผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวประมาณ 100,000 ตันตอป
นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2548 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดตัดสินใจรวมทุนกับกลุมนักลงทุนชาวสิงคโปร 3
ราย ไดแก บริษัท คิงวัน อินดัสตรี้ จํากัด (King Wan Industries Pte Ltd.) บริษัท ฟาร อีสต ดิสทิลเลอรส จํากัด
(Far East Distillers Pte Ltd.) และ บริษัท ซิโนแทค กรุป จํากัด (Sinotac Group Pte Ltd.) จัดตั้ง บริษัท เอกรัฐ
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พัฒนา จํากัด (“EPC”) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล ซึ่งใชกากน้ําตาลซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยได
จากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบ ณ ปจจุบัน EPC มีขนาดกําลังการผลิต 230,000 ลิตรตอวัน
ในป พ.ศ. 2553 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดริเริ่มโครงการนําชานออยที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดที่เหลือจาก
การผลิตเยื่อกระดาษมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยไดจัดตั้งบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร
จํากัด (“KTBP”) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต ซึ่ง ณ ปจจุบันโครงการ
ดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง และทดสอบระบบ ซึ่งเมื่อแลวเสร็จ KTBP จะเปนผูขายไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนรายยอยที่ใหญที่สุดในประเทศ
ในป พ.ศ. 2554 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ยังไดเล็งเห็นถึงประโยชนในการใชกากน้ําตาล ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
พลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทราย และน้ํากากสาจากการผลิตเอทานอลในการผลิตและจัดจําหนายปุยอินทรีย
อัดเม็ด โดยไดจัดตั้ง บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จํากัด (“KTF”) ภายใต EPC เพื่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน KTF ยังมิไดมีการดําเนินกิจการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ณ ปจจุบัน ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 2 ธุรกิจยอย กลาวคือ
(1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย

กลุมบริษัทฯ ผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายใหกับลูกคาทั้งในและตางประเทศโดยผลิตภัณฑของ
กลุมบริษัทฯ สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) น้ําตาล
ทรายขาว (White Sugar) และน้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar) ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีโรงงานผลิตน้ําตาล
ทรายทั้งสิ้น 2 โรงงาน กลาวคือโรงงานของบริษัทฯ และโรงงานของ TIS และดําเนินการเชาโรงงานน้ําตาล
อีกหนึ่งแหงจาก RPE โดยมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 83,000 ตันออยตอวัน
สําหรับกลุมลูกคาในประเทศของบริษัทฯสวนใหญ เปนกลุมลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนบริษัทชั้นนํา
ของประเทศ เชน บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด บริษัท โอสถสภา จํากัด
บริษัท ฟรีสแลนดคัมพินา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท แลคตาซอย จํากัด บริษัท เนสทเล (ไทย)
จํากัด บริษัท เฮลซเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จํากัด และบริษัท ยูไนเต็ด
ฟูดส จํากัด เปนตน
สําหรับกลุมลูกคาตางประเทศ บริษัทฯ สงออกสินคาน้ําตาลทรายสวนใหญใหกับลูกคาจากประเทศ
ญี่ปุน โดยลูกคาตางประเทศของบริษัทฯ เปนประเภทเทรดเดอร โดยลูกคาเทรดเดอรของบริษัทฯ เปนที่รูจัก
กันในวงการอุตสาหกรรมอยางแพรหลายเชน Bunge, Cargill, Sumitomo, Marubeni และ Mitsubishi เปน
ตน ทั้งนี้บริษัทฯ ใหความสําคัญตอเทรดเดอรในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ใน
การสงออกน้ําตาลทรายดิบ J-Spec ซึ่งเปนน้ําตาลทรายดิบชนิดพิเศษที่ตองผลิตตามมาตรฐานของประเทศ
ญี่ปุน
(2)

ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่อง

กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ทําใหเกิดธุรกิจตอเนื่องจากการนําผลิตภัณฑพลอยได
เชน กากน้ําตาล และชานออยไปเขาสูกระบวนการผลิตในบริษัทยอย โดยธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่องดังกลาว
ไดแก

สวนที่ 1 หนาที่ 2

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(ก)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวผาน บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท
พัลพ แอนด เปเปอร จํากัด (“EPPCO”) โดยนําชานออย ซึ่งเปนหนึ่งในผลิตภัณฑพลอยไดมาทํา
กระบวนการตอ โดยโรงงานเยื่อกระดาษของกลุมบริษัทฯ ตั้งอยูในพื้นที่ใกลกับโรงงานน้ําตาลทราย
ของบริษัทฯ ผลิตภัณฑเยื่อกระดาษของบริษัทฯ มีทั้งหมด 2 ประเภท กลาวคือเยื่อกระดาษแหง และ
เยื่อกระดาษเปยก ณ ปจจุบัน โรงงานของ EPPCO มีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ตันตอ
ป
กลุมลูกคาในประเทศสวนใหญของ EPPCO เปนกลุมลูกคาอุตสาหกรรม ไดแกลูกคา
อุตสาหกรรมกระดาษ และลูกคาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร โดย EPPCO ขายผลิตภัณฑให
บริษัทชั้นนําในประเทศ ไดแก บริษัท เอสซี จี เปเปอร จํากัด (มหาชน) บริษัท คิมเบอรลีย-คลาค
(ประเทศไทย) จํ า กั ด บริ ษั ท เบอร ลี่ ยุ ค เกอร เซลล็ อ กซ จํ า กั ด บริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด เปเปอร จํ า กั ด
(มหาชน) และ บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด เปนตน
สําหรับกลุมลูกคาตางประเทศ EPPCO ทําการขายสวนใหญผานนายหนา (Broker) เชน
Marubeni Corporation, OG Corporation, Chinabase Star Paper และ Interfiber Asia เปนตน
(ข)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอลผาน บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”)
โดยใชวัตถุดิบหลักคือกากน้ําตาลจากโรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ เพื่อผลิตผลิตภัณฑเอทา
นอล ณ ปจจุบันโรงงานของ EPC ผลิตและจัดจําหนายเอทานอล 2 เกรดไดแก เอทานอลที่ใชใน
อุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) โดยโรงงานของ
EPC มีกําลังการผลิตสูงสุด 230,000 ลิตรตอวัน หรือ 75,900,000 ลิตรตอป
กลุมลูกคาในประเทศสวนใหญของ EPC เปนบริษัทผูคาน้ํามันในประเทศ เชน บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เปนตน
สําหรับกลุมลูกคาตางประเทศ EPC ทําการจัดจําหนายผานผูกระจายสินคาเพื่อสงตอไปยัง
ลูกคาขั้นสุดทาย
(ค)

ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ําในโรงงานน้ําตาลทราย โดยใชชานออยซึ่ง
เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบหลัก บริษัทฯ นําไอน้ําและไฟฟาที่ผลิต
ไดเพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงาน โรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาว
จากชานออย และกระบวนการผลิตของโรงงานอื่นในกลุมบริษัทฯ และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือ
ให แ ก ก ารไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทยหรื อ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด (“KTBP”) เพื่อผลิต และจําหนาย
ไฟฟา จากโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล ขนาดกํา ลั ง การผลิ ต ทั้ ง สิ้ น 60 เมกะวั ต ต ซึ่ง ณ ป จ จุ บั น อยู
ระหว า งการดํา เนิ น การก อสร า ง และทดสอบระบบ
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แผนภาพแสดงธุรกิจของบริษัทฯ
โครงการสนับสนุน
ชาวไรออย
โรงงานน้ําตาล1

ชาวไรออย

น้ําตาล

กากน้ําตาล

ชานออย

โรงงาน
เอทานอล 2

โรงงานเยื่อ
กระดาษ 3

เอทานอล

เยื่อกระดาษ

หมายเหตุ
1

2
3
4

โรงไฟฟา/
หนวยผลิตไฟฟา 4
ไฟฟาเพื่อขายให กฟผ.
หรือ กฟภ.

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายผานโรงงานน้าํ ตาลทราย 3 แหง ไดแก
1.1 โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
1.2 โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
1.3 โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดทําการเชาระยะยาว
จาก บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด
ดําเนินการภายใตหนวยผลิตไฟฟาของโรงงานน้าํ ตาลทรายทั้ง 3 โรงงาน บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด และภายใต บริษัท
เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด

ณ ปจจุบันโครงสรางกลุมบริษัทฯ เปนดังนี้ (การปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯไดถูกเปดเผยไวในสวนที่ 2 ขอ
2.4 การปรับโครงสรางธุรกิจ)
กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล

กลุมผูถือหุน IPO
24.8%

75.2%

ทําสัญญาเชา

บริษัทฯ

100.0%
TIS

100.0%
EPC

74.0%
EPPCO

100.0%
26.0%

PSP

RPE

100.0%
KTBP

100.0%
KTF
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สภาวะอุตสาหกรรม
(1)

สภาวะอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย

ในปการผลิต 2554/2555 ปริมาณการผลิตน้ําตาลทรายของโลกมีจํานวนประมาณ 178.9 ลานตัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณ 165.8 ลานตันในปการผลิต 2553/2554 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.9
ในขณะที่มีปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายรวมทั้งหมดประมาณ 165.8 ลานตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากในปกอน
ซึ่งมีปริมาณ 162.5 ลานตัน หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.0 ทั้งนี้ ปจจัยที่สงผลตอการผลิตน้ําตาลทราย
ที่เพิ่มขึ้นในปการผลิต 2554/2555 เปนผลมาจากแนวโนมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นระหวางชวงป พ.ศ. 2553 – 2555
และราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกที่สูงขึ้นในปการผลิต 2553/2554 สงผลใหประเทศผูผลิตน้ําตาลทรายบาง
ประเทศเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้น
ประเทศที่สามารถผลิตน้ําตาลทรายไดมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศบราซิล ซึ่งผลิตได
ประมาณ 39.4 ลานตันในปการผลิต 2554/2555 คิดเปนรอยละ 22.0 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดทั่ว
โลก ในขณะที่ผูผลิตน้ําตาลทรายอันดับสองของโลกคือประเทศอินเดียซึ่งสามารถผลิตไดประมาณ 28.5 ลาน
ตัน คิดเปนรอยละ 15.9 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดทั่วโลก อยางไรก็ดีเนื่องจากประเทศอินเดียมีการ
บริโภคน้ําตาลทรายในปริมาณมากทําใหมีปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายนอย สวนประเทศไทยสามารถ
ผลิตน้ําตาลทรายไดทั้งหมดประมาณ 10.8 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 6.1 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิต
ไดทั่วโลก โดยมีปริมาณการผลิตใหญเปนอันดับ 5 ของโลก
ประเทศที่มีการบริโภคน้ําตาลทรายสูงสุดคือประเทศอินเดีย มีการบริโภคน้ําตาลทรายประมาณ 24.8
ลานตันในปการผลิต 2554/2555 คิดเปนรอยละ 14.9 ของปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายของโลก และมี
กลุมประเทศสหภาพยุโรปเปนผูบริโภคน้ําตาลทรายสูงเปนอันดับสองของโลกที่ประมาณ 18.9 ลานตัน คิด
เปนรอยละ 11.4 ของปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายของโลก สวนประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคน้ําตาล
ภายในประเทศประมาณ 2.9 ลานตัน คิดเปนเพียงรอยละ 1.7 ของปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายโลก และ
คิดเปนเพียงรอยละ 27.2 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดในประเทศ สงผลใหมีปริมาณน้ําตาลทรายเหลือ
สําหรับการสงออกมาก และทําใหประเทศไทยเปนหนึ่งในผูสงออกน้ําตาลทรายหลักในตลาดโลก
ผูสงออกน้ํ า ตาลทรายรายใหญ ที่สุด ในป จ จุ บัน คื อ ประเทศบราซิ ล มี ก ารส งออกน้ํ าตาลทรายเป น
ปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 26.2 ลานตันหรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 44.9 ของปริมาณการสงออกน้ําตาลทราย
ของโลก และมีประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 2 ของโลก โดยมีปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 7.8 ลานตันหรือคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 13.3 ของปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายของโลก
ปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายของผูสงออกรายใหญ 10 อันดับแรกของโลก ตั้งแตปการผลิต
2552/2553 – 2555/2556
2552/2553
ปริมาณการสงออก
บราซิล

ปริมาณ
(พันตัน)

2553/2554

รอยละ

ปริมาณ
(พันตัน)

2554/2555

รอยละ

ปริมาณ
(พันตัน)

2555/2556

รอยละ

ปริมาณ*
(พันตัน)

รอยละ

25,438

48.2

28,632

51.1

26,175

44.9

26,150

46.3

5,341

10.1

6,003

10.7

7,783

13.3

7,301

12.9

150

0.3

2,850

5.1

2,911

5.0

1,101

1.9

ออสเตรเลีย

3,403

6.4

2,575

4.6

2,682

4.6

3,342

5.9

กลุมสหภาพยุโรป

3,164

6.0

1,457

2.6

2,511

4.3

1,760

3.1

กัวเตมาลา

1,922

3.6

1,445

2.6

1,716

2.9

1,708

3.0

751

1.4

1,558

2.8

985

1.7

1,222

2.2

ไทย
อินเดีย

เม็กซิโก
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2552/2553
ปริมาณการสงออก
โคลัมเบีย

ปริมาณ
(พันตัน)

2553/2554
ปริมาณ
(พันตัน)

รอยละ

2554/2555
ปริมาณ
(พันตัน)

รอยละ

2555/2556

รอยละ

ปริมาณ*
(พันตัน)

รอยละ

1,054

2.0

694

1.2

942

1.6

963

1.7

คิวบา

596

1.1

548

1.0

745

1.3

785

1.4

ฟลิปปนส

173

0.3

321

0.6

593

1.0

245

0.4

อื่นๆ

10,778

20.4

9,935

17.7

11,268

19.3

11,946

21.1

ปริมาณการสงออก

52,770

100.0

56,018

100.0

58,311

100.0

56,523

100.0

*ตัวเลขประมาณการ
ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012

ราคาน้ําตาลทรายที่มีการยอมรับใชในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายอยางแพรหลายไดแก ราคาสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาน้ําตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดลวงหนานิวยอรก (NY#11) ซึ่งเปนราคาของน้ําตาลทรายดิบ
และราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายหมายเลข 5 ในตลาดลวงหนาลอนดอน (LONDON#5) ซึ่งเปน
ราคาน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ตารางตอไปนี้แสดงราคาเฉลี่ยราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทราย NY#11 และ LONDON#5
ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2555
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้าํ ตาลหมายเลข 11 ในตลาดลวงหนานิวยอรก (NY#11) (เซนตตอปอนด)
ไตรมาสที่ 1

17.06

10.65

12.54

12.73

24.39

30.50

19.00

ไตรมาสที่ 2

16.43

9.18

11.21

14.71

15.53

24.46

17.40

ไตรมาสที่ 3

13.40

9.68

13.06

20.55

20.17

28.68

18.40

ไตรมาสที่ 4

11.64

10.10

11.61

23.64

29.01

24.74

N/A

ราคาเฉลี่ย

14.63

9.90

12.10

17.91

22.27

27.10

21.66

ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้าํ ตาลหมายเลข 5 ในตลาดลวงหนาลอนดอน (LONDON#5) (เซนตตอปอนด)
ไตรมาสที่ 1

19.37

15.28

15.77

17.08

29.86

34.07

23.08

ไตรมาสที่ 2

21.12

14.63

15.77

19.50

22.32

30.47

21.94

ไตรมาสที่ 3

18.96

13.24

17.47

23.70

26.38

34.19

23.39

ไตรมาสที่ 4

17.09

13.01

14.74

27.73

33.03

29.36

N/A

ราคาเฉลี่ย

19.14

14.04

15.93

22.00

27.90

32.02

26.81

ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012

(2)

สภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
(ก)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

ราคาเยื่อกระดาษในป พ.ศ. 2556 ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยมี
ปจจัยหลักมาจากปริมาณเยื่อกระดาษคงคลังที่ต่ํา สงผลใหราคาเยื่อกระดาษใยยาว เชนราคาของ
Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเกรดมาตรฐานที่มีตลาดซื้อขายทาง
ตอนเหนื อของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปรับตัวเพิ่ม ขึ้น 20-30 ดอลลารสหรัฐต อตั น จาก 870
ดอลลารสหรัฐตอตัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ไปอยูที่ระดับ 885-900 ดอลลารสหรัฐตอตัน
ในชวงตนป พ.ศ. 2556 เชนเดียวกับราคา Southern Bleached Softwood Kraft (SBSK) ซึ่งเปน
สวนที่ 1 หนาที่ 6
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ผลิตภัณฑเกรดมาตรฐานที่มีตลาดซื้อขายทางตอนใตของสหรัฐอเมริกา ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15-30
ดอลลารสหรัฐ ตอตัน จาก 830 ดอลลารสหรัฐ ตอตัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มาอยูที่ระดับ
845-860 ดอลลารสหรัฐ ตอตัน ในชวงตนป พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ราคาเยื่อกระดาษใยสั้นในตลาด
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น เชนกัน โดยราคา Northern Bleached Hardwood
Kraft (NBHK) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเกรดมาตรฐานที่มีตลาดซื้อขายทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา และราคา Southern Bleached Hardwood Kraft (SBHK) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเกรดมาตรฐาน
ที่มีตลาดซื้อขายทางตอนใตของสหรัฐอเมริกา ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20 ดอลลารสหรัฐตอตัน
โดยรวมแลว ราคาเยื่อกระดาษใยสั้นซึ่งเปนเยื่อกระดาษที่ประเทศไทยผลิตและสงออกมีแนวโนม
ปรับตัวดีขึ้นทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
อยางไรก็ดี ราคาเยื่อกระดาษใยยาวอาจมีการปรับตัวลง ดังแสดงจากราคาเยื่อกระดาษใยยาว
ของยุโรป และญี่ปุน ในชวงตนป พ.ศ. 2556 ที่มีการปรับตัวลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาใน
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากความตองการเยื่อกระดาษใยยาวในชวงตนปที่ผานมายัง
อยูในระดับที่ไมสูงนักเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2555 โดยเปนผลจากสภาวะเศรษฐกิจในทวีปยุโรปที่ซบ
เซา อยางไรก็ดี ประเทศจีนมีปริมาณการนําเขาเยื่อกระดาษสูงถึง 16.49 ลานตัน ในป พ.ศ. 2555 ซึ่ง
เปนระดับสูงสุดเทาที่ประเทศจีนเคยนําเขา
(ข)

การตลาดและสภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป น อุตสาหกรรมที่ มีการเติ บโตควบคู กั บสภาวะเศรษฐกิ จ โดย
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่ผลิตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษใยสั้น เนื่องจากเยื่อ
กระดาษใยยาวเปนเยื่อที่ไดจากตนไมเมืองหนาว ซึ่งทําใหผูผลิตในประเทศจําเปนตองนําเขาเยื่อ
กระดาษใยยาวจากผูผลิตตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุน ทั้งนี้ ปริมาณ
การผลิตเยื่อกระดาษในประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 เฉลี่ยรายไตรมาสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับ
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยรายไตรมาสของป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนปที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
1
เหตุการณนํ้าทวม โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เยื่อกระดาษปรับตัวสูงขึ้นจาก 84.3 ในไตรมาสที่ 4
ป พ.ศ. 2554 ขึ้นมาที่ 107.2 ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2555 คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 27.2
ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555 อยูที่ 107.9 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 จากไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2555 และปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 จากไตรมาสที่ 3 ป
พ.ศ. 2554
(3)

สภาวะตลาดอุตสาหกรรมเอทานอล
(ก)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

พลังงานถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยองคการ
พลังงานระหวางประเทศประมาณการแนวโนมความตองการใชพลังงานในป พ.ศ. 2578 จะเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 50.0 จากป พ.ศ. 2550 เปนประมาณ 739 พันลานลาน BTU (ที่มา: ธนาคารแหง
ประเทศไทย) อั น เป น ผลมาจากความต อ งการใช พ ลั ง งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของประเทศเศรษฐกิ จ ใหม
(Emerging Economies) เปนหลัก ในขณะที่แหลงพลังงาน เชน กาซธรรมชาติ และน้ํามันยังมี
จํานวนเทาเดิม สงผลใหองคการพลังงานระหวางประเทศคาดการณวาพลังงานทดแทนจะเขามามี

1

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม คือดัชนีที่นําปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปฐาน
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บทบาทมากขึ้ น โดยหลายประเทศได พั ฒ นาศั ก ยภาพในการผลิ ต เอทานอลจากผลิ ต ภั ณ ฑ ท าง
การเกษตร เพื่อทดแทนการใชน้ํามันเบนซินที่มีราคาแพงกวา
ปจจุบัน ประเทศที่มีความตองการใชพลังงานสูงอยางประเทศสหรัฐอเมริกา และบราซิลเปน
ผูผลิตและสงออกเอทานอลรายใหญของโลก ในขณะที่ประเทศไทยเปนผูผลิตเอทานอลอันดับที่ 9
และเปนผูบริโภคอันดับที่ 11 ของโลก (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) ทั้งนี้ แนวโนมราคาเอทานอล
ในตลาดโลกป พ.ศ. 2556 ยังคงถูกกําหนดโดยราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเปนสําคัญ โดยในปที่ผาน
มาราคาน้ํามันดิบจากตลาด Nymex ปรับตัวเฉลี่ยขึ้นจากปลายป พ.ศ. 2554 ซึ่งสอดคลองกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิ จโดยเฉพาะในทวีป เอเซี ย และความต องการน้ํ า มันในญี่ปุ นที่ เพิ่ม ขึ้นอย า ง
รวดเร็ว เนื่องจากมีการใชน้ํามันมาทดแทนพลังงานจากโรงไฟฟานิวเคลียรซึ่งถูกปดลงเนื่องจากผล
พวงของสึ น ามิ เ มื่ อ ป พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ นั ก ลงทุ น ยั ง มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ข อ สงสั ย ในการ
ครอบครองอาวุธนิวเคลียรของประเทศอิหรานสงผลใหราคาน้ํามันดิบในชวงป พ.ศ. 2555 ในครึ่งป
หลังยังทรงตัวอยูในระดับ 83.75 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ถึง 99.00 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
นอกจากนี้ ราคาเอทานอลในตลาดโลกยังถูกกดดันดวยปจจัยอื่นๆ เชน การปรับตัวลงของ
ราคาขาวโพดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และความ
กังวลในการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
(ข)

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

ราคาเอทานอลภายในประเทศขึ้นอยูกับปจจัยดานอุปสงคภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งอุปสงค
ของเอทานอลในประเทศสวนมากมาจากความตองการเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง มีความบริสุทธิ์
รอยละ 99.5 โดยนํามาผสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 95 เปนน้ํามันแกสโซฮอล ดังนั้น ปริมาณความ
ตองการเอทานอลจึงขึ้นอยูกับปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอลลเปนหลัก ทั้งนี้ ประเทศไทยไดเริ่ม
จําหนายน้ํามันแกสโซฮอลลใหแกประชาชนทั่วไป ในป พ.ศ. 2549 โดยเริ่มผสมเอทานอลกับน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่สัดสวนรอยละ 10.0 (E10) จากนั้นจึงมีการพัฒนาเปนการผสมเอทานอลกับน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่สัดสวนรอยละ 20.0 (E20) และสัดสวนรอยละ 85.0 (E85) ตามลําดับ
ป จ จุ บั น ปริ ม าณความต อ งการเอทานอลภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งเนื่ อ งจาก
ผูบริโภคหันมาใชแกสโซฮอลเพิ่มมากขึ้นอันเปนผลมาจากการที่รัฐบาลไดใหการสนับสนุนใหมีการใช
พลั งงานทางเลื อกมากขึ้ น โดยมี จุดมุ งหมายที่ จะเพิ่ม กํ าลั งการผลิ ตเอทานอลเพื่ อทดแทนน้ํา มัน
เบนซินใหได 9 ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 3,285 ลานลิตรตอปในป พ.ศ. 2564 โดยในปจจุบัน
ประเทศไทยสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลไดประมาณ 695.4 ลานลิตรตอป และจากมัน
สําปะหลังไดประมาณ 122.1 ลานลิตรตอป กลาวคือ หากความตองการเอทานอลเพิ่มขึ้นไปตาม
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล ประเทศไทยจะตองเพิ่มกําลังการ
ผลิตอีกประมาณ 4 เทาจึงจะไดปริมาณเอทานอลตามแผนที่วางไว
(4)

สภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการใชพลังงานไฟฟาสูงขึ้นในทุกๆ ป โดยในชวง 10 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2545 – ป
พ.ศ. 2554) มีการใชพลังงานสูงขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.5 ตอป โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2553 มีการใชไฟฟาสูงขึ้น
จากป พ.ศ. 2552 ถึงรอยละ 10.4 โดยความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น มีแนวโนมในลักษณะเดียวกับการ
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากความตองการใชไฟฟาในประเทศไทยเฉลี่ยรอยละ
47.8 มาจากภาคอุตสาหกรรม
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จากแนวโนมความตองการใชไฟฟาที่สูงมากขึ้นทุกป สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน จึงไดมีการปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 (“PDP 2010”) เพื่อวางแผนการจัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการในอนาคต โดย
PDP 2010 ไดคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาในประเทศไทย โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของ
ความตองการใชไฟฟาเฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอป จึงตองมีการเพิ่มระดับการผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น
สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในระหวางปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ถึงงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 รายไดของบริษัทฯ มีการเติบโตอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนผลมาจาก
(1) รายไดของธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ สวนใหญมาจากการสงออกน้ําตาล
ทรายไปยังตางประเทศ คิดเปนสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 60.0 ของรายไดจากผลิตภัณฑน้ําตาลทรายทั้งหมด
ในแตละป ยกเวนปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีสัดสวนประมาณรอยละ 51.0 เนื่องจากเกิด
ภาวะขาดแคลนน้ําตาลทรายในประเทศ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีการ
พิจารณาปรับเพิ่มน้ําตาลทรายโควตา ก. โดยมีการชดเชยสวนตางราคาใหกับผูประกอบการแตละราย การที่
ยอดขายของบริษัทฯ สวนใหญเปนรายไดจากการสงออกน้ําตาลทรายนั้น บริษัทฯ จึงไดรับประโยชนจาก
ระดับราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจากราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายหมายเลข
11 ในตลาดลวงหนานิวยอรก (NY#11) ที่เพิ่มขึ้นจากระดับต่ํากวา 15 เซนตตอปอนดในชวงตนป พ.ศ. 2552
มาทําจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 36 เซนตตอปอนดในชวงตนป พ.ศ. 2554 สงผลใหบริษัทฯ สามารถทํา
สัญญาขายน้ําตาลทรายลวงหนาไดในระดับราคาที่สูงตลอดชวงป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ มี
กลยุทธในการทําสัญญาขายน้ําตาลทรายลวงหนาในลักษณะที่สอดคลองกับการกําหนดราคาขายของ บริษัท
ออยและน้ําตาลไทย จํากัด เพื่อใหคงไวซึ่งอัตรากําไรขั้นตนที่สอดคลองกับระบบการจัดสรรผลประโยชน
ระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทราย หรือดีกวา (โครงสรางการจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออย
และโรงงานน้ําตาลทรายไดถูกเปดเผยไวในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1.7 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย)
(2) การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ เปนผลมาจากปริมาณออยและจํานวน
ชาวไรที่ขายออยใหกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทุกป การเพิ่มขึ้นของปริมาณออยและจํานวนชาวไรดังกลาวเปนผลมา
จากนโยบายของบริษัทฯ ในการสงเสริมชาวไรเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกออย การพัฒนาจากฝายไร เชน มีการ
วิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตออยตอไรและคาความหวานของออย เปนตน รวมทั้งบริษัทฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะที่รายไดจากธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่อง ทั้งจากการจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชาน
ออย เอทานอล และกระแสไฟฟา ก็ยังเติบโตไดอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ มีผลกําไรและกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานที่ดีขึ้นตามลําดับ บริษัทฯ จึงมีความสามารถในการชําระคืนเงินกูระยะยาวไดตามกําหนด
และนําเงินสวนเหลือไปลงทุนเพิ่มศักยภาพในการแขงขันระยะยาวในอนาคต
รายไดจากการขายและบริการของกลุมบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
และ พ.ศ. 2554 เทากับ 20,636.2 ลานบาท และ 21,608.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 972.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.7 และสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เทากับ 18,467.5
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ลานบาท และ 21,128.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,661.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 การเติบโตของรายได
ดังกลาวเกิดจากปจจัยหลักคือ การเพิ่มขึ้นของราคาขายและปริมาณการขายน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 เทากับ
1,068.5 ลานบาท และ 806.9 ลานบาท ลดลง 261.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 24.5 แมวารายไดจากการ
ขายและการบริการจะเพิ่มขึ้นก็ตาม การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักจาก การที่มีฝนตกในชวงกลางฤดูหีบ
ออย 2553/2554 ทําใหบริษัทฯ ตองขยายเวลาการเปดหีบออยใหยาวกวาปกติประกอบกับคุณภาพของออย
ที่ลดลงหลังฝนตก สําหรับกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
เทากับ 751.1 ลานบาท และ 2,140.0 ลานบาท ตามลําดับเพิ่มขึ้น 1,388.9 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
184.9 โดยมีสาเหตุหลักจากความสามารถของบริษัทฯในการทําราคาสงออกน้ําตาลทรายลวงหนาไดในระดับ
ที่ดี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหบริษัทฯ มีฐานะการเงินดีขึ้น และมีสภาพคลองสูง โดยมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่30 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ 1,459.2 ลานบาท และ 1,641.6 ลานบาท บริษัทฯ สามารถจายชําระหนี้สิน
ไดตามกําหนด ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 13.3 เทาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2554 มาเปน 5.1 เทา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ หากไมรวมหนี้สิน ภาระผูกพันการออกหุนใน
อนาคต จํานวน 2,082.3 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินเกิดจากการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ และจะกลับ
รายการเปนสวนของผูถือหุนภายหลังการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ใน
ครั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนดังกลาวจะลดลงเปน 2.27 เทา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสาร
ฉบับนี้อยางรอบคอบกอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้ เปนปจจัย
ความเสี่ยงบางสวนที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
(1)

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธุรกิจผลิต และจัดจําหนายน้ําตาลทราย
(ก) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก
ในตลาดโลกนั้น น้ําตาลทรายจัดไดวาเปนสินคาหนึ่งที่มีความผันผวนทางดานราคาสูงเมื่อเทียบกับ
สินคาเกษตรอื่นๆ โดยราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อุปสงค และอุปทานของ
ประเทศผูผลิต และประเทศผูบริโภค ปริมาณการนําเขาและสงออกในแตละประเทศ รวมถึงการเก็งกําไรจาก
นักเก็งกําไรในตลาดสินคาโภคภัณฑ เปนตน
ป จ จั ย ดั ง กล า วโดยเฉพาะในส ว นของป จ จั ย อุ ป สงค และอุ ป ทานของสิ น ค า น้ํ า ตาลทราย ได รั บ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอการเพาะปลูกของแตละประเทศ นโยบาย
การสงเสริม การแทรกแซง การสงออก การนําเขา ของอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะใน
กลุมประเทศที่พัฒนาแลว นอกจากนี้ ราคาน้ําตาลทรายยังมีความสัมพันธกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอีกดวย
เนื่องจากน้ําออยรวมถึงกากน้ําตาลสามารถนําไปผลิตเปนเอทานอลเพื่อใชผสมกับน้ํามันเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับรถยนต ปจจัยดังกลาวสงผลใหราคาซื้อขายน้ําตาลทรายในตลาดโลกมีความผันผวนสูง
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ความผั น ผวนของราคาน้ํ า ตาลทรายในตลาดโลกอาจส ง ผลกระทบต อ ยอดขายของบริ ษั ท ฯ ได
โดยเฉพาะในสวนน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ สงออกใหกับลูกคาตางประเทศ ในสวนของน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ
ขายในประเทศนั้น ความผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกมิไดสงผลกระทบโดยตรง เนื่องจากราคา
ขายในประเทศนั้นไดถูกกําหนดโดยกระทรวงพาณิชย ณ ปจจุบันบริษัทฯ มีการสงออกไมต่ํากวารอยละ
60.0 ของยอดขายน้ําตาลทรายทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งปริมาณการสงออกนั้นขึ้นอยูกับปริมาณออย และการ
บริโภคภายในประเทศ ดังนั้น ความผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกจะสงผลกระทบโดยตรงตอ
ยอดขายน้ําตาลทรายไมต่ํากวารอยละ 60.0
(ข)

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบออยใหตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ตองการ
ปจจัยหลักที่ทําใหปริมาณออยในตลาดมีความผันผวน ไดแก
(ก)

ปริ ม าณพื้ น ที่ ในการเพาะปลู ก ที่เ ปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งอาจเกิ ดจากนโยบายการส งเสริ ม ของ
ภาครัฐ ไดแก นโยบายสงเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน นโยบายการสนับสนุนพลังงาน
ทดแทน รวมถึงการที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชไรที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เชนเชน
ยางพารา และปาลมน้ํามัน เปนตน

(ข)

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เชน น้ําทวม ภัยแลง ฤดูกาลที่ผันผวนสงผลใหผลผลิตออย
ตอพื้นที่เพาะปลูก และคุณภาพของออยที่เปลี่ยนแปลงไป

หากผลผลิตออยซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทรายของบริษัทฯ มีปริมาณลดลง บริษัทฯ อาจไม
สามารถผลิตน้ําตาลทรายไดในปริมาณที่เพียงพอตอการจัดจําหนายได นอกจากนี้ การผลิตในปริมาณที่
นอยลงจะสงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนคงที่ตอหนวยที่สูงขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีกําไรตอหนวย และมีผลกําไรสุทธิที่
ลดลงตามลําดับ
นอกจากนี้ หากผลผลิ ต อ อ ยมี ป ริ ม าณต่ํ า แล ว อาจก อ ให เ กิ ด การแย ง ซื้ อ อ อ ยจากบริ ษั ท ในกลุ ม
อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในบริเวณใกลเคียง เพื่อรักษาสัดสวนปริมาณออยเขาหีบ สงผลใหบริษัทฯ อาจตอง
มีคาใชจายในการซื้อออยที่สูงกวาที่ควรจะเปน เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่ตองการ ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ตองมี
ภาระตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ในดานคุณภาพของออย หรือคาความหวานของออยถือเปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ําตาลทรายที่
ผลิตไดของบริษัทฯ เมื่อความหวานของออยลดลงแลว บริษัทฯ จะตองใชออยในปริมาณมากในการผลิต
น้ําตาลทราย ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ มีวัตถุดิบไมเพียงพอตอปริมาณน้ําตาลทรายที่ตองการ
นอกจากนี้ การขายน้ําตาลทรายสวนใหญในอุตสาหกรรมเปนการขายโดยผานสัญญาซื้อขายลวงหนา
ประมาณรอยละ 80.0 ถึง รอยละ 90.0 ของการขายทั้งหมด กลาวคือ มีการตกลงซื้อขายโดยกําหนดปริมาณ
และราคาไวกอนสงมอบน้ําตาลทรายจริง ดังนั้น หากออยที่ผลิตไดมีความหวานนอยกวาปกติ จะสงผลให
บริษัทฯ ผลิตน้ําตาลทรายไดในปริมาณที่นอย และมีตนทุนที่สูงกวาปกติ และหากบริษัทฯ ไดทําการขาย
ลวงหนาไปกอนแลว บริษัทฯ อาจประสบปญหาสินคาไมเพียงพอทีจะสงมอบแกลูกคาได
(ค)

ความเสี่ยงจากผลกระทบดานบัญชีจากการปรับราคาตราสารอนุพันธใหเปนราคาตลาด

ธุรกิจน้ําตาลทรายเปนธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากธุรกิจโดยทั่วไป กลาวคือมีชวงการผลิต
เพียงชวงเดียวในรอบ 1 ป โดยเริ่มผลิตตั้งแตประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน และน้ําตาลทราย
ที่ผลิตไดจะถูกทยอยขายตลอดทั้งป โดยราคาน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ สงออกนั้นจะเปนไปตามราคาเสนอซื้อ
และราคาเสนอขายตามสภาวะตลาดโลก ซึ่งในอดีตมีความผันผวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสินคาเกษตรอื่นๆ
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ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก บริษัทฯ ได
เขาทําสัญญาตราสารอนุพันธ (Sugar Derivative Contracts) สําหรับน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ คาดวาจะ
สงออกในแตละป โดยตราสารอนุพันธดังกลาวสวนใหญเปนสัญญาซื้อขาย Commodity Swap อายุสัญญาไม
เกิน 1 ป บริษัทฯ มีนโยบายในการเขาทําสัญญาซื้อขาย Commodity Swap โดยเปรียบเทียบกับปริมาณและ
ราคาของการขายน้ําตาลทรายเพื่อทําราคาของ บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด (“อนท.”) ที่ใชสําหรับ
คํานวณคาออยซึ่งเปนตนทุนวัตถุดิบที่สําคัญที่บริษัทฯ ตองจาย ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ ไมไดมีการรับรูผล
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง (unrealized gain/loss) อันเนื่องมาจากการปรับราคาตราสารอนุพันธ
ใหเปนราคาตลาด ในงบกําไรขาดทุน แตจะรับรูรายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการ
ปดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทย (Thai Financial Reporting Standard)
อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ จะตองรับรูผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงนี้ในงบกําไรขาดทุนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standard) ซึ่งจะมี
ผลบังคับใชในอนาคต บริษัทฯ จะตองดําเนินการปรับราคาตราสารอนุพันธดังกลาวที่ยังมิไดถูกปดในไตร
มาสนั้นๆ ใหเปนราคาตลาด สงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสมีความผันผวนได
(ง)

ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากกระบวนการใหสินเชื่อชาวไรออย (เงินเกี๊ยว)

โดยทั่วไป บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายจะใหการสนับสนุนชาวไรในการปลูกออย ซึ่งการ
สนับสนุนดังกลาวอยูในรูปของการจัดหาเงินทุนเพื่อการปลูกออย และอาจเปนในรูปแบบอื่นที่ไมใชเงิน เชน
การชวยเหลือเรื่องปุย พันธุออย หรือจักรกลเกษตร เปนตน ซึ่งตามแนวปฏิบัติที่เกือบทุกบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายทํานี้รูจักกันในชื่อวา “การปลอยเงินเกี๊ยว” หรือ “การปลอยเกี๊ยว” ซึ่งภายหลังจากที่
ออยโตขึ้นพรอมตัด จะเปนชวงเดียวกับชวงบริษัทน้ําตาลทรายเริ่มเปดหีบออย เกษตรกรชาวไรออยจะตัด
ออยและสงออยใหกับโรงงาน โดยโรงงานจะจายคาออยใหชาวไร และหักเงินเกี๊ยวที่ไดจายลวงหนาไวแลว
ดังนั้นการสนับสนุนดังกลาวจึงถือเปนการจองออยสําหรับเขาหีบลวงหนา
ระบบการเกี๊ยวออยสามารถเพิ่มความมั่นใจใหกับบริษัทฯ วาชาวไรออยที่ไดรับการสงเสริมจากทาง
บริษัทฯ จะนําออยสงขายใหกับบริษัทฯ ทั้งหมด อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงในสวนของหนี้เสียใน
กรณีที่ผลผลิตออยของชาวไรออยที่ไดรับการสงเสริมไมเปนไปตามที่คาดการณ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวน หรือเกิดความเสียหายจากโรคระบาด และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ หรือเกษตรกรชาวไรออยไมสงออย
ใหกับบริษัทฯ ซึ่งทําใหหนี้ที่เกิดจากการเกี๊ยวออยกลายเปนหนี้เสีย และสงผลกระทบตอผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ตองตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มขึ้น
(จ)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ สงออกน้ําตาลทรายไมต่ํากวารอยละ 60.0 ของยอดขายน้ําตาลทรายทั้งหมด การ
สงออกสวนใหญจะใชเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินหลักในการขาย โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการปองกัน
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ดวยการเขาทํา
สัญญาตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currencies Exchange Derivate Contracts) บริษัทฯ
มีนโยบายในการเขาทําสัญญาตราสารอนุพันธอัตราแลกเปลี่ยน โดยเปรียบเทียบกับการปองกันความเสี่ยง
ทางอัตราแลกเปลี่ยนในการทําราคาของ บริษัท ออยและน้ําตาลไทย (อนท.) ซึ่งไมไดปองกันความเสี่ยงจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้ งหมด ดังนั้ น บริษั ทฯ มิอาจรั บรองไดวา ตราสารอนุ พันธ ดังกลา วจะ
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สามารถปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดทั้งหมด สงผลใหยอดขายของบริษัทฯ ยังคงมีความผัน
ผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
(ฉ)

ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายไดจากการขายน้ําตาลทรายระหวางฤดูการผลิต

รายไดจากการขายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนเนื่องจากผลกระทบของฤดูกาลผลิต
น้ําตาลทราย (Seasonal Effect) โดยปกติฤดูกาลตัดออยในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแตประมาณเดือน
พฤศจิกายน สงผลใหบริษัทฯ เริ่มผลิตน้ําตาลทรายตั้งแตประมาณเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดการผลิต
น้ําตาลทรายประมาณเดือนเมษายน เมื่อเริ่มทําการผลิต บริษัทฯ จะทยอยขายน้ําตาลทรายตลอดทั้งป โดย
ปริมาณการขายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ จะขึ้ นอยูกับปจจั ยตางๆ เช น ระดับสิน คาคงเหลือที่มีอยู การ
ประมาณการผลผลิ ต และระดั บ ราคาน้ํ า ตาลทรายในตลาดโลก จากป จ จั ยดั งกล า ว ส งผลให บริ ษั ท ฯ มี
ยอดขายและกําไรไมสม่ําเสมอในแตละไตรมาส
(2)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
(ก) ความเสี่ยงจากอุปสงคเยื่อกระดาษในตลาดโลก
อุปสงคเยื่อกระดาษมีความสัมพันธกับสภาวะเศรษฐกิจโลก หากสภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจะ
สงผลทางดานลบตออุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเยื่อกระดาษเปนวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมกระดาษพิมพเขียน
อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท อุตสาหกรรมกระดาษอนามัย และอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ เปนตน
หากธุรกิจปลายน้ําดังกลาวใชเยื่อกระดาษลดลง ยอดขาย และกําไรสุทธิของ EPPCO อาจไดรับผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญ
(ข)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค

ลูกคาสวนใหญของ EPPCO เปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมกระดาษพิมพเขียน กระดาษคราฟท
กระดาษอนามัย และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเปนผลมาจาก
อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหสามารถบริโภคสิ่งพิมพตางๆ ผานอุปกรณอิเล็คทรอนิกส รวมทั้ง
การรณรงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร สงผลใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
กระดาษ ปจจัยเหลานี้อาจสงผลความตองการการใชกระดาษลดลง และทําใหอุปสงคของเยื่อกระดาษลดลง
ซึ่งสงผลโดยตรงตอความสามารถในการทํากําไรของ EPPCO
(ค)

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

EPPCO ใชวัตถุดิบหลักคือชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดโดยตรงจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ในการผลิตเยื่อกระดาษ ดังนั้นหากโรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัท
ฯ ขาดแคลนวัตถุดิบออยในการผลิตน้ําตาลทราย โรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ก็จะไมสามารถสง
ชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดใหแก EPPCO ไดในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ ทําให EPPCO
อาจตองดําเนินการซื้อวัตถุดิบชานออยจากภายนอกซึ่งอาจมีตนทุนสูง รวมทั้งแบกภาระคาขนสง สงผลให
EPPCO มีตนทุนตอหนวยสูงขึ้น รวมทั้งมีกําไรตอหนวย และผลกําไรสุทธิที่ลดลงตามลําดับ
(ง)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

เนื่องจาก EPPCO จัดจําหนายเยื่อกระดาษออกนอกประเทศประมาณร อยละ 90.0 ของปริมาณ
ยอดขายเยื่อกระดาษทั้งหมด และการสงออกเยื่อกระดาษสวนใหญจะใชเงินเหรียญสหรัฐเปนสกุลเงินหลักใน
การขาย แมวาบริษัทฯ จะมีการใชตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยนในการบริหารความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทฯ มิอาจรับรองไดวาตราสารอนุพันธดังกลาวจะสามารถปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
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แลกเปลี่ยนไดทั้งหมด เนื่องจาก EPPCO มีการทําสัญญาตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยนเปน
อัตราสวนประมาณรอยละ 40.0 ของยอดขายลูกคาตางประเทศทั้งหมดเทานั้น ดังนั้นยอดขายของ EPPCO
อาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของ EPPCO
และบริษัทฯ ได
(3)

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
(ก) ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐ
เนื่องจากนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของรัฐบาลเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจเอทา
นอลเปนอยางมาก ธุรกิจเอทานอลของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐที่อาจ
ขาดความตอเนื่อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอผลการดําเนินงานของ EPC ได
แมว าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ได มอบหมายให กระทรวงพลั งงานจั ดทํ าแผนการ
พัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีเปาหมายให
มีการใชและผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน การยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 และการ
ยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน นโยบายการยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามัน
เบนซิน 91 ซึ่งเดิมมีกําหนดบังคับใชในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ไดเลื่อนการบังคับใชออกไปเปนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2556 โดยรัฐบาลใหจัดจําหนายน้ํามันในสตอกใหหมดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 สวน
นโยบายการยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ยังไมการกําหนดวันบังคับใชที่ชัดเจน
ความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐสงผลให EPC ไมสามารถกําหนดแนวทางการผลิตเอทานอลที่
ชัดเจนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และรองรับนโยบายของรัฐบาลไดในอนาคต การเลื่อน
บังคับใชนโยบายยกเลิกการจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 ยังสงผลใหปริมาณความตองการใชแก็สโซฮอล ซึ่ง
ใชเอทานอลเปนสวนผสมหลัก มีปริมาณไมสูงตามที่ตั้งเปาหมายไว
(ข)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาอางอิงเอทานอลในประเทศ

ถึงแมวารัฐบาลไมมีนโยบายควบคุมราคาขายของเอทานอล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานได
กําหนดหลักเกณฑเพื่อคํานวนตนทุนราคาเอทานอลเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในการคํานวณราคาขายเอทา
นอล (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.3.7 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล) โดย
ตนทุนดังกลาว มีการอางอิงถึงตนทุนเอทานอลจากกากน้ําตาล และเอทานอลจากมันสําปะหลัง เนื่องจาก
สัญญาการขายในบางสวนของ EPC มีการอางอิงกับราคาดังกลาว ดังนั้น หากราคาของตนทุนการผลิต
กลาวคือ กากน้ําตาล และมันสําปะหลัง มีการเปลี่ยนแปลงลดลง ราคาขายเอทานอล EPC จะปรับตัวลดลง
เชนกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ได
(ค)

ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ

EPC ใชวัตถุดิบหลักคือกากน้ําตาล ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดโดยตรงจากกระบวนการผลิตน้ําตาล
ทรายของบริษัทฯ ในการผลิตเอทานอล ดังนั้นหากโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ขาดแคลนวัตถุดิบออย
ในการผลิตน้ําตาลทราย โรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ก็จะไมสามารถสงกากน้ําตาลซึ่งเปนผลิตภัณฑ
พลอยไดใหแก EPC ไดในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ อีกทั้งอาจตองดําเนินการซื้อวัตถุดิบ เชน
กากน้ําตาล มันสําปะหลัง หรือขาวโพดจากภายนอก และเสียคาตนทุนการขนสงวัตถุดิบ สงผลให EPC อาจ
มียอดขายที่นอยลง และมีตนทุนในการผลิตคงที่ตอหนวยที่สูงขึ้น ทําให EPC มีกําไรตอหนวย และมีผลกําไร
สุทธิที่ลดลงตามลําดับ
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(ง)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ

ปจจุบัน สัดสวนการขายเอทานอลของ EPC ในประเทศสวนใหญเปนการขายใหแกบริษัทผูผลิตและ
จัดจําหนายน้ํามันรายใหญ เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดังนั้นหากลูกคารายใหญดังกลาวดําเนินการตอรองเงื่อนไขทางการคา
หรือยกเลิกการซื้อขายกับ EPC รายไดและผลประกอบการของ EPC จะไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
(4)

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
(ก) ความเสี่ยงของโครงการที่อยูระหวางกอสราง
ปจจุบัน KTBP อยูระหวางกอสรางและทดสอบการเดินเครื่องจักรกลของโรงงานไฟฟาชีวมวล ขนาด
กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต ซึ่งไฟฟาที่ไดจากโรงงานไฟฟาชีวมวลนี้จะนํามาใชในกระบวนการผลิตน้ําตาล
ทราย และขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา โดย KTBP มีแผนที่จะเริ่มจายและจําหนายไฟฟาในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ หาก
KTBP ไมสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดตามกําหนด KTBP อาจไดรับผลกระทบจากการรับรูรายได
ลาชากวาที่คาดการณไว
(ข)

ความเสี่ยงจากราคาจําหนายไฟฟาตามอัตราค าไฟฟาอาจไมสะทอนถึงตนทุนที่ แทจริงของกลุ ม
บริษัทฯ

กลุมบริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”)
และการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค โดยที่ อั ต ราค า ไฟฟ า ผั น แปร (เอฟที ) ได กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ สะท อ นถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปจจัยอื่นๆ อยางไรก็ดี ตนทุน
เชื้อเพลิงในสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาผันแปร (เอฟที) นั้น อาจไมสอดคลองกับตนทุนการดําเนินงานของ
กลุมบริษัทฯ เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ใชชานออยเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาซึ่งไมสอดคลองกับ
ราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการคํานวณอัตราคาไฟฟา ซึ่งคํานวณอิงจากราคากาซธรรมชาติ รวมทั้งอัตราคาไฟฟา
ผันแปร (เอฟที) ก็อาจไมมีการถูกปรับตามกลไกที่กําหนดไวเสมอไป เชน ในกรณีที่ตนทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น
กฟผ. อาจพิจารณาไมปรับอัตราคาไฟฟาผันแปร (เอฟที) หรืออาจมีการปรับเพียงบางสวน ปจจัยดังกลาว
อาจจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีสัดสวนอัตรากําไรที่ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของกลุมบริษัทฯ
(ค)

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโรงงานไฟฟา

การผลิตไฟฟาใหเปนไปตามสัญญาซื้อขายกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอาจมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปจจัยดังตอไปนี้
–

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟา

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟานั้นขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรและ
อุปกรณโรงไฟฟา ทั้งนี้การผลิตไฟฟามีปจจัยหลายประการที่เปนตัววัดประสิทธิภาพของโรงงาน
ไฟฟา เชน คาความพรอมจาย (Equivalent Availability Factor: EAF) คาอัตราการใชความรอน
(Heat Rate) ซึ่งถูกกําหนดไวในสัญญาซื้อขาย อยางไรก็ดี หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถรักษา
ประสิทธิภาพการผลิตใหเปนไปตามที่กําหนด อาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถผลิตไฟฟาในปริมาณที่
ตองการได และอาจสงผลกระทบตอรายไดจากการขายไฟฟาของกลุมบริษัทฯ
–

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟา
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โรงงานไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ใชวัตถุดิบหลักคือชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดโดยตรง
จากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ในการผลิตไฟฟา ดังนั้นหากโรงงานน้ําตาลทราย
ของกลุมบริษัทฯ ขาดแคลนวัตถุดิบออยในการผลิตน้ําตาลทราย โรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัท
ฯ ก็จะไมสามารถสงชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดใหแกหนวยผลิตไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ไดใน
ปริ ม าณที่ เพี ย งพอต อ ความต อ งการ อี ก ทั้ งอาจต อ งดํ า เนิ น การซื้ อวั ต ถุ ดิบ ชานอ อย หรื อวั ต ถุ ดิ บ
ทดแทน เชน ถานหินจากภายนอก และตองแบกรับภาระคาขนสงวัตถุดิบ สงผลใหโรงงานไฟฟาของ
กลุมบริษัทฯ อาจมียอดขายที่นอยลง มีตนทุนในการผลิตคงที่ตอหนวยที่สูงขึ้น และมีผลกําไรสุทธิที่
ลดลงตามลําดับ
(ปจจัยความเสี่ยงดังกลาวขางตนเปนการสรุปปจจัยความเสี่ยง และเปนเพียงบางสวนของปจจัย
ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทฯ ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของปจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ
อยางรอบคอบในสวนที่ 2 ขอ 2.1 ปจจัยความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ)
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สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้มีจํานวนรวมไมเกิน 957,827,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท โดยแบงเปน


หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 585,427,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ
15.17 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้



หุนสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 372,400,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 9.65 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ราคาเสนอขายหุนละ [] บาท รวมเปนเงินจากการเสนอขายหุนทั้งหมดในครั้งนี้ทั้งสิ้น [] ลานบาท โดย
แบงเปนเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น [] ลานบาท และเปนเงินจากการเสนอขายหุนสามัญของผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ ทั้งสิ้น [] ลานบาท บริษัทฯ จะเสนอขายหุนดังกลาวในวันที่ [] โดยการเสนอขายหุนสามัญใน
ครั้งนี้ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ [] และบริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ
เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
(ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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