บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 2 ธุรกิจยอย กลาวคือ
(1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย

บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายใหแกลูกคาทั้งใน และตางประเทศ โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ
สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก น้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ําตาลทรายขาว (White Sugar) และ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)
(2)

ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่อง ไดแก
(ก) ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย ผลิตภัณฑเยื่อกระดาษฟอกขาวจาก
ชานออยของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 2 ผลิตภัณฑ คือ เยื่อกระดาษแหง และเยื่อกระดาษเปยก
(ข) ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล เปนธุรกิจผลิตภัณฑพลอยไดโดยใชวัตถุดิบจากกากน้ําตาล ซึ่ง
ณ ปจจุบัน EPC มีใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลไดถึง 3 เกรด ไดแก เอทานอลที่สามารถรับประทานได
(Potable Alcohol) เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง
(Fuel Alcohol) อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน EPC ผลิตและจัดจําหนายเอทานอล 2 เกรดไดแก เอทานอลที่ใชใน
อุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)
(ค) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเปนการผลิตไฟฟาโดยใชชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดจาก
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบหลัก
แผนภาพแสดงธุรกิจของบริษัทฯ
โครงการ
สนับสนุนชาวไร
โรงงานน้ําตาล1

ชาวไรออย

น้ําตาล

หมายเหตุ
1

2
3
4

กากน้ําตาล

ชานออย

โรงงาน
เอทานอล 2

โรงงานเยื่อ
กระดาษ 3

โรงไฟฟา/
หนวยผลิตไฟฟา 4

เอทานอล

เยื่อกระดาษ

ไฟฟาเพื่อขายให กฟผ.
หรือ กฟภ.

บริษัทดําเนินการผลิตและจัดจําหนายน้าํ ตาลทรายผานโรงงานน้าํ 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
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แผนภาพแสดงสัดสวนผลผลิตจากออยของกลุมบริษัทฯ
วัตถุดิบออย
1,000 กิโลกรัม

โรงงานน้ําตาลทราย ของ
บริษัทฯ TIS และ RPE

กากน้ําตาล

อื่นๆ

น้ําตาลทราย

40 – 42 กิโลกรัม

ชานออย

100 – 105 กิโลกรัม

เพื่อใชในการผลิตเอทานอล
ของ EPC

300 กิโลกรัม

(เชน กากตะกอนหมอกรอง
(Filter Cake))

ชานออย 56 กิโลกรัม นําไป
ผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟา
พลังงานชีวมวลของ KTBP

ชานออย 44 กิโลกรัม นําไป
ผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว
จากชานออยของ EPPCO

ชานออย 200 กิโลกรัม
นําไปเผาเพื่อนําไอน้ํา และ
ไฟฟาไปใชในกระบวนการ
ผลิต

หมายเหตุ: แผนภาพขางตนเปนไปตามแผนการผลิตเบื้องตนของกลุมบริษัทฯ สัดสวนการใชวัตถุดิบที่แทจริงอาจแตกตางจากแผนภาพขางตน เนื่องจากปจจัย
ตางๆ เชน คุณภาพของออย และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เปนตน

3.1 ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ และการบริการ – ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย
ผลิตภัณฑน้ําตาลทรายถือเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯ มีกําลังการผลิตน้ําตาลทรายรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 83,000 ตันออยตอวันจากโรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ประกอบไปดวย โรงงานน้ําตาล
ทรายของบริษัทฯ โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS และโรงงานน้ําตาลทรายที่ดําเนินการเชาจาก RPE
ผลิตภัณฑน้ําตาลทรายของบริษัทฯ สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก น้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
น้ําตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)
ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลรายละเอียดชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑน้ําตาลทรายของบริษัทฯ
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
ประเภทผลิตภัณฑ

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

ปริมาณ*
(ตัน)

รอย
ละ

ปริมาณ**
(ตัน)

รอย
ละ

ปริมาณ**
(ตัน)

รอย
ละ

ปริมาณ**
(ตัน)

ผลผลิตน้ําตาล
ทราย
น้ําตาลทรายดิบ

691,494

66.7

693,457

71.8

750,159

68.9

195,400

น้ําตาลทรายขาว

143,532

13.8

149,956

15.5

159,095

14.6

น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์

201,939

19.5

121,843

12.6

179,870

16.5

รอย
ละ

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

ปริมาณ**
(ตัน)

รอย
ละ

ปริมาณ**
(ตัน)

รอย
ละ

75.9

642,186

68.5

604,030

67.6

26,803

10.4

136,274

14.5

113,751

12.7

35,237

13.7

158,619

16.9

176,318

19.7

สวนที่ 2 หนาที่ 30

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

ประเภทผลิตภัณฑ

ปริมาณ*
(ตัน)
1,036,964

รอย
ละ
100.0

ปริมาณ**
(ตัน)
965,256

รอย
ละ
100.0

ปริมาณ**
(ตัน)
1,089,123

รอย
ละ
100.0

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54
(ขอมูลการผลิต)
ปริมาณ**
(ตัน)
257,440

รอย
ละ
100.0

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

ปริมาณ**
(ตัน)
937,080

รอย
ละ
100.0

ปริมาณ**
(ตัน)
894,099

รวมปริมาณ
ผลิตภัณฑน้ําตาล
ทราย
ที่มา: บริษัทฯ
* รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
** รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)

(1)

รอย
ละ
100.0

น้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

น้ําตาลทรายดิบ คือ น้ําตาลทรายที่ไดจากการเคี่ยวและตกผลิตในกระบวนการผลิตขั้นตน ผลึกมี
1
ลักษณะสีน้ําตาลเขมโดยมีคาสี 1001 – 3800 ICUMSA และสิ่งเจือปนสูงไมเหมาะแกการบริโภค น้ําตาล
ทรายชนิดนี้จะตองถูกนําเขากระบวนการทําใหบริสุทธิ์จนเปนน้ําตาลทรายขาว หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กอนที่จะสามารถนําไปบริโภคได
นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังสามารถผลิตน้ําตาลทรายดิบชนิดพิเศษจากการปรับกระบวนการผลิต
โดยน้ํ าตาลทรายดิ บดังกล าวคื อ น้ํา ตาลทรายดิ บ J-Spec ซึ่ งจะถู ก สงออกไปยั งประเทศญี่ ปุ น การผลิ ต
น้ําตาลทรายดิบ J-Spec นั้นจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุนอยางเขมงวด โดยกลุมบริษัทฯ มี
ความชํานาญในการผลิตน้ําตาลทรายดิบดังกลาว และสามารถครองสวนแบงทางการตลาด J-Spec ในระดับ
ที่สูง
(2)

น้ําตาลทรายขาว (White Sugar)

น้ําตาลทรายขาว คือ น้ําตาลทรายดิบที่ถูกนําเขากระบวนการทําใหบริสุทธิ์เพื่อทําการสกัดสิ่งเจือปน
เพิ่มเติมในผลึก ลักษณะผลึกมีสีออนกวาน้ําตาลทรายดิบโดยมีคาสีตั้งแต 46 ถึง 1000 ICUMSA โดยผลึกมี
สีน้ําตาลออนหรือสีขาว มักนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําอัดลม อาหารสําเร็จรูป และเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
(3)

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คือ น้ําตาลทรายดิบที่ถูกนําเขากระบวนการทําใหบริสุทธิ์เพื่อทําการสกัด
สิ่งเจือปนเพิ่มเติมเชนเดียวกับน้ําตาลทรายขาว แตมีความบริสุทธิ์สูงกวาและมีผลึกเปนสีขาวใส มีคาสีตั้งแต
0 ถึง 45 ICUMSA โดยน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์เหมาะแกการใชในอุตสาหกรรมที่ตองการวัตถุดิบที่ความ
บริสุทธิ์สูงเชน อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มบํารุงกําลัง

1

ICUMSA เปนหนวยมาตรฐานทีใ่ ชวัดคาสีของผลิตภัณฑน้ําตาลทราย น้ําตาลทรายที่มีความบริสุทธิ์มากจะมีคา สีต่ํา
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ตารางตอไปนี้แสดงลักษณะผลิตภัณฑน้ําตาลทรายของบริษัทฯ
คาสี (ICUMSA)

คาโพลาไรเซชั่น2 (รอยละ)

คาความชื้น (รอยละ)

น้ําตาลทรายดิบ J-Spec (J-Spec Raw Sugar)

1001 - 3800

96.00 – 97.99

ไมเกิน 0.6

น้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

1001 - 3800

ไมนอยกวา 98.00

ไมเกิน 0.6

น้ําตาลทรายขาว (White Sugar)

46 - 1000

ไมนอยกวา 99.50

ไมเกิน 0.04

0 - 45

ไมนอยกวา 99.80

ไมเกิน 0.04

ผลิตภัณฑน้ําตาลทราย

น้ําตาลทรายบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

ที่มา: บริษัทฯ
2
คาโพลาไรเซชั่น แสดงถึงปริมาณน้ําตาลซูโครส เชน 99.5% คือ ในน้ําตาลทราย 100 สวน มีปริมาณน้ําตาลซูโครสอยู 99.5 สวน คาโพลาไรเซชั่นยิ่งสูงแสดงวา
มีปริมาณน้ําตาลซูโครสอยูมาก หรือหมายถึงน้ําตาลทรายคุณภาพสูง
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3.1.2 การขาย และการตลาด - ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย
ณ ปจจุบัน รายไดจากการขายน้ําตาลทรายของบริษัทฯ สวนใหญมาจากการขายน้ําตาลทรายดิบ ซึ่งมี
สัดสวนประมาณรอยละ 60.0 ของรายไดจากการขายน้ําตาลทรายทั้งหมด ขอมูลแสดงรายละเอียดปริมาณ และ
มู ลค า การขายน้ํ า ตาลทรายแต ละประเภทที่ บริ ษั ทฯ ขาย โดยแยกเป น การขายในประเทศ และต า งประเทศ มี
ดังตอไปนี้
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 52
(ขอมูลทางการเงิน)4
รายได1

30 ก.ย. 53
(งบการเงินรวม
เสมือน)
รายได2
ปริมาณ
การขาย3
(ลานบาท)
(ตัน)

30 ก.ย. 54
(งบการเงินรวม
เสมือน)
รายได2
ปริมาณ
การขาย3
(ลานบาท)
(ตัน)

1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
(งบการเงินรวม
เสมือน)
รายได2
ปริมาณ
การขาย3
(ลานบาท)
(ตัน)

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย 54
(งบการเงินรวม
เสมือน)
รายได2
ปริมาณ
การขาย3
(ลานบาท)
(ตัน)

30 ก.ย. 55
(งบการเงินรวม
เสมือน)
รายได2
ปริมาณ
การขาย3
(ลานบาท)
(ตัน)

(ลานบาท)

ปริมาณ
การขาย3
(ตัน)

ขายในประเทศ
น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์

1,974.3

102,717

3,284.9

182,460

3,459.1

175,231

746.8

37,871

2,340.7

118,447

2,509.4

124,936

น้ําตาลทรายขาว

2,940.2

158,753

2,367.8

129,188

2,304.3

124,232

516.3

27,215

1,719.1

90,681

1,864.9

97,754

น้ําตาลทรายดิบ
รวมขายใน
ประเทศ
ขาย
ตางประเทศ
น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์

1,379.3

125,460

587.4

56,076

-

-

60.0

4,000

-

-

1,633.1

97,000

6,293.8

386,930

6,240.1

367,724

5,763.4

299,463

1,323.1

69,086

4,059.8

209,128

6,007.4

319,690

1,045.4

90,325

1,376.1

98,000

386.8

25,799

92.1

4,640

386.8

25,799

1,326.6

76,580

น้ําตาลทรายขาว

916.0

82,445

563.4

37,980

408.5

22,287

256.3

13,350

408.1

22,267

125.9

7,000

น้ําตาลทรายดิบ
รวมขาย
ตางประเทศ

5,091.1

502,644

8,018.2

578,696

10,178.9

767,781

1,048.5

51,159

9,617.6

717,831

10,466.1

603,324

7,052.5

675,414

9,957.7

714,676

10,974.2

815,867

1,396.9

69,149

10,412.5

765,897

11,918.6

686,904

138,235 14,472.3
13,346.3 1,062,344 16,197.7 1,082,400 16,737.7 1,115,330 2,720.0
975,025 17,925.9
ที่มา: บริษัทฯ
1
รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายของทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
2
รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายของทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
3
ปริมาณการขายจะไมเทากับปริมาณการผลิตเนื่องจากกลุมบริษัทฯ ทยอยขายผลิตภัณฑน้ําตาลทรายตลอดป และอาจมีการขายขามปการผลิตได
4
เปนขอมูลภายในของกลุมบริษัทฯ โดยขอมูลดังกลาวยังมิไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

1,006,594

รวมทั้งหมด
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บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สัดสวนรายไดจากการขายตางประเทศในชวงระหวางปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และงวด 9
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 อยูในชวงรอยละ 50.9 ถึง 66.5 ของรายไดจากผลิตภัณฑน้ําตาลทราย
ทั้งหมด ในขณะที่รายไดภายในประเทศเปนสัดสวนอยูในชวงรอยละ 33.5 ถึง 49.1 ของรายไดจากผลิตภัณฑน้ําตาล
ทรายทั้งหมด
(1)

กลยุทธการแขงขันของบริษัทฯ
(ก)

ความมั่นคงทางดานวัตถุดิบ

กลุมบริษัทฯ มุงเนนการลงทุน และพัฒนาคุณภาพและแหลงเพาะปลูกออยอยางตอเนื่องทั้งในดาน
วิชาการ ดานการบริการ การพัฒนาชาวไร และการพัฒนาระบบเก็บเกี่ยวออย ทั้งนี้เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบ
หลักของกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องและเพียงพอจะทํา
ใหภาพรวมของธุรกิจน้ําตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่องของบริษัทฯ เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
(ข)

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุนผลิตตอหนวย

บริ ษั ท ฯ มี ก ารลงทุ น ด า นการผลิ ต อย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง ในด า นบุ ค ลากรและเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายกําลังการผลิตโรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหกลุมบริษัทฯ สามารถลดตนทุนคงที่ตอหนวยโดยการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําตาลทราย
ใหมากขึ้น (economy of scale) โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถในการพัฒนาเครื่องจักรขึ้นเอง จึง
มีต น ทุ นในการก อสร างต่ํา เมื่ อเที ยบกั บการซื้ อ เครื่ องจั ก รจากต างประเทศ และสามารถทํ าการดู แลและ
ซอมแซมเครื่องจักรสวนใหญไดเองโดยไมตองพึ่งบุคคลภายนอกแตอยางใด
(ค)

มาตรการลดผลกระทบทางธรรมชาติ

กลุมบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง และภัยจาก
ศัตรูพืช ดังนั้นบริษัทฯ ไดจัดทํามาตรการแกไขและปองกันผลกระทบทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นตอวัตถุดิบ
โดยกลุมบริษัทฯ มีการแนะนําชาวไรในการดูแลของกลุมบริษัทฯ ใหใชผลงานวิจัยดานไรของกลุมบริษัทฯ
เชน การใชระบบน้ําหยดบนดินเพื่อประหยัดการใหน้ําในฤดูแลง และพัฒนาการปองกันศัตรูพืชออยโดยใชวิธี
ชีวภาพ กลาวคือการปลอยแมลงที่สามารถทําลายศัตรูพืชในไร เชน แตนเบียนไข แตนเบียนหนอน และ
แมลงหางหนีบ เปนตน
(ง)

เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑพลอยได

กลุมบริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการนําผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายมาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาและผลกําไรของกลุมบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเปนการลดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต โดยผูบริหารมีความตองการพัฒนาใหกลุมบริษัทฯ บริหารงานแบบ Eco-friendly Supply Chain โดยใช
เทคโนโลยีสะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(จ)

ครอบครองสวนแบงทางการตลาดอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในประเทศญี่ปุน

กลุมบริษัทฯ มีความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายดิบ J-Spec ใหมีคุณภาพ
คงที่และตรงตามมาตรฐานในการนําเขาน้ําตาลทรายของประเทศญี่ปุน ทําใหเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับจาก
ลูกคาของประเทศญี่ปุน ดังนั้นกลุมบริษัทฯ จึงสามารถเพิ่มสัดสวนการสงออกน้ําตาลทรายไปยังประเทศ
ญี่ปุนไดอยางตอเนื่อง โดยกลุมบริษัทฯ มีสัดสวนการสงออกน้ําตาลทรายไปประเทศญี่ปุนในป พ.ศ. 2552 ป
พ.ศ. 2553 และ ป พ.ศ. 2554 ประมาณรอยละ 18.2 27.2 และ 30.9 ของปริมาณการนําเขาน้ําตาลทราย
ทั้งหมดของประเทศญี่ปุนตามลําดับ
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นอกจากนี้โรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให
เปนไปตามมาตรฐานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดในอนาคต อาทิ หากมาตรฐานน้ําตาลทรายดิบ J-Spec ของ
ประเทศญี่ปุนมีการเปลี่ยนแปลงไป โรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ จะสามารถเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ของโรงงานน้ําตาลทรายไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป
ได
(ตัน)
1,800,000

ปริม าณการนําเขาน้ํ าตาลของประเทศญี่ปุน
ปริม าณการส งออกน้ําตาล J-Spec ของกลุม บริ ษัทฯ ไปที่ป ระเทศญี่ปุน

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

2553

2554

2555

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

(2)

กลุมลูกคาเปาหมาย
(ก)

ลูกคาในประเทศ

บริษัทฯ จัดจําหนายน้ําตาลทรายใหแกลูกคาในประเทศตามระบบโควตา ก (โปรดดูรายละเอียดการ
จัดสรรโควตาในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1.7 (2) ระบบจัดสรรโควตา) สําหรับการขายผลิตภัณฑน้ําตาลทรายใน
ประเทศ บริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมาย 2 กลุมหลัก ไดแกกลุมลูกคาอุตสาหกรรม และผูกระจายสินคา
1.

กลุมลูกคาอุตสาหกรรม

กลุ ม ลู ก ค า อุ ต สาหกรรมเป น ลู ก ค า ที่ มี ค วามต อ งการนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า ตาลทรายไปใช ใ น
กระบวนการผลิ ต สิ น ค า โดยลู ก ค า ประเภทอุ ต สาหกรรมจะมี ก ารทํ า สั ญ ญาซื้ อ น้ํ า ตาลทรายกั บ
บริษัทฯ เปนรายปและมักมีการสั่งซื้อในปริมาณสูง กลุมลูกคาประเภทอุตสาหกรรมจึงถือเปนลูกคา
กลุมใหญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถจัดจําหนายสินคาน้ําตาลทรายใหกับลูกคาประเภทนี้
จํานวนมากเนื่องจากความมั่นคงของปริมาณสินคาที่กลุมบริษัทฯ สามารถผลิตได คุณภาพของสินคา
ที่เปนที่ไววางใจ และการที่บริษัทฯ สามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตรงเวลา
กลุมลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญเปนบริษัทชั้นนําของประเทศ เชน
-

บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มน้ําอัดลมเชน โคก
แฟนตา และสไปรท
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มชูกําลังคารา
บาวแดง
บริษัท โอสถสภา จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มชูกําลัง เชน เอ็ม-150
ลิโพวิตัน–ดี และเอ็มสปอรต
บริ ษั ท ฟรี ส แลนด คั ม พิ น า (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป น ผู ผ ลิ ต และจั ด
จําหนายผลิตภัณฑนมตราโฟรโมสต
สวนที่ 2 หนาที่ 35

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท แลคตาซอย จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองแลคตา
ซอย
บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่มและ
ขนมหวาน เชน ไมโล คิทแคท และเนสวีตา
บริษัท เฮลซเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายน้ําหวานตรา
เฮลซบลูบอย
บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายน้ําผลไมตราเจเล
ไลท และปลาหมึกแผนตราเบนโตะ
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายขนมตราเซี่ยงไฮ ลูกอมตรา
โยโย และขนมอบกรอบปอปคอรนตราโตโร

เมื่ อดู ตามสั ดส วนของการจัดจําหน ายน้ําตาลทรายทั้งหมดของบริ ษัทฯ แบ งตามประเภท
อุตสาหกรรม บริษัทฯ มีการจัดจําหนายใหกับในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากที่สุด โดยคิดเปนเฉลี่ย
รอยละ 60.0 ของจํานวนผลิตภัณฑน้ําตาลทรายทั้งหมดของบริษัทฯ และมีการจัดจําหนายใหกับผูซื้อ
ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑนมเปนอันดับรองลงมาที่เฉลี่ยรอยละ 35.0
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 52
ประเภทลูกคา

30 ก.ย. 54

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54
30 ก.ย. 55

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

ปริมาณ1

ปริมาณ2

ปริมาณ2

ปริมาณ2

ปริมาณ2

ปริมาณ2

รอยละ

(ตัน)

รอยละ

(ตัน)

รอยละ

(ตัน)

รอยละ

(ตัน)

รอยละ

(ตัน)

รอยละ

(ตัน)

หมวดเครื่องดื่ม

84,977

59.2

146,971

66.2

145,975

61.3

30,774

53.4

98,901

58.5

112,288

57.8

หมวดอาหาร

12,270

8.5

18,484

8.3

22,028

9.2

4,036

7.0

17,161

10.2

13,120

6.7

หมวดผลิตภัณฑนม

45,686

31.8

55,934

25.2

69,646

29.2

22,770

39.5

52,656

31.2

68,102

35.0

ลูกกวาด
672
0.5
608
0.3
576
0.2
64
0.1
320
0.2
รวมจํานวน
ผลิตภัณฑน้ําตาล
ทรายทั้งหมดของ
ลูกคาในประเทศ
143,605
100.0
221,996
100.0
238,226
100.0
57,644
100.0
169,038
100.0
ที่มา: บริษัทฯ
1
รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
2
รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)

886

0.5

194,395

100.0

สวนที่ 2 หนาที่ 36

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2.

ผูกระจายสินคา (ยี่ปว)

บริษัทฯ มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ําตาลทรายผานผูกระจายสินคาโดยทําการจัดจําหนาย
หนาโรงงาน บริษัทฯ มีรายไดจากการขายใหผูกระจายสินคา คิดเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับกลุม
ลูกคาอุตสาหกรรม การจัดจําหนายใหผูกระจายสินคาอาจตองทําการขายโดยใหสวนลดจากราคาที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้สวนลดขึ้นอยูกับสภาวะตลาดของผูซื้อวามีความตองการน้ําตาล
ทรายมากนอยเพียงใด
งวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่

ประเภทลูกคา

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

1 ต.ค. 54 - 31
ธ.ค. 54

(ขอมูล
ทางการขาย)

(ขอมูล
ทางการขาย)

(ขอมูล
ทางการขาย)

(ขอมูล
ทางการขาย)

(ขอมูล
ทางการขาย)

(ขอมูล
ทางการขาย)

ปริมาณ1
(ตัน)

ปริมาณ2
(ตัน)

ปริมาณ2
(ตัน)

ปริมาณ2
(ตัน)

ปริมาณ2
(ตัน)

ปริมาณ2
(ตัน)

30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

107,945
35,206
26,763
18,413
47,874
3,951
ผูกระจายสินคา
ที่มา: บริษัทฯ
1
รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
2
รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)

(ข)

ลูกคาตางประเทศ

ณ ปจจุบัน การสงออกน้ําตาลทรายของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของตามระบบ
โควตาน้ําตาลทรายที่ถูกจัดสรร ตาม พ.ร.บ. ออยและน้ําตาล บริษัทฯ จะสงออกน้ําตาลทรายไดเฉพาะใน
สวนโควตา ข และโควตา ค (โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรโควตาในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1.7 (2) ระบบจัดสรร
โควตา) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เนื่องจากการขายน้ําตาลทรายไปตางประเทศมีการควบคุมโดยหนวยงานภาครัฐ โดยการขายไปยัง
ลูกคาตางประเทศจะถูกแบงสัดสวนการขายออกเปน 2 สวนตามระบบโควตาน้ําตาลทรายที่ถูกจัดสรร
กลาวคือ น้ําตาลทรายโควตา ข และ ค (โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรโควตาในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1.7 (2)
ระบบจัดสรรโควตา) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1)

น้ําตาลทรายโควตา ข
โรงงานน้ําตาลทรายทั่วประเทศจะตองจัดสรรน้ําตาลทรายดิบจํานวน 800,000 ตัน ดังตอไปนี้
-

-

จัดสรรน้ําตาลทรายจํานวน 400,000 ตัน ใหแก บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
(“อนท.”) โดย อนท. จะเปนผูกําหนดราคาขาย และนําน้ําตาลทรายดังกลาวสงออก
ใหแกลูกคาตางประเทศ
สําหรับน้ําตาลทรายอีก 400,000 ตัน ที่เหลือโรงงานน้ําตาลทรายจะเปนผูจัดจําหนาย
ใหแกลูกคาตางประเทศตอไป
สวนที่ 2 หนาที่ 37

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2)

น้ําตาลทรายโควคา ค

คือปริมาณน้ําตาลทรายสวนที่เหลือจากการจัดสรรน้ําตาลทรายในโควตา ก. และ ข. โดย
โรงงานน้ําตาลทรายจะสามารถสงออกน้ําตาลทรายในสวนนี้เอง
ดังนั้น กลุมลูกคาเปาหมายในสวนของลูกคาตางประเทศของบริษัทฯ จึงเหลืออยูเพียงสวนของน้ําตาล
ทรายโควตา ข สวนที่บริษัทฯ สามารถนําสงออกเองได และโควตา ค โดยบริษัทฯ สงออกสินคาน้ําตาลทราย
สวนใหญใหกับลูกคาจากประเทศญี่ปุนซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60.0 ของรายไดการขายน้ําตาล
ทรายตางประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ลูกคาตางประเทศของบริษัทฯ เปนประเภทเทรดเดอร โดยลูกคาเทรดเดอร
ของบริษัทฯ เปนที่รูจักกันในวงการอุตสาหกรรมอยางแพรหลายเชน Cargill, Bunge, Sumitomo, Marubeni
และ Mitsubishi เปนตน ทั้งนี้บริษัทฯใหความสําคัญตอเทรดเดอรในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนกลุมลูกคา
เปาหมายของบริษัทฯ ในการสงออกน้ําตาลทรายดิบ J-Spec
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่

ประเภทลูกคา

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

ปริมาณ* (ตัน)

ปริมาณ** (ตัน)

ปริมาณ** (ตัน)

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

(ขอมูลทางการขาย)

ปริมาณ**
(ตัน)

ปริมาณ** (ตัน)

ปริมาณ** (ตัน)

เทรดเดอร (ตัน)
675,414
714,676
815,867
69,149
765,897
ที่มา: บริษัทฯ
* รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
** รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)

(3)

686,904.

ชองทางการจัดจําหนาย
(ก)

การจัดจําหนายในประเทศ

บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑน้ําตาลทรายในประเทศสวนใหญใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมโดย
จัดสงผลิตภัณฑใหกับลูกคากลุมดังกลาวโดยตรง สวนที่เหลือบริษัทฯ จัดจําหนายใหกับผูกระจายสินคาหนา
โรงงาน
(ข)

การจัดจําหนายตางประเทศ

การจัดจําหนายน้ําตาลทรายใหลูกคาตางประเทศจะตองจัดจําหนายผานตัวแทนผูสงออกที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (“กอน.”) เทานั้ น ณ ป จจุ บัน มีบริ ษัทผูสงออกที่ไ ดรั บ
อนุญาตจาก กอน. จํานวน 7 บริษัท บริษัทดังกลาวจะเปนผูดําเนินการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการสงออก
ดําเนินการสงสินคาทางเรือ ดําเนินพิธีการทางดานศุลกากร และดําเนินการเก็บเงินจากลูกคาตางประเทศ
นอกจากนี้ตัวแทนผูสงออกจะเปนผูเขาทําสัญญาสินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit) ใหกับทาง
กลุมบริษทั ฯ อีกดวย
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โดยในการจัดจําหนายสินคาใหกับลูกคาตางประเทศจะตองมีขั้นตอนดําเนินการสงออกดังนี้
ตารางแสดงการสงออกน้ําตาลทรายของบริษัทฯ
4 โอนสินเชื่อเพื่อการสงออกใหกับบริษัทฯ
1

กลุม KTIS
2

1.
2.
3.
4.

5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
จดหมายแจงบริษัทตัวแทนผูส งออก
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์น ้ําตาล
ใบรับฝากสินคาน้ําตาลทราย
ใบประทวนสินคาพรอมสลักหลังโอน
กรรมสิทธิ์

หนังสือ กน.12

บริษัทตัวแทนผู
สงออก
3 อนุมัติสินเชื่อเพื่อการสงออก
ธนาคารพาณิชย

ที่มา: บริษัทฯ

1)

บริษัทฯ ดําเนินการสงเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงออกใหกับบริษัทตัวแทนผูสงออก เพื่อ
แสดงเจตจํานงในการสงสินคาไปใหลูกคาตางประเทศ รวมถึงระบุปริมาณที่ตองการสงออก
โดยมีเอกสารดังตอไปนี้
-

จดหมายแจงบริษัทตัวแทนผูสงออกเพื่อเขาทําสัญญาสินเชื่อเพื่อการสงออก
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์น้ําตาลทราย
ใบรับฝากสินคาน้ําตาลทราย
ใบประทวนสินคาพรอมสลักหลังโอนกรรมสิทธิ์น้ําตาลทราย

2)

บริ ษั ทฯ ดํ า เนิ น การส ง หนั งสื อ กน. 12 ซึ่ ง เป น แบบรายงานปริ ม าณอ อ ยเข า หี บ ปริ ม าณ
ผลผลิตน้ําตาลทราย ปริมาณน้ําตาลทรายที่มีการขนยาย และปริมาณน้ําตาลทรายคงเหลือ
เพื่อแสดงถึงหลักประกันน้ําตาลทรายที่มีตอธนาคารพาณิชย

3)

บริษัทตัวแทนผูสงออกดําเนินการขอสินเชื่อเพื่อการสงออกกับธนาคารพาณิชยใหกับบริษัทฯ

4)

บริ ษั ทตั วแทนผู สงออกดํ า เนิ น การโอนสิ น เชื่ อเพื่ อ การส งออกเมื่ อ ได รั บวงเงิ น สิ นเชื่ อ จาก
ธนาคารพาณิชยใหกับบริษัทฯ

5)

บริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกับบริษัทตัวแทนผูสงออกเพื่อเปนหลักฐานในการรับวงเงิน
สินเชื่อเพื่อการสงออก
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ตารางแสดงการสงมอบน้ําตาลทรายใหกับลูกคาตางประเทศ
10 สงคาน้ําตาลจากลูกคาหลังจากหักคาใชจายในการสงออกใหกับบริษทั

6 บริษัทตัวแทนผูสงออกแจงรายละเอียดเรือขนสงลูกคา
7 บริษัทฯ แจงใหบริษัทตัวแทนผู
กลุม KTIS

บริษัทตัวแทนผู
สงออก

สง ออกประสานงานกับธนาคาร
8
พาณิชย
บริษัทตัวแทนผูสง ออกวางมัดจํา

9
ธนาคารพาณิชยอนุญ าตใหนํา
น้ําตาลสง ออกใหกับลูกคา

ใหกับธนาคารพาณิชย

ธนาคารพาณิชย
ที่มา: บริษัทฯ

6)

บริษัทตัวแทนผูสงออกแจงรายละเอียดเรือขนสงของลูกคาใหกับโรงงานน้ําตาลทรายทราบ
เพื่อใหโรงงานน้ําตาลทรายใหคําสั่งในการสงสินคาน้ําตาลทรายตอไป

7)

โรงงานน้ําตาลทรายแจงบริษัทตัวแทนผูสงออกใหดําเนินการประสานงานกับธนาคารพาณิชย
เพื่อขออนุญาต ในการนําน้ําตาลทรายที่เปนหลักประกันสงออกใหกับลูกคาตางประเทศ

8)

บริ ษัทตั วแทนผู สงออกนํ าตั๋ วสัญญาใชเงิ นเพื่ อเป นหลักประกั นให ธนาคารพาณิช ย แทนที่
น้ําตาลทรายที่เปนหลักประกัน เพื่อนําน้ําตาลทรายดังกลาวสงใหกับลูกคาตางประเทศ

9)

ธนาคารพาณิชยอนุญาตใหบริษัทตัวแทนผูสงออกดําเนินการนําสินคาน้ําตาลทรายจัดสงลง
เรือใหกับลูกคา

10)

บริษัทตัวแทนผูสงออกรับชําระคาน้ําตาลทรายจากลูกคา และนําจํานวนเงินที่ไดรับดังกลาว
หลังจากหักจํานวนสินเชื่อเพื่อการสงออกและคาใชจายที่เกี่ยวของในการดําเนินเอกสารการ
สงออกใหกับบริษัทฯ

3.1.3 การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย
(1)

ภาพรวมการปลูกออยในประเทศไทย

การผลิตน้ําตาลทรายสามารถใชวัตถุดิบไดจากพืชสองชนิด คือออย และหัวผักกาดแดง (Beetroot)
อยางไรก็ดี ในประเทศไทย ออยเปนพืชชนิดเดียวที่นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทราย สงผลใหออย
เปนพืชที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในประเทศอยางยาวนาน ณ ฤดูกาลผลิต 2554/2555
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 9.0 ลานไร และผลผลิตของออยในอุตสาหกรรมมีจํานวน 98.0 ลานตัน
ออย การปลูกออยของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความเอื้ออํานวยตอ
การเจริญเติบโตของออย ประกอบกับราคาน้ําตาลทรายที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงคที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก
ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณพื้นที่การปลูกออย ปริมาณออยในระบบอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย และ
ปริมาณออยแบงตามภาคของประเทศ
ปการผลิต
พื้นที่เพาะปลูกออย (ลานไร)

2549/50

2550/51

2551/52

2552/53

2553/54

2554/55

6.8

6.1

6.8

7.1

8.5

9.0

ปริมาณออยรวม (ลานตัน)
63.8
ที่มา: ฝายสารสนเทศ สํานักงานออยและน้ําตาล พ.ศ. 2555

73.3

66.5

68.5

95.4

98.0
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ภูมิภาคที่มีการปลูกออยมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 34.0 –
37.0 ของปริมาณออยทั้งหมดในประเทศไทย รองลงมาคือภาคกลางซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 30.0 –
33.0 ของปริมาณออยทั้งหมดในประเทศไทย และภาคเหนือที่สัดสวนประมาณรอยละ 24.0 – 28.0 ของ
ปริมาณออยทั้งหมดในประเทศไทย
2551/2552

ปริมาณออย

ตัน

2552/2553

รอยละ

ตัน

2553/2554

รอยละ

ตัน

2554/2555

รอยละ

ตัน

รอยละ

ภาคเหนือ

18,708,880

28.1

19,168,055

28.0

23,293,214

24.4

24,974,949

25.5

ภาคกลาง

21,776,875

32.8

21,975,156

32.1

29,275,084

30.7

31,855,391

32.5

3,229,324

4.9

3,541,258

5.2

4,752,812

5.0

4,094,455

4.2

22,748,174

34.2

23,800,832

34.8

38,037,818

39.9

37,054,895

37.8

ปริมาณออยทั้งหมด
66,463,253
100.0
ที่มา: ฝายสารสนเทศ สํานักงานออยและน้ําตาล พ.ศ. 2555

68,485,300

100.0

95,358,928

100.0

97,979,690

100.0

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณน้ําตาลทรายตอตันออยของประเทศไทยในฤดูการผลิต 2554/2555 มีปริมาณ 104.63
กิโลกรัมตอตันออย ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ปริมาณ 101.33 กิโลกรัมตอตันออยในฤดูการผลิต
2553/2554 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ําตาลทรายตอตันออยดีที่สุดที่ 109.01 กิโลกรัมตอตัน
ออย รองลงมาคือภาคกลางที่ 103.39 กิโลกรัมตอตันออย และภาคเหนือที่ 100.52 กิโลกรัมตอตันออย
2551/2552*

2552/2553*

2553/2554*

2554/2555*

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ภาคเหนือ

107.53

100.99

94.65

100.52

ภาคกลาง

106.42

98.59

97.40

103.39

ภาคตะวันออก

103.35

99.09

97.21

99.58

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110.93

104.02

108.97

109.01

รวม
108.13
ที่มา: ฝายสารสนเทศ สํานักงานออยและน้ําตาล พ.ศ. 2555

101.17

101.33

104.63

น้ําตาลทราย/ตันออย

(2)

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบออยเปนปจจัยที่สําคัญตอธุรกิจบริษัทฯ เปนอยางมาก เนื่องจากปริมาณการผลิตของบริษัทฯ
ขึ้นอยูกับปริมาณออยที่สามารถจัดหาไดในฤดูการผลิตนั้นๆ โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก น้ําตาลทราย
เยื่ อกระดาษ เอทานอล และไฟฟ า ลว นตองใช วั ตถุ ดิบจากอ อยในการผลิ ตทั้ งสิ้ น การบริ หารตน ทุ นให มี
ประสิทธิภาพเปนกลยุทธที่สําคัญของผูผลิตน้ําตาลทราย บริษัทฯ จึงตองมีการจัดการวางแผนดานวัตถุดิบที่
ดี และมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีปริมาณออยเพียงพอในแตละฤดูการผลิต ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีการคัดเลือก
ที่ตั้งของโรงงานน้ําตาลทรายใหอยูใจกลางแหลงปลูกออยเพื่อความไดเปรียบดานวัตถุดิบ โดย ณ ปจจุบันมี
พื้นที่ออยที่อยูความดูแลของกลุมบริษัทฯ รวมกวา 1.3 ลานไร ดังนี้
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1)

โรงงานน้ําตาลทรายของบริษั ทฯ มีพื้นที่ออยครอบคลุ มรวม 7 จังหวัด ได แก นครสวรรค
ชัยนาท สิงหบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบูรณ และลพบุรี เปนพื้นที่ออยรวมกวา 867,020
ไร

2)

โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS มีพื้นที่ออยครอบคลุมรวม 5 จังหวัด ไดแก อุตรดิตถ สุโขทัย
แพร พิษณุโลก และกําแพงเพชร รวมเปนพื้นที่ออยทั้งหมด 227,259 ไร

3)

โรงงานน้ําตาลทรายของ RPE มีพื้นที่ออยครอบคลุมรวม 4 จังหวัด ไดแก นครสวรรค พิจิตร
กําแพงเพชร และอุทัยธานี รวมเปนพื้นที่ออยทั้งหมด 203,000 ไร

บริษัทฯ ยังมีมาตรการเสริมสรางความมั่นคงทางดานวัตถุดิบออยดวยการจัดทําระบบการสงเสริม
ชาวไร เพื่อรักษาปริมาณออยที่ไดรับจากชาวไรในปจจุบัน รวมถึงเพิ่มปริมาณออยใหกับโรงงานน้ําตาลทราย
ของกลุมบริษัทฯในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งฝายไรขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการจัดการทางดานวัตถุดิบ
และเพื่อบริหารความสัมพันธที่ดีกับชาวไรดวยความเชื่อที่วาความสําเร็จในธุรกิจน้ําตาลทรายผูประกอบการ
จะตองเติบโตควบคูกับชาวไรออย
นอกจากนั้น โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ยังมีการปลูกออยสําหรับเอาไวเก็บเกี่ยวชวงทายฤดูกาล
หีบออยเพื่อสํารองในกรณีที่ปริมาณออยจากชาวไรไมเพียงพอในฤดูกาลผลิตและเพื่อเพิ่มเติมผลผลิต ซึ่ง
TIS ไดปลูกออยดังกลาวทั้งบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ และที่ดินที่ TIS ไดเขาครอบครองและทําประโยชนไดโดย
เปนที่ดินที่มีหลักฐานการชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. 5) ทั้งนี้ ที่ดินที่มีหลักฐานการชําระภาษีบํารุงทองที่
นั้ นเป น ที่ ดิน มื อ เปล า ที่ ไ ม มี เ อกสารสิ ทธิ รั บ รองความเป นเจ า ของกรรมสิ ทธิ์ แต ผู เ ข า ครอบครองและทํ า
ประโยชนในที่ดินดังกลาวโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนเองมีสิทธิครอบครองและทําประโยชนบนที่ดินดังกลาวได
โดยมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินดังกลาวใหครบถวน
ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ไดขยายหนวยงานฝายไรอยางตอเนื่องจนเปนหนึ่งในหนวยงานที่ใหญที่สุด
ของกลุมบริษัทฯ โดยฝายไรมีบุคลากรรวมกวา 760 คน แบงออกเปนหนวยสงเสริมมากกวา 70 แหง หนวย
สงเสริมเหลานี้มีที่ตั้งกระจายอยูในพื้นที่เพาะปลูกออยเพื่อใหสามารถบริการชาวไรออยไดอยางใกลชิดและ
ทั่วถึง โดยรวมกับชาวไรตลอดกระบวนการเพาะปลูกออย ตั้งแตกระบวนการคัดพันธุออย จัดเตรียมพื้นที่ใน
การปลูก การบริหารแหลงน้ํา การใชปุย ยา และเครื่องจักร รวมทั้งกระบวนการเก็บเกี่ยว และนําสงออย
ใหกับโรงงานของกลุมบริษัทฯ ทําใหกลุมบริษัทฯ มีความไดเปรียบทางดานความสัมพันธกับชาวไร และทํา
ใหเกิดความกลมกลืนกับชุมชน
(ก)

การสงเสริมชาวไร

ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญในการสนับสนุนชาวไรออย โดยจัดทําระบบการสงเสริม
ชาวไร มาเปนระยะเวลานาน และมีการพั ฒนาระบบใหดีขึ้นตามลํา ดับ ณ ปจ จุบัน บริ ษัทฯ มี การ
สนับสนุนชาวไรของโรงงานในรูปของการสนับสนุนเงินลงทุนในการปลูกออย การสนับสนุนดาน
เครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร การสนับสนุนดานวัสดุการเกษตร เชน ปุยและยา และปจจัยอื่นๆ
ที่มีความจําเปนในการปลูกออยใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหบริการแนะนําทางวิชาการ
และเทคโนโลยีการปลูก การบํารุงรักษา และการเก็บเกี่ยวออย เพื่อใหชาวไรไดมาซึ่งผลผลิตออยตอ
ไรที่สูงขึ้น
บริษัทฯ แบงการสงเสริมชาวไรออยออกเปนเขต ไดแก
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ออยเขตใน คือพื้นที่ออยของชาวไรออยที่อยูในบริเวณใกลกับโรงงานน้ําตาลทรายของ
บริษัทฯ โดยมีระยะทางจากโรงงานไมเกิน 50 กิโลเมตร ออยเขตในเปนออยที่มีความ
มั่นคงสูงเนื่องจากชาวไรออยเขตในโดยสวนใหญจะทําการสงออยใหกับโรงงานของ
บริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีการดูแลและสงเสริมชาวไรในกลุมนี้เปนพิเศษ บริษัทฯ
มีการวางแผนในการขยายพื้นที่ออยเขตในดวยการเพิ่มผลผลิตออยตอไรดวยการให
ความรูทางดานการปลูกออย รวมถึงใหสิ่งชวยเหลือจําเปนตางๆ ในการปลูกออย



ออยเขตนอก คือพื้นที่ออยที่มีบริเวณที่ตั้งหางจากโรงงานเปนระยะทางประมาณ 50 100 กิโลเมตร ออยเขตนอกมีที่ตั้งอยูคาบเกี่ยวระหวางโรงงานน้ําตาลทรายของผูผลิต
รายอื่ น ลั ก ษณะที่ ตั้ งดั งกล าวจึ งทํ า ให เกิ ด ความไม แ นน อนในการส งวั ตถุ ดิบให กั บ
บริ ษั ทฯ เพราะชาวไร ออยเขตนอกอาจเลื อ กสงอ อยให กั บโรงงานน้ํ าตาลทรายอื่ น
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีการใหการสงเสริมชาวไรออยเขตนอกแมมีความไมแนนอนใน
การสงออยดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนการสงเสริมในรูปแบบการใหเงินสนับสนุน
(เงินเกี๊ยว) และการใหบริการอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกผานหนวยสงเสริมของ
บริษัทฯ

ตารางตอไปนี้ แสดงจํานวนผูจัดจําหนายออยใหกับโรงงานตั้งแตปการผลิต 2551/2552 –
2554/2555
2551/2552*
ชาวไรออยเขตใน (คน)

11,058

2552/2553**
11,061

2553/2554**
12,924

2554/2555**
14,579

ชาวไรออยเขตนอก (คน)
639
669
806
1,350
ที่มา: บริษัทฯ
* รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
** รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)

1)

กระบวนการพิจารณาทําสัญญา

บริษัทฯ มีการวางระบบการพิจารณาการทําสัญญา และการใหเงินสนับสนุน (เงินเกี๊ยว) กับ
ชาวไรอยางเปนระบบ เนื่องจากการทําสัญญาสงเสริมชาวไร (“สัญญาสงเสริมชาวไร”) นั้นมีความ
เสี่ยง โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนทางดานเงินทุน บริษัทฯ จึงมุงเนนระบบการพิจารณา
การทําสัญญาสงเสริมที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชําระของชาวไรได
บริษัทฯ มีการขั้นตอนการทําสัญญาสงเสริมดังนี้
1.

ชาวไรผูติดตอของรับเขาการสงเสริมจะถูกตรวจสอบพิจารณาประวัติ และความพรอม
ในการทําอาชีพชาวไรออยตอฝายไร

2.

นั ก สํ า รวจจากฝ า ยไร จ ะเข า ทํ า การตรวจความเหมาะสมของพื้ น ที่ ไ ร ที่ มี ก ารแสดง
เจตจํ า นงจะเข า รั บ การส ง เสริ ม จากบริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาจาก สภาพภู มิ ป ระเทศ
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สภาวะอากาศ รวมถึงความเสี่ยงทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการเกิดน้ําทวม หรือจาก
ศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
3.

ผูบริหารเขตและหนวยจะพิจารณาและรวมจัดทําขอตกลงในการสงเสริมกับชาวไร
รวมถึงจัดทําเอกสารเพื่อนําเสนอวงเงินสงเสริมหรือเงินเกี๊ยว และหลักประกันการ
สงเสริมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสินเชื่อ โดยหลักประกันตางๆ อาจรวมถึง โฉนด
ที่ดิน รถยนต หรือการมีบุคคลค้ําประกัน

4.

คณะกรรมสินเชื่อซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารจากสํานักงานใหญ ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการฝายไร และผูบริหารฝายไร ทําการพิจารณาอนุมัติวงเงินสงเสริม และกรอบ
หลักประกันตามเอกสารที่ไดรับนําเสนอ

5.

ชาวไรผูไดรับอนุมัติจะเขาทําสัญญาสงเสริมกับโรงงานของบริษัทฯ

6.

ชาวไรที่รับการสงเสริมจากบริษัทฯ ก็จะถูกจัดเก็บประวัติการสงออยเอาไว โดยบริษัท
ฯ มีการจัดตั้งระบบการเก็บประวัติชาวไรของบริษัทฯ ดวยการแบงคุณภาพของลูกหนี้
ชาวไร เพื่อใชในการพิจารณาดูแลการทําออยของชาวไร การติดตามการชําระคืนเงิน
สงเสริม และเพื่อการพิจารณาสัญญาสงเสริมในอนาคต โดยบริษัทฯ มีการจัดแบง
คุณภาพของลูกหนี้ชาวไรเปนออกเปน 4 กลุม ไดแก A B C และ N
การจําแนกคุณภาพประเภทลูกหนี้ชาวไรของบริษัทฯ

กลุม A

เกรดของชาวไรออยที่อยูในขั้นดีโดยสามารถสงออยไดตามเปาหมายและไมมีหนี้สิน
สงเสริมคงคางกับบริษัทฯ

กลุม B

เกรดของชาวไรออยที่มีการสงออยในปที่ผานมา แตมีหนี้สินคงคางเมื่อปดหีบและมี
หลักประกันหนี้สิน

กลุม C

เกรดของชาวไรที่ไมสามารถสงออยไดตามเปาหมาย รวมถึงมีหนี้สินคงคาง โดยชาวไร
ออยเกรดนี้จะถูกติดตามเปนกรณีพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชําระ

กลุม N

เกรดของชาวไรรายใหมที่รับการสงเสริมของโรงงาน โดยจะไดรับการดูแลเปนพิเศษ
จากโรงงานเพื่อใหไดรับความรูพื้นฐาน และปจจัยที่จําเปนสําหรับการปลูกออย
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ตารางตอไปนี้ แสดงปริมาณลูกหนี้ชาวไรแตละกลุมของบริษัทฯ
2551/2552

ลูกหนี้ชาวไรออย

คน*

2552/2553
รอยละ

คน**

2553/2554

รอยละ

คน**

2554/2555

รอยละ

คน**

รอยละ

ลูกหนี้ชาวไรกลุม A

10,844

91.7

10,890

93.2

11,672

83.6

13,648

86.9

ลูกหนี้ชาวไรกลุม B

105

0.9

100

0.9

124

0.9

103

0.7

ลูกหนี้ชาวไรกลุม C

66

0.6

38

0.3

129

0.9

100

0.6

ลูกหนี้ชาวไรกลุม N

805

6.8

653

5.6

2,031

14.6

1,848

11.8

ลูกหนี้ชาวไรทั้งหมด
11,820
100.0
11,681
100.0
13,956
100.0
15,699
ที่มา: บริษัทฯ
* รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
** รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)

100.0

2)

การสนับสนุนชาวไร

การสนับสนุนชาวไรเปนหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงดานวัตถุดิบ โดยการขยายธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ จะต อ งส ง เสริ ม ให ช าวไร ป ลู ก อ อ ยให ไ ด ผ ลผลิ ต ที่ ดี และมี คุ ณ ภาพ การเล็ ง เห็ น ถึ ง
ประโยชน ใ นการสนั บ สนุ น ชาวไร อ อยทํ า ให บริ ษั ท ฯ ได จั ดทํ า โครงการส ง เสริ ม ชาวไร ต า งๆ โดย
ผูบริหารไดมีการเขาศึกษาดูงานในประเทศผูผลิตน้ําตาลทรายทั่วโลกเพื่อนําเอาความรูมาปรับใช ใน
การนี้บริษัทฯ จึงไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานการทําออยจากประเทศออสเตรเลียเพื่อเขามาชวยจัดทํา
แผนพั ฒ นาการปลู ก อ อย และเพื่ อ เผยแพร ค วามรู ดา นการปลู ก อ อ ยที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมถึ งนํ า
เทคโนโลยีดานการปลูกออยมาปรับใชใหกับชาวไรของโรงงาน
บริษัทฯ มีโครงการสนับสนุนชาวไรที่สําคัญดังนี้
1.

การใหความรูวิชาการปลูกออยแกชาวไร

บริษัทฯ จัดทําโครงการสงเสริมความรูทางวิชาการใหกับชาวไรเพื่อใหชาวไรมีความรู
ในการปลูกออยอยางถูกวิธี เพื่อใหชาวไรสามารถเพิ่มผลผลิตการปลูกออยในไร สงผลให
โรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ไดปริมาณออยที่เพิ่มขึ้น โดยใชการอบรมหลักสูตรดังนี้
ก.

การอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานแกชาวไรออย

การอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ เปนหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดทําขึ้น
เพื่ออบรมการปลูกออยขั้นพื้นฐานใหกับชาวไรออยใหมของโรงงาน เนื่องจากการปลูก
ออยของชาวไรออยทั่วไปในประเทศมักทําการลอกเลียนแบบจากชาวไรออยรายอื่น
โดยขาดความรูทางดานวิชาการออย สงผลใหผลผลิตตอไรจากการปลูกออยยังไมดี
เทาที่ควร บริษัทฯ จึงจัดทําการหลักสูตรวาดวยการปลูกออยขั้นพื้นฐานที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ พรอมทั้งนําประสบการณชาวไรออยที่ประสบความสําเร็จมาถายทอด
เปนตัวอยางในการปลูกออยใหถูกตอง
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ภายหลังจากที่ชาวไรไดรับการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานแลว บริษัทฯ จะจัด
เจาหนาที่ฝายไรเขาตรวจเยี่ยม และติดตามผลเพื่อใหคําแนะนําพรอมกับประเมินผล
การปลูกออยของชาวไร ณ พื้นที่แปลงออยตอไป

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานชาวไรรายใหม
ข.

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานออยพิเศษ

ชาวไรออยเมื่อไดรับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานแลวก็จะตองไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มเติม ฝายไรของบริษัทฯ จึงไดจัดทําการอบรมหลักสูตรพิเศษ โดยจัดทํา
โครงการโรงเรียนเกษตรกรออยเพื่อถายทอดความรูที่ละเอียดกวาขั้นพื้นฐาน โดย
มุงเนนความรูเฉพาะทางเชิงลึก เชน การเก็บเกี่ยวออยใหมีคุณภาพ ระบบนิเวศนไร
ออย เทคโนโลยีการทําออย และการควบคุมศัตรูพืชเปนตน
นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกันระหวาง
ชาวไรของโรงงานเพื่อขยายความรูการปลูกออยที่มีประสิทธิภาพใหทั่วถึงกัน รวมทั้งมี
การสาธิตเนนการปฏิบัติจริง
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การอบรมโรงเรียนเกษตรกร
ค.

การอบรมการใชเครื่องมือเกษตร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมการใชเครื่องจักรกล และอุปกรณเครื่องมือการเกษตร
ในการปลู ก อ อ ย เพื่ อ ให ช าวไร เ ข า ใจ และสามารถใช เ ครื่ อ งจั ก รกล และอุ ป กรณ
เครื่องมือการเกษตรไดอยางถูกตอง รวมถึงสามารถลดตนทุนดานแรงงาน และการ
ผลิต รวมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตออยในแตละฤดูกาลได

การอบรมการใชเครื่องมือเกษตร
2.

การรณรงคปลูกออยขามแลง
ก.

การปลูกออยขามแลง
ลักษณะการปลูกออยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้


ออยขามแลง
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การปลูกออยขามแลงจะเริ่มเพาะปลูกหลังจากหมดฤดูฝน โดยการปลูก
จะเริ่มขึ้นตั้งแตปลายเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ออยขามแลง
จะใชเวลาการเจริญเติบโตมากกวาออยตนฝน โดยออยจะมีเวลาการเติบโต
มากกวา 12 เดือนจึงทําการเก็บเกี่ยวออยสงเขาโรงงานได การปลูกออยขาม
แลงจะตองมีการเตรียมดินที่ดี โดยตอออยขามแลงจะมีความแข็งแรงทําให
ชาวไรออยสามารถปลูกออยไดอีก 4 – 5 ฤดูกาล โดยไมตองลงทุนทําการปลูก
ใหม อีกทั้งยังใหผลผลิตดีและใหความหวานอยูในระดับสูง


ออยตนฝน

การปลูกออยตนฝนทั่วไปจะเริ่มปลูกออยชวงระหวางเดือนเมษายนถึง
ตนเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูฝนในแตละป โดยถาปใดฤดูฝนมาถึงเร็ว
ชาวไรก็จะเริ่มปลูกออยเร็ว ในทางกลับกันหากฤดูฝนมาชาก็จะทําใหการปลูก
ออยของชาวไรลาชาเชนกัน โดยระยะการเจริญเติบโตของออยตนฝนจะสั้น
กวาออยขามแลงโดยมีระยะเวลาประมาณ 8 – 11 เดือน ออยตนฝนจะมี
ผลผลิ ตและคุ ณ ภาพความหวานน อ ยกว า เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บอ อยข า มแล ง
เนื่องจากระยะเวลาการเติบโตนอยกวา อีกทั้งยังใหผลผลิตไมแนนอนเนื่องจาก
การเริ่มปลูกจะขึ้นอยูกับชวงฤดูฝนในปนั้นๆ
แผนภาพตอไปนี้แสดงระยะเวลาการปลูกออยและการเก็บเกี่ยวออยแตละประเภท
ชนิดออย

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

เดือน
พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ชวงปลูกออยตนฝน

ออยตนฝน
ชวงเก็บเกีย่ วออยฝน

ชวงปลูก

ออยขามแลง
ชวงปลูกออยขามแลง
ชวงเก็บเกีย่ วออยขามแลง
ที่มา: บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการรณรงคการปลูกออยขามแลงอยางจริงจังเพื่อพัฒนา
คุณภาพออยที่โรงงานไดรับ เนื่องจากออยขามแลงถือเปนออยที่มีคุณภาพ มีความ
หวานอยูในระดับสูง และเปนที่ตองการแกโรงงานน้ําตาลทราย โดยบริษัทฯ ไดพัฒนา
กระบวนการปลูกออยขามแลงที่มีความเหมาะสมตอสภาพดินในเขตโรงงาน และไดมี
การรณรงคปลูกออยขามแลงมากวา 10 ป สงผลใหบริษัทฯ ไดรับออยขามแลงที่มี
คุณภาพมากกวาออยตนฝนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
ไมเพียงแตบริษัทฯ จะไดรับประโยชนจากการปลูกออยขามแลง ชาวไรออยที่
หันมาปลูกออยขามแลงก็ไดรับประโยชนเชนกัน โดยการปลูกออยขามแลงจะทําให
ชาวไรใชเงินลงทุนในการปลูกออยนอยลง เนื่องจากสามารถยืดอายุออยในแปลงได
สูงขึ้นมากกวาการปลูกออยแบบอื่น
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ตารางตอไปนี้ แสดงถึงปริมาณออยขามแลงและออยตนฝนปลูกใหมของแตละ
ฤดูกาล ตั้งแตปฤดูกาลผลิต 2551/2552 – 2554/2555
จํานวนไร

2551/2552
ไร*

2552/2553

รอยละ

ไร*

2553/2554

รอยละ

ไร*

2554/2555

รอยละ

ไร*

รอยละ

ออยตนฝน

47,546

25.6

48,862

24.5

51,473

11.6

32,059

11.6

ออยขามแลง

138,317

74.4

150,227

75.5

243,384

82.5

245,506

88.4

จํานวนไรทั้งหมด
185,863
100.0
199,089
100.0
294,857
100.0
277,565
ที่มา: บริษัทฯ
* รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้าํ ตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)
** รวมยอดของโรงงานน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกลาวคือ
1. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นเเนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
3. โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทฯ ไดทําการเชาระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (RPE)

ข.

100.0

การบํารุงรักษาออยตอ

บริษัทฯ คํานึงถึงการดูแลรักษาตอออยของชาวไร เนื่องจากการบํารุงรักษา
ออยตอที่ ดีจ ะทํา ใหต น ออยแข็ งแรง ให ผ ลผลิ ตมาก และมี ความหวานสู ง อี กทั้ งยั ง
สามารถทํ า ให ช าวไร ส ามารถปลู ก อ อ ยจากตอเดิ ม ได ห ลายฤดู ก าล ส ง ผลให ล ด
ค า ใช จ า ยในการปลู ก ออย โดยในช วงที่ ช าวไร ทํา การเก็ บเกี่ ยวอ อยบริ ษั ท ฯ จะจั ด
เจาหนาที่บริษัทฯ ออกใหแนะนําความรูในการบํารุงรักษาออยตอ ตั้งแตวิธีการเก็บ
เกี่ยว วิธีการบํารุงรักษาตอ วิธีการเตรียมดินปลูกในแปลงตอไป เพื่อใหชาวไรสามารถ
ดูแลรักษาออยตออยางถูกวิธี โดยบริษัทฯ มีเปาหมายใหชาวไรสามารถยืดอายุของ
ออยตอจากเฉลี่ยประมาณ 2 ป ใหเปน 3 – 5 ปตามแผนของบริษัทฯ
ค.

การสนับสนุนพันธุออย

โรงงานของบริษัทฯ มีการสนับสนุนพันธุออยใหกับชาวไรโดยการคัดเลือกพันธุ
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศของไร โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการ
คัดเลือกพันธุออยเพื่อใหสามารถขยายผลผลิตออยจากประมาณ 7 - 8 ตันออยตอไร
ณ ปจจุบัน เปน 15 ตันออยตอไร
สายพั น ธุ อ อ ยของบริ ษั ท ฯ มี ก ารคั ด เลื อ กมาจากหน ว ยงานภาครั ฐ เช น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอ อ ยและน้ํ า ตาลทราย กรมวิ ช าการเกษตร และ
มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ท ยาลั ยเขตกํ าแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม โดยมี ก าร
ตรวจสอบและเปรียบเทียบพันธุออยหลายชนิด ทั้งในดานผลผลิต คุณภาพความหวาน
และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในพื้นที่ โดยการนําพันธุจากศูนยวิจัยตางๆ มา
ทดลองปลูกในแปลงออยบริเวณพื้นที่ใกลโรงงานของบริษัทฯ เพื่อทดสอบและคัดเลือก
พันธุออยที่สามารถใหผลผลิต รวมทั้งทนทานตอโรค และศัตรูพืชในบริเวณพื้นที่ กอน
ทําการสงตอใหกับชาวไรตอไป

สวนที่ 2 หนาที่ 49

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากพันธุออยถือเปนหนึ่งในตนทุนหลักของการปลูกออย บริษัทฯ จึงมี
การสนับสนุนชาวไรที่อยูในทะเบียนชาวไรของบริษัทฯ ดวยการจัดตั้งธนาคารพันธุ
ออย เพื่อแจกจายพันธุออยใหแกชาวไรเดิม และชาวไรใหมของโรงงาน โดยฝายไรจะ
ทําการคัดเลือกพันธุใหกับชาวไรโดยสงนักวิชาการของบริษัทฯ เขาพิจารณาสภาพไร
เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาพันธุออยตอไป รวบรวมพันธุออยจากแหลงตางๆ
เก็บประวัติ กอนรวบรวมเปนธนาคารพันธุออย
ง.

การสนับสนุนเครื่องจักรกลเกษตรในการปลูกและเก็บเกี่ยวออย

การสนับสนุนบริการรถเกษตร และอุปกรณเครื่องจักรกลเกษตรสามารถแบง
ไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้


บริการเครื่องจักรกลเกษตร

บริษัทฯ ใหบริการเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับชาวไรที่ยังไมพรอมมี
เครื่องจักรและอุปกรณการเกษตรเปนของตนเอง โดยสามารถติดตอขอรั บ
บริการไดจากหนวยสงเสริมตามพื้นที่ของชาวไร การใหบริการเครื่องจักรกล
เกษตรสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท กลาวคือ การบริการใหเชาเครื่องจักรกล
เกษตร โดยชาวไรจะนําเครื่องจักรกลเกษตรจากบริษัทฯ ไปใชเอง หรือให
บุคลากรของบริษัทฯ ไปใหบริการแกชาวไร


การใหเงินทุนสนับสนุนเครื่องจักรกลเกษตร

บริษัทฯ มีการสนับสนุนชาวไรใหมีเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร
เป น ของตั ว เองด ว ยการปล อยเงิ น ทุ นเพื่ อ ใช สํา หรั บการซื้ อ โดยเน น การใช
ประโยชนที่คุมคาแกชาวไร

Mini Combine Rotary
จ.

เครื่องมือพรวนใสปุย MPI

การชลประทาน

น้ําเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญตอการปลูกออย เพื่อลดความเสี่ยงที่ผลผลิตออย
จะตองแปรปรวนตามสภาพดินฟาอากาศ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลง
น้ําและระบบการใหน้ําแกออย ดังนี้


การพัฒนาแหลงน้ําในการปลูกออย

บริษัทฯ ใหความรวมมือกับชาวไรออยในการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
เพาะปลูกออย โดยมีโครงการการรวมพัฒนาแหลงน้ํากับสมาคมชาวไรออย
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เขต 11
จั ง หวั ด นครสวรรค และภาควิ ช าวิ ศ วกรรมชลประทาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่ อ จั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาศั ก ยภาพแหล ง น้ํ า เบื้ อ งต น เพื่ อ ไปใช
ประโยชนในไรออย และจัดการพัฒนาแหลงน้ําขึ้นเพื่อการเกษตร ณ ปจจุบัน
บริษัทฯ มีการพัฒนาแหลงน้ํา ดังนี้
-

การขุดสระเก็บน้ําในพื้นที่ชาวไร จํานวน 3,516 บอ
การขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 320 แหง
การขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 831 บอ

การขุดสระเก็บน้ํา


การพัฒนาระบบการใหน้ําแกออย

นอกจากการพัฒนาแหลงน้ําแลว บริษัทฯ ยังใหคําแนะนําแกชาวไรใน
การบริ ห ารการใช น้ํ า ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การ
เจริ ญเติ บโตของออย โดยการนํ าระบบน้ํ า หยดบนดิ นมาใช นอกเหนื อ จาก
ระบบการใหน้ําทั่วไป ไดแก ระบบรองคู ระบบแทงค ระบบสปริงเกิ้ล เปนตน
บริษัทฯ ถือเปนผูพัฒนาวิธีการใหน้ําออยรายแรกๆ ของประเทศไทยที่
นําระบบน้ําหยดมาใช ซึ่งระบบดังกลาวเปนเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอลใน
การใหน้ําแกพืชในที่แหงแลงโดยขุดทอวางระบบน้ําใตพื้นที่แปลงปลูก เพื่อให
สามารถใหน้ําพืชไดอยางตอเนื่องและประหยัดปริมาณการใชน้ํา ระบบดังกลาว
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เกิดปญหาในการปรับใชในประเทศไทย เนื่องจากไมสามารถเคลื่อนยายระบบ
ใหน้ําไปยังพื้นที่ตางๆ ได อีกทั้งยังถูกหนูในไรกัดทําลายบอยครั้ง สงผลใหตอง
แบกรับตนทุนในการซอมแซมระบบดังกลาว ทีมนักวิจัยฝายไรของบริษัทฯ จึง
ปรับระบบน้ําหยดใตดินมาเปนระบบน้ําหยดบนดินเพื่อใชกับไรออยในประเทศ
ไทย ซึ่ง ณ ปจจุบันมีการใชอยางแพรหลายในหมูชาวไรออยในเขตของบริษัทฯ
ผลจากการนําระบบน้ําหยดมาปรับใชสงผลใหผลผลิตออยสูงขึ้น ลด
การใชน้ําในการเพาะปลูก สะดวกและสามารถติดตั้งในดินทุกประเภท ลดการ
ระบาดของศัตรูพืชบางชนิด และประหยัดเวลาการทํางานของชาวไร ระบบน้ํา
หยดบนดินดังกลาวเปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทฯ และประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการนําไปใชงานจริง และไดมีโรงงานน้ําตาลทราย
อื่นๆ หลายโรงงานเขามาศึกษาและปรับใชระบบดังกลาว

ระบบน้ําหยดบนดิน
3.1.4 กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของโรงงานมีการเริ่มตนเปดหีบตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน และมีการประมาณการปดหีบ
ตนเดือนพฤษภาคม รวมการใชเวลาการเปดหีบทั้งสิ้นประมาณ 160 – 180 วัน
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ชวงสงเสริมการปลูกออย และสนับสนุน การปลูกออย
แผนงานการจัดหาวัตถุดิบ
การบํารุง และการซอมแซม
เครื่องจักร
แผนงานการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักร

แผนงานการผลิตน้ําตาล

กระบวนการหีบออย สกัด
น้ําออย และผลิตน้ําตาล
ทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์

ที่มา: บริษัทฯ
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(1)

การจัดคิวรถบรรทุกออยเขาโรงงาน

บริษัทฯ มีการจัดทําระบบการจัดคิวในการสงออยเขาหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อประหยัดเวลา
ในกระบวนการผลิต โดยทําการพิจารณาปริมาณออยเขาหีบในแตละฤดูกาลและความสามารถในการสงออย
ของชาวไร บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการสงออยเขาหีบ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพ
ออยและความหวานของออยที่เกิดจากการรอคิวสงออย ณ ปจจุบัน ชาวไรสามารถสงออยใหกับโรงงานโดย
ใชเวลารอคิวไมเกิน 10 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาจากการตัดออยในไรจนถึงการเทออยลงรางที่โรงงานชาวไร
จะใชเวลาทั้งหมดไมเกิน 24 ชั่วโมง ในขณะที่โรงงานอื่นๆ อาจตองใชเวลามากถึง 2 วัน

(2)

การเขาคิวของรถออยในลานจอดโรงงานน้ําตาลทราย
การเตรียมออยเขาสูกระบวนการผลิต

รถบรรทุกออยแตละคันจะตองผานการชั่งน้ําหนักจากโรงงานเพื่อบันทึกน้ําหนักออย หลังจากการชั่ง
น้ําหนักแลว รถบรรทุกออยจะถูกสงไปที่แทนเท ซึ่งมีทั้งหมด 6 แทน บริษัทฯ สามารถใชเวลาในการเทออย
ลงรางเฉลี่ย 45 วินาทีตอคัน โดยแทนเทจะทําหนาที่เทออยลงไปสูสะพานลําเลียงซึ่งมีจํานวน 2 ชุด โดย
สะพานลําเลียงชุดที่ 1 จะลําเลียงออยผานเครื่องเกลี่ยออย จากนั้นออยจะถูกลําเลียงตอไปยังสะพานลําเลียง
ชุดที่ 2 เพื่อเขาสูกระบวนการสับออยเพื่อใหเปนชิ้นที่มีขนาดเล็กลง
ออยที่ถูกลําเลียงมาที่สะพานลําเลียงชุดที่ 2 จะถูกสับโดยมีดฟนออยจํานวน 2 ชุด เพื่อใหออยมี
ขนาดสั้นลง จากนั้นลําเลียงเขาเครื่องฉีกออยเพื่อฉีกใหเปนเสนฝอยละเอียด

การชั่งน้ําหนักออย

การจัดเรียงออยในรถขนออย
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การเทออยเขาสูสะพานลําเลียง
(3) การหีบสกัดน้ําออย

กระบวนการสับออย

ออยที่ถูกฉีกเปนฝอยละเอียดจะถูกลําเลียงเขาสูลูกหีบเพื่อทําการสกัดน้ําออย ทั้งนี้โรงงานของกลุม
บริษัทฯ มีลูกหีบตั้งแต 5 – 7 ชุด ซึ่งลูกหีบแตละชุดจะทําหนาที่คั้นน้ําออยออกมาใหมากที่สุดเพื่อสงเขาสูราง
หีบ จากนั้นน้ําออยในรางหีบจะถูกสงผานตะแกรงกรองชานออย และสงไปยังหมออุนน้ําออยเพื่อควบคุม
อุณหภูมิใหอยูระดับ 55 – 60 องศาเซลเซียส
อ อ ยที่ ถู ก สกั ด จนถึ ง ลู ก หี บ สุ ด ท า ยในกระบวนการนี้ จ ะเหลื อ เป น ชานอ อ ย ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช
ประโยชนไดตอไป โดยโรงงานน้ําตาลทรายจะใชชานออยเหลานี้ไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําและไฟฟา

ลูกหีบชุดที่ 1 ของโรงงานบริษัทฯ

ชานออยของโรงงานน้ําตาลบริษัทฯ
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(4)

กระบวนการทําใส (Clarifier)

น้ําออยในหมออุนน้ําออยจะถูกสงไปผสมน้ําปูนขาวเพื่อปรับคา pH ใหอยูในชวง 7.6 – 7.8 โดยปูน
ขาวจะทําหนาที่จับสิ่งสกปรกโดยทําใหตกตะกอนออกจากน้ําออยจนไดน้ําออยใส จากนั้นน้ําออยใสถูกนําเขา
หมออุนอีกครั้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิใหได 95 – 105 องศาเซลเซียส น้ําออยใสที่ไดในกระบวนการนี้จะมี
ความเขมขนประมาณ 12 – 15 บริกซ
กากตะกอนที่ถูกปูนขาวจับตัวจะถูกนําสงเขาหมอกรองสูญญากาศเพื่อแยกน้ําออยออกจากกาก
ตะกอนอีกครั้ง กากตะกอนที่แยกไดนี้เรียกวากากตะกอนหมอกรอง (Filter Cake) ซึ่งถือเปนผลิตภัณฑ
พลอยไดจากกระบวนการผลิต สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการปรับปรุงดินตอไป

หมอกรองสูญญากาศ
(5)

ฟลเตอรเคก

กระบวนการตมน้ําออยใหขน (Evaporator)

น้ําออยใสที่ไดหลังจากการกรองตะกอนจะมีความเขมขนต่ําอยูที่ประมาณ 14 – 16 บริกซ น้ําออยใส
เหลานี้จะถูกนําเขาสูกระบวนการตมระเหยดวยการใชระบบการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางหมอตมเพื่อ
การประหยั ด พลั ง งานในระหว า งการต ม น้ํ า อ อ ย เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กระบวนการแล ว น้ํ า อ อ ยใสจะแปรสภาพ
กลายเปนน้ําเชื่อมดิบ ซึ่งมีความเขมขนประมาณ 60 - 65 บริกซพรอมที่จะนําไปเขากระบวนการเคี่ยว

หมอฮีตเตอร

เตาเผาไอน้ํา
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(6)

กระบวนการเคี่ยวตกผลึก

การเคี่ยวน้ําตาลทรายเปนกระบวนการตกผลึกน้ําตาลทรายเพื่อแยกน้ําตาลทรายออกจากน้ําเชื่อม
การเคี่ยวนั้นจะทําใหจุดเดือดในหมอเคี่ยวมีคาประมาณ 60 – 65 องศาเซนติเกรด หมอเคี่ยวน้ําตาลทราย
แบงเปนหมอเคี่ยว A B และ C
หมอเคี่ยว A เปนหมอเคี่ยวชุดแรกในการเคี่ยว น้ําเชื่อมจะถูกสงเขาหมอเคี่ยวเพื่อระเหยน้ําเชื่อม
จนถึงจุดอิ่มตัวพรอมสําหรับการตกผลึก จากนั้นจะทําการใสเชื้อเขาในหมอเคี่ยวเพื่อเลี้ยงผลึกใหโตขึ้นตาม
ขนาดที่ตองการ โดยมีการควบคุมคาความเขมขนใหอยูที่ระดับ 92 – 93 บริกซ น้ําตาลทรายที่ไดจากการ
เคี่ยวนี้เรียกวา เอแมสควิท ซึ่งประกอบไปดวยน้ําเลี้ยงผลึก และผลึกน้ําตาลทราย น้ําตาลทรายที่ไดจากการ
เคี่ยวนี้จะมีความหวานสูงเหมาะสําหรับการนําไปผลิตเปนน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายขาว
ตอไป
หมอเคี่ยว B น้ําตาลทรายที่นํามาเคี่ยวในหมอเคี่ยวนี้จะเปนกากน้ําตาลที่มาจากกระบวนการปนเอ
แมสควิท ซึ่งกากน้ําตาลดังกลาวมีความหวานสูงพอสําหรับกระบวนการตกผลึก กากน้ําตาลในสวนนี้จะถูก
สงเขาหมอเคี่ยวเพื่อทําการระเหยน้ําเชื่อมอีกครั้ง จากนั้นใสเชื้อเขาผสมเพื่อใหไดผลึกขนาดที่ตองการ และ
ควบคุมคาความเขมขนใหอยูที่ระดับ 93 – 94 บริกซ น้ําตาลทรายที่ไดจากหมอเคี่ยวนี้เรียกวา บีแมสควิท
ซึ่งจะถูกนําไปปนแยกผลึกเพื่อทําน้ําตาลทรายดิบ
หมอเคี่ยว C กากน้ําตาลที่ถูกแยกจากการปนแยกผลึกน้ําตาลทรายดิบจาก บีแมสควิท จะถูกนําเขา
หมอเคี่ยวเพื่อทําการตลกผลึกครั้งสุดทาย โดยการเขาหมอเคี่ยวเพื่อระเหยน้ําเชื่อม การเคี่ยวจะทําโดยการ
ควบคุมความเขมขนใหอยูในระดับ 97 – 98 บริกซ เมื่อเคี่ยวจนตกผลึกจะไดน้ําตาลทรายที่เรียกวา ซี
แมสควิท โดยซีแมสควิทจะถูกนําไปปนแยกผลึกตอไปเพื่อนํามาใชเปนเชื้อในการเคี่ยวในหมอเคี่ยว A และ
B สวนกากน้ําตาลที่เหลือจะถูกนําจําหนายตอใหลูกคาอุตสาหกรรม เชน เอทานอล แอลกอฮอล ผงชูรส และ
อาหารสัตว

(7)

หมอเคี่ยวปนผลึก
กระบวนการปนแยกผลึก (Centrifugal) และการอบน้ําตาลทราย
(ก)

กระบวนการทําน้ําตาลทรายดิบ

บีแมสซควิทจากกระบวนการเคี่ยวจะถูกสงเขาเครื่องปนแยกผลึก โดยวิธีการปนจะอาศัยแรง
เหวี่ยงหนีศูนยกลางเพื่อปนแยกผลึกน้ําตาลทรายออกจากกากน้ําตาล กระบวนการปนแยกผลึกจะใช
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยผลึกที่ไดจากกระบวนการปนนี้จะถูกสงตอไปยังเครื่องอบแหงเพื่อไล
ความชื้นออกก็จะเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายดิบ
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(ข)

กระบวนการทําน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
เอแมสควิทที่ไดจากกระบวนการเคี่ยวจะถูกนํามาปนเปนน้ําตาลทรายดิบ จากนั้นน้ําตาล
ทรายดิบดังกลาวจะถูกนํากลับมาละลาย (Remelt) เปนน้ําเชื่อมความเขมขนประมาณ 55 – 60
บริกซ และทําการผสมปูนขาวอีกครั้งเพื่อปรับคา pH ใหอยูในชวง 10.5 – 11.5 อีกทั้งเปนการทํา
หนาที่จับสิ่งเจือปนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ จากนั้นนําเขาหมอฟอกโดยใชการฟอกดวยกาซ
คาร บ อนไดออกไซด และส ง ผ า นเข า หม อ กรองเพื่ อ กรองสิ่ ง เจื อ ปนออกจนได เ ป น น้ํ า เชื่ อ มใส
กระบวนการนี้จะสามารถลดคาสีไดประมาณรอยละ 60.0
น้ําเชื่อมใสจะถูกนําเขาสูกระบวนการฟอกสีตอไปโดยใชเรซินและสงเขาทําการเคี่ยวตกผลึก
การเคี่ยวน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะทําโดยการเลี้ยงผลึกดวยการควบคุมคา
ความเขมขนของน้ําเชื่อมไวที่ 90 – 92 บริกซ จนไดน้ําตาลทรายที่เรียกวา อารแมสควิท จากนั้น
นํ า เข า เครื่ อ งป น แยกผลึ ก เพื่ อ แยกผลึ ก ออกจากกากน้ํ า ตาล ผลึ ก น้ํ า ตาลทรายที่ ไ ด จ ะถู ก ส ง เข า
เครื่องอบแหงเพื่อไลความชื้นออกเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการ

การละลายน้ําตาลทราย

การผสมปูนขาว

การฟอกแกส CO2

การฟอกเรซิ่น
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หมอปนน้ําตาลทรายดิบ

หมอปนน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายขาว

ถังเก็บกากน้ําตาล
(8)

การบรรจุน้ําตาลทราย

น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่มาจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
จะถูกนําผานแมเหล็กดูดจับโลหะเพื่อจับสิ่งปะปนเปนครั้งสุดทายกอนนําเขาบรรจุ โดยผลิตภัณฑน้ําตาล
ทรายดิบจะถูกสงไปขายยังผูซื้อตางประเทศ และบางสวนก็จะถูกจัดเก็บในไซโลของโรงงาน การขนสงออก
จากโรงงานนั้นจะใชรถบรรทุก ในขณะที่สวนที่ยังไมถูกขนสงจะถูกเก็บไวในไซโลของบริษัทฯ โดยในโรงงาน
ของบริษัทฯ มีไซโล 2 โรงมีขนาดรวมบรรจุถึง 140,000 ตัน

ไซโลน้ําตาลของบริษัทฯ

รถบรรทุกน้ําตาล
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สวนน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายขาวที่ไดจากหมอปนน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และ
น้ําตาลทรายขาวจะถูกนําเขาบรรจุในบรรจุภัณฑของทางบริษัทฯ โดยของกลุมบริษัทฯ มีบรรจุภัณฑ 2
ขนาด ไดแก 50 กิโลกรัม และ 1 ตัน

บรรจุภัณฑของบริษัทฯ
สรุปกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย

ที่มา: บริษัทฯ
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3.1.5 ผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการสงเสริมแนวคิดการ
นําสิ่งปฏิกูลตางๆ จากกระบวนการผลิตเหลือใชมาเพิ่มมูลคา ณ ปจจุบัน บริษัทฯ สามารถนํากากน้ําตาล และชาน
ออยมาใชประโยชนอยางตอเนื่อง และมีแผนจะดําเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากสิ่งเหลือใชจากกระบวนการ
ผลิตของบริษัทฯ ตอไป
โรงงานของบริ ษั ท ฯ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม โดยมี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในการจัดทําไดมีการวาจางที่ปรึกษาดาน
การตรวจสอบสิ่งแวดลอมอิสระเพื่อเขาจัดทํารายงาน โดยครอบคลุมถึงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง
และคุณภาพน้ํา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสายธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานของบริษัทฯ อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ลง วันที่ 22 กันยายน 2547 และมีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก
ปลองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
คุ ณ ภาพระดั บ เสี ย งทั่ ว ไปของโรงงานของบริ ษั ท ฯ อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และมีคุณภาพระดับเสียงในพื้นที่การทํางานอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
คุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานของบริษัทฯ อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงาน
โรงไฟฟาซึ่งใชเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานน้ําตาลทรายของ TIS จะตองจัดสงรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรวบรวมแผนและมาตรการปรับปรุงคาปริมาณสารเจือปนในอากาศไวใน
รายงานใหกับคณะกรรมการกิจการพลังงาน โดย ณ ปจจุบัน TIS ไดรับการผอนผันเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการสง
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยมีกําหนดจะตอง
สงรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับสมบูรณในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การตรวจวัดมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาดังกลาวอยูในระดับมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพปลองระบายอยูในเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
โรงไฟฟาซึ่งใชเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ซึ่งไดเชาจาก RPE
จะตองจัดสงแผนการดําเนินงานและมาตรการปรับปรุงปริมาณของสารเจือปนในอากาศใหสามารถควบคุมฝุนละออง
ไวไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรภายในระยะเวลา 5 ป ใหกับคณะกรรมการกิจการพลังงาน โดย ณ ปจจุบัน
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บริษัทฯ ไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใหเสนอแผนดังกลาวภายในวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2558
3.1.6 สภาวะตลาดน้ําตาลทราย
(1)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญประเทศไทยเปนอยางมาก อีกทั้ง
ยังถือวาเปนหนึ่งในสินคาจําเปนในการบริโภคทั่วไป ประเทศผูผลิตน้ําตาลทรายรายใหญของโลกไดแก
บราซิ ล อิ นเดีย กลุ มสหภาพยุ โรป ไทย และสหรัฐอเมริก า ในขณะที่ ในระดั บภู มิ ภาคนั้ น เอเซี ยถื อเป น
ภูมิภาคที่สามารถผลิตน้ําตาลทรายไดมากที่สุดในโลก โดยคิดเปนรอยละ 36.6 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่
ผลิตไดทั่วโลก ประเทศไทยถือเปนผูผลิตน้ําตาลทรายอันดับ 5 ของโลก อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีปริมาณ
การบริโภคนอยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตได สงผลใหประเทศไทยสามารถสงออกน้ําตาลทราย
ไดในปริมาณมากเปนอันดับ 2 ของโลก และเปนหนึ่งในประเทศผูคาน้ําตาลทรายที่สําคัญของโลก
(ก)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายที่เกิดขึ้นในตลาดโลกในชวง 10 ปที่ผานมา
การเปดตลาดเสรีของประเทศบราซิล
ประเทศบราซิลซึ่งเปนผูผลิตน้ําตาลทรายรายใหญที่สุดของโลก เดิมทีมีการควบคุม
อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายอยางเครงครัดเชนมีการควมคุมปริมาณการผลิต การสงออก ราคา
ออย และราคาน้ําตาลทราย ตอมาในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลของประเทศบราซิลมีนโยบายการ
เปดเสรีอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย เริ่มจากการยกเลิกการควบคุมการผลิตและการสงออก
จนถึงการยกเลิกการควบคุมราคาน้ําตาลทราย สงผลใหประเทศบราซิลมีการปรับตัวในเชิง
โครงสรางอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทําใหจากการสงออกน้ําตาลทรายมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ จากสงออกเพียงประมาณ 1 ลานตันในชวงกอนป พ.ศ. 2533 จนกลายเปน
ผูสงออกอันดับหนึ่งของโลกที่สามารถสงออกน้ําตาลทรายที่มีปริมาณกวา 24 ลานตัน ณ
ปจจุบัน การเปนผูนําในการสงออกน้ําตาลทรายของประเทศบราซิลทําใหปจจัยตางๆ ที่สงผล
กระทบตออุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของบราซิลสงผลตออุตสาหกรรมโลกเปนอยางมาก เชน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเรียลบราซิล นโยบายของอุตสาหกรรมในประเทศ
บราซิล และปริมาณและราคาของเอทานอล เปนตน
การลดปริมาณการผลิตของผูผลิตน้ําตาลทรายในสหภาพยุโรป
ในป พ.ศ. 2547 องคการการคาโลก (WTO) ไดทําการตัดสินวาการสนับสนุนการ
สงออกน้ําตาลทรายของกลุมสหภาพยุโรปไมเปนไปตามขอตกลงการคา (GATT)
จึง
จํ า เป น ต องลดการสนั บสนุ น การผลิ ต น้ํ า ตาลทรายของกลุ ม สหภาพยุ โ รปลง ส งผลให ก าร
สงออกน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากกลุมสหภาพยุโรปภายใตโควตา WTO ลดลงจากระดับ
ประมาณ 6.0 ลานตันตอป เปนประมาณ 1.3 ลานตันตอป
การขยายตัวของเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของทวีปเอเซีย โดยเฉพาะประเทศจีน
อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต และกลุมประเทศอาเซียน สงผลใหการบริโภคน้ําตาลทรายในภูมิภาค
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนทําใหมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นโดย ณ ปจจุบันทวีปเอเซียสามารถผลิต
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น้ําตาลทรายได 50 – 65 ลานตันตอป อยางไรก็ดี แมวาทวีปเอเซียจะมีกําลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้น แตมีปริมาณการบริโภคมีอัตราเพิ่มขึ้นที่เร็วกวา สงผลใหทวีปเอเซียจะตองนําเขา
น้ําตาลทรายกวา 10.0 ลานตันตอป
การเพิ่มการลงทุนของกองทุนในตลาดสินคาลวงหนา (hedge fund)
ในชวง 5 ปที่ผานมา กองทุนตางๆ มีการเพิ่มการลงทุนและเก็งกําไรในสินคาโภค
ภัณฑ (Commodities) เช น ดานสิน คาเกษตรมากขึ้น ซึ่งหนึ่ งในสิ นค าเกษตรที่ กองทุ นให
ความสนใจก็คือน้ําตาลทราย จึงเกิดความผันผวนมากขึ้นตอราคาน้ําตาลทรายเมื่อเทียบกับ
ราคาของสินคาเกษตรชนิดอื่นๆ
(ข)

อุปสงค และอุปทานของน้ําตาลทราย

ในปการผลิต 2554/2555 ปริมาณการผลิตน้ําตาลทรายของโลกมีจํานวนประมาณ 178.9 ลาน
ตัน ปรับตั วเพิ่มขึ้นจากประมาณ 165.8 ลานตันในปการผลิต 2553/2554 หรือคิดเปน อัตราการ
เติบโตรอยละ 7.9 ในขณะที่มีปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายรวมทั้งหมดประมาณ 165.8 ลานตัน
โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากในปกอน ซึ่งมีปริมาณ 162.5 ลานตัน หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.0
ทั้งนี้ ปจจัยที่สงผลตอการผลิตน้ําตาลทรายที่เพิ่มขึ้นในปการผลิต 2554/2555 เปนผลมาจากแนวโนม
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นระหวางชวงป พ.ศ. 2553 – 2555 และราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกที่สูงขึ้นในปการ
ผลิต 2553/2554 สงผลใหประเทศผูผลิตน้ําตาลทรายบางประเทศเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้น
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ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012
RHS คือ แกนขวา
LHS คือ แกนซาย

2553/2554

2552/2553

2551/2552

2550/2551

2549/2550

2548/2549

2547/2548

2546/2547

2545/2546

2544/2545

2543/2544

2542/2543

-

ภู มิ ภ าคที่ ส ามารถผลิ ต น้ํ า ตาลทรายได ม ากที่ สุ ด ในโลกคื อ ทวี ป เอเซี ย ซึ่ ง ในป ก ารผลิ ต
2554/2555 มีปริมาณการผลิตประมาณ 66.0 ลานตัน หรือรอยละ 36.9 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่
ผลิตไดของโลก โดยรองลงมาคือทวีปอเมริกาใตซึ่งสามารถผลิตน้ําตาลทรายไดประมาณ 47.2 ลาน
ตัน หรือรอยละ 26.4 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดของโลก
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ตารางเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดตามภูมิภาคตั้งแตปการผลิต 2552/2553 –
2555/2556
2552/2553
ปริมาณการผลิต

ปริมาณ

2553/2554

รอยละ

(พันตัน)

ปริมาณ
(พันตัน)

2554/2555
ปริมาณ

รอยละ

2555/2556

รอยละ

(พันตัน)

ปริมาณ*
(พันตัน)

รอยละ

ยุโรป

26,885

17.4

23,992

14.5

30,824

17.2

28,806

16.0

อเมริกากลาง และอเมริกาเหนือ

18,933

12.3

18,979

11.4

20,527

11.5

21,129

11.7

อเมริกาใต

43,464

28.1

47,881

28.9

47,158

26.4

47,556

26.4

เอเซีย

50,875

32.9

60,997

36.8

66,089

36.9

66,540

37.0

แอฟริกา

9,628

6.2

10,132

6.1

10,389

5.8

11,347

6.3

กลุมประเทศโอเชียเนีย

4,728

3.1

3,827

2.3

3,958

2.2

4,551

2.5

ปริมาณการผลิตรวม

154,513

100.0

165,808

100.0

178,944

100.0

179,928

100.0

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

ประเทศที่สามารถผลิตน้ําตาลทรายไดมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศบราซิล ซึ่ง
ผลิตไดประมาณ 39.4 ลานตันในปการผลิต 2554/2555 คิดเปนรอยละ 22.0 ของปริมาณน้ําตาล
ทรายที่ผลิตไดทั่วโลก ในขณะที่ผูผลิตน้ําตาลทรายอันดับสองของโลกคือประเทศอินเดียซึ่งสามารถ
ผลิตไดประมาณ 28.5 ลานตัน คิดเปนรอยละ 15.9 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดทั่วโลก อยางไร
ก็ดีเนื่องจากประเทศอิ นเดี ยมี การบริ โภคน้ําตาลทรายในปริ มาณมากทํา ให มีป ริ มาณการสงออก
น้ําตาลทรายนอย ประเทศไทยสามารถผลิตน้ําตาลทรายไดทั้งหมดประมาณ 10.8 ลานตัน หรือคิด
เปนรอยละ 6.1 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดทั่วโลก โดยมีปริมาณการผลิตเปนอันดับ 5 ของ
โลก
ปริมาณการผลิตน้ําตาลทรายของผูผลิตรายใหญ 10 อันดับแรกของโลก ตั้งแตปการผลิต
2552/2553 – 2554/2555
2552/2553
ปริมาณการผลิต

ปริมาณ
(พันตัน)

2553/2554

รอยละ

ปริมาณ
(พันตัน)

2554/2555

รอยละ

ปริมาณ
(พันตัน)

2555/2556

รอยละ

ปริมาณ*
(พันตัน)

รอยละ

บราซิล

35,502

23.0

40,695

24.5

39,383

22.0

39,671

22.0

อินเดีย

20,392

13.2

26,303

15.9

28,466

15.9

26,417

14.7

กลุมประเทศสหภาพยุโรป

17,379

11.2

15,417

9.3

18,498

10.3

17,385

9.7

จีน

11,771

7.6

11,361

6.9

12,446

7.0

14,939

8.3

ไทย

7,246

4.7

10,140

6.1

10,840

6.1

10,340

5.7

สหรัฐอเมริกา

7,224

4.7

7,104

4.3

7,695

4.3

7,756

4.3

เม็กซิโก

5,115

3.3

5,495

3.3

5,351

3.0

5,994

3.3

รัสเซีย

3,531

2.3

2,966

1.8

5,462

3.1

5,294

2.9

ปากีสถาน

3,406

2.2

4,478

2.7

5,131

2.9

5,418

3.0

สวนที่ 2 หนาที่ 63

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2552/2553
ปริมาณการผลิต

ปริมาณ
(พันตัน)

ออสเตรเลีย
อื่นๆ
ปริมาณผลิตรวม

2553/2554

รอยละ

ปริมาณ
(พันตัน)

2554/2555

รอยละ

ปริมาณ
(พันตัน)

2555/2556

รอยละ

ปริมาณ*
(พันตัน)

รอยละ

4,523

2.9

3,634

2.2

3,733

2.1

4,350

2.4

38,424

24.9

38,215

23.0

41,939

23.4

42,364

23.5

154,513

100.0

165,808

100.0

178,944

100.0

179,928

100.0

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

ประเทศที่ มี ก ารบริ โ ภคน้ํ า ตาลทรายสู ง สุ ด คื อ ประเทศอิ น เดี ย มี ก ารบริ โ ภคน้ํ า ตาลทราย
ประมาณ 24.8 ลานตันในปการผลิต 2554/2555 คิดเปนรอยละ 14.9 ของปริมาณการบริโภคน้ําตาล
ทรายของโลก โดยมีกลุมประเทศสหภาพยุโรปเปนผูบริโภคน้ําตาลทรายสูงเปนอันดับสองของโลกที่
ประมาณ 18.9 ลานตัน คิดเปนรอยละ 11.4 ของปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายของโลก ประเทศ
ไทยมีปริมาณการบริโภคภายในประเทศประมาณ 2.9 ลานตัน คิดเปนเพียงรอยละ 1.7 ของปริมาณ
การบริโภคน้ําตาลทรายโลก และคิดเปนเพียงรอยละ 27.2 ของปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดใน
ประเทศ สงผลใหมีปริมาณน้ําตาลทรายเหลือสําหรับการสงออกมาก และทําใหประเทศไทยเปนหนึ่ง
ในผูสงออกน้ําตาลทรายสําคัญในตลาดโลก
ปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายของผูบริโภครายใหญ 10 อันดับแรกของโลก ตั้งแตปการผลิต
2552/2553 – 2555/2556
ปริมาณการบริโภค

2552/2553
ปริมาณ
รอยละ
(พันตัน)

2553/2554
ปริมาณ
รอยละ
(พันตัน)

2554/2555
ปริมาณ
รอยละ
(พันตัน)

2555/2556
ปริมาณ*
รอยละ
(พันตัน)

อินเดีย

25,327

15.5

24,240

14.9

24,784

14.9

25,451

15.0

กลุมสหภาพยุโรป

18,696

11.5

18,626

11.5

18,902

11.4

19,011

11.2

จีน

14,887

9.1

14,808

9.1

14,892

9.0

15,218

9.0

บราซิล

12,704

7.8

13,024

8.0

13,271

8.0

13,521

8.0

สหรัฐอเมริกา

10,117

6.2

10,362

6.4

10,263

6.2

10,367

6.1

รัสเซีย

5,685

3.5

5,848

3.6

5,849

3.5

5,850

3.5

อินโดนีเซีย

5,521

3.4

5,390

3.3

5,652

3.4

5,907

3.5

ปากีสถาน

4,565

2.8

4,457

2.7

4,652

2.8

4,848

2.9

เม็กซิโก

4,875

3.0

4,411

2.7

4,651

2.8

4,962

2.9

อียิปต

2,783

1.7

2,926

1.8

2,985

1.8

3,042

1.8

อื่นๆ

58,073

35.6

58,397

35.9

59,913

36.1

61,258

36.2

100.0

165,814

100.0

169,435

100.0

ปริมาณบริโภครวม
163,233
100.0
162,489
* ตัวเลขประมาณการ
ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012

ผูสงออกน้ําตาลทรายรายใหญที่สุดในปจจุบันคือประเทศบราซิล มีการสงออกน้ําตาลทราย
เปนปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 26.2 ลานตันหรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 44.9 ของปริมาณการสงออก
น้ําตาลทรายของโลก โดยมีประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 2 ของโลกที่ปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 7.8
ลานตันหรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 13.3 ของปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายของโลก
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ณ ปจจุบัน ปจจัยที่มีผลกระทบของปริมาณน้ําตาลทรายในตลาดโลกไดแก ราคาเอทานอล
ของประเทศบราซิล ปริมาณวัตถุดิบออยในการทําน้ําตาลทรายของบราซิล สภาพภูมิอากาศของ
ประเทศผูผลิตที่สําคัญ และปริมาณการบริโภคน้ําตาลทราย
ปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายของผูสงออกรายใหญ 10 อันดับแรกของโลก ตั้งแตปการผลิต
2552/2553 – 2555/2556
ปริมาณการสงออก
บราซิล

2552/2553
ปริมาณ
รอยละ
(พันตัน)

2553/2554
ปริมาณ
รอยละ
(พันตัน)

2554/2555
ปริมาณ
รอยละ
(พันตัน)

2555/2556
ปริมาณ*
รอยละ
(พันตัน)

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

เม็กซิโก

751

1.4

1,558

2.8

985

1.7

1,222

2.2

โคลัมเบีย

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

10,778

20.4

9,935

17.7

11,268

19.3

11,946

21.1

100.0

58,311

100.0

56,523

100.0

ไทย
อินเดีย

อื่นๆ

ปริมาณการสงออก
52,770
100.0
56,018
*ตัวเลขประมาณการ
ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012

ราคาน้ําตาลทรายที่มีการยอมรับใชในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายอยางแพรหลายไดแก ราคา
สัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดลวงหนานิวยอรก (NY#11) ซึ่งเปนราคา
ของน้ําตาลทรายดิบ และราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายหมายเลข 5 ในตลาดลวงหนา
ลอนดอน (LONDON#5) ซึ่งเปนราคาน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ตารางตอไปนี้แสดงราคาเฉลี่ยราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทราย
LONDON#5 ตั้งแตป พ.ศ. 2549 - 2555
2549

2550

2551

2552

2553

NY#11
2554

และ
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

-

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
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2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

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

-

ราคาเฉลี่ย
19.14
14.04
15.93
ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012

22.00

27.90

32.02

26.81

บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหประเทศที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในปจจุบันโดยใช
ขอมูลอางอิงจากรายงาน Sugar and Sweeteners Quarterly Fourth Quarter 2012 จาก LMC
International ดังตอไปนี้
ประเทศบราซิล
ประเทศบราซิลถือเปนผูสงออกน้ําตาลทรายอันดับหนึ่งของโลก โดยมีแหลงผลิตออย
และน้ําตาลทรายอยูที่บริเวณภาคกลางตอนใตของประเทศ ซึ่งคิดเปนรอยละ 90.0 ของ
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดทั้งหมดของประเทศบราซิล ในปการผลิต 2554/2555 มีการ
คาดการณเบื้องตนวาจะมีผลผลิตน้ําตาลทรายลดลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แหงแลงกวา
ปกติ ประกอบกับออยที่ปลูกในประเทศมีอายุเฉลี่ยเกินกวา 4 ปซึ่งถือเปนออยที่อายุมาก และ
ใหผลผลิตที่นอยกวาออยที่มีอายุนอย แตปริมาณฝนที่มีสูงในชวงเดือนมิถุนายนสงผลใหมี
ผลผลิตออยสูงขึ้นจากประมาณการ และคาดการณวาปริมาณออยในประเทศบราซิลจะปรับตัว
ขึ้นมาอยูที่ 595.0 ลานตันออยในปการผลิต 2555/2556 โดยเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล คาดการณวา
ประเทศบราซิลจะสามารถผลิตน้ําตาลทรายไดทั้งหมด 39.7 ลานตัน
ปจจัยที่มีผลกระทบกับน้ําตาลทรายในประเทศบราซิลยังมาจากการใชเชื้อเพลิงเอทา
นอลภายในประเทศ เนื่องจากในประเทศบราซิล โรงงานเอทานอลสามารถนําน้ําออยมาใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได และมีการนําเอทานอลไปใชเปนเชื้อเพลิงเอทานอลอยาง
แพรหลายในประเทศ สงผลกระทบตอปริมาณและราคาของน้ําตาลทราย
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียเปนผูผลิตน้ําตาลทรายใหญเปนอันดับสองของโลก อยางไรก็ดีประเทศ
อินเดียมีการบริโภคน้ําตาลมากที่สุดจนเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยในปการผลิต 2554/2555
ประเทศอินเดียสามารถผลิตน้ําตาลไดประมาณ 28.5 ลานตัน และมีการบริโภคน้ําตาลทั้งสิ้น
24.8 ลานตัน ทําใหเหลือน้ําตาลทรายสําหรับการสงออกเพียง 3.7 ลานตัน
อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของประเทศอินเดียมีการปรับเปลี่ยนสูงโดยมีผลกระทบมา
จากนโยบายของรั ฐ บาลอิ น เดี ย ที่ มี ก ารปรั บ ราคาน้ํ า ตาลทรายโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผู บ ริ โ ภค
ภายในประเทศ อีกทั้งรัฐบาลยังมีการออกนโยบายสนับสนุนราคาออยใหกับชาวไรในราคาที่
สูง สงผลใหโรงงานไมสามารถซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่ตองการและอาจจําเปนตองหยุดการ
ผลิต สงผลใหชาวไรไมสามารถจําหนายออยได เนื่องจากไมมีผูซื้อออยที่ตนเองปลูก จนทําให
เลิกการปลูกไปเชนกัน ดวยวงจรนี้ทําใหปริมาณน้ําตาลทรายในประเทศอินเดียมีการผันผวน
ขึ้นลงสลับกันทุก 1 ป หรือ 2 ป โดยในปการผลิต 2555/2556 บริษัทฯ คาดวาประเทศอินเดีย
จะสามารถผลิตน้ําตาลทรายไดมากกวาปริมาณการบริโภคประมาณ 1.0 ลานตัน
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ประเทศจีน
ประเทศจีนเปนประเทศที่มีการเติบโตของการบริโภคน้ําตาลทรายมากที่สุดในโลก
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโตอยางตอเนื่องทําใหประชาชนในประเทศ
มีกําลังการซื้อมากขึ้นเปนลําดับ โดยในอดีตประเทศจีนมีการบริโภคสารทดแทนความหวาน
เชน แซคคารีน ซึ่งสามารถทดแทนการใชน้ําตาลทรายเมื่อน้ําตาลทรายมีราคาแพง ทั้งนี้การ
บริโภคสารทดแทนความหวานลดลงอยางมากหลังจากเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น อีกทั้งยัง
เพิ่มการบริโภคสินคาที่ใชน้ําตาลทรายเปนสวนประกอบ เชน เครื่องดื่ม และขนม
ในปการผลิต 2554/2555 ประเทศจีนมีการผลิตน้ําตาลทราย 12.4 ลานตัน ในขณะที่มี
การบริโภคทั้งหมด 15.0 ลานตัน โดยในปการผลิต 2555/2556 มีการคาดการณวาประเทศจีน
จะมีการผลิตน้ําตาลทรายประมาณ 14.9 ลานตัน และคาดการณวาจะมีการบริโภคประมาณ
15.2 ลานตัน
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียเปนหนึ่งในผูนําเขาน้ําตาลทรายรายใหญของโลก ในอดีตประเทศ
อินโดนีเซียเคยเปนผูนําเขาน้ําตาลทรายใหญที่สุดในโลก กอนที่เศรษฐกิจของประเทศจีนไดมี
การเติบโตอยางตอเนื่อง และการบริโภคน้ําตาลทรายเพิ่มสูงขึ้นในปการผลิต 2554/2555
ประเทศอินโดนีเซียมีการนําเขาน้ําตาลทรายเปนปริมาณมากเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศไม
เหมาะแกการปลูกออยซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทราย ในขณะที่จํานวนประชากรนั้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมีการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น แมรัฐบาลมีการกําหนดแผนการที่จะผลิตน้ําตาล
ทรายเอง และลดการพึ่งพิงจากตลาดตางประเทศก็ตาม
โดยผลผลิตน้ําตาลทรายของประเทศอินโดนีเซียในปการผลิต 2554/2555 อยูที่ระดับ
2.5 ลานตัน ในขณะที่การบริโภคอยูที่ระดับ 5.7 ลานตัน โดยในปการผลิต 2555/2556 มีการ
คาดการณ ว า ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย จะมี ก ารผลิ ต น้ํ า ตาลทรายประมาณ 2.6 ล า นตั น และ
คาดการณวาจะมีการบริโภคประมาณ 5.9 ลานตัน
(2)

ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ
(ก)

การแขงขันภายในประเทศ

อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในประเทศไทยมีการกํากับควบคุมดูแลอยางเปนระบบ และมีการ
จัดการเพื่ อใหเกิดความเป นธรรมกั บชาวไร และโรงงาน ปริ มาณการผลิตน้ําตาลทรายมีแนวโน ม
เพิ่มขึ้นในทุกป โดยในปการผลิต 2554/2555 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ําตาลทรายไดทั้งหมด 10.3
ลานตัน ในขณะที่มีการบริโภค 2.9 ลานตัน ซึ่งถือวาสามารถผลิตน้ําตาลทรายไดเกินอุปสงคการ
บริโภคภายในประเทศมากสงผลใหมีน้ําตาลทรายเหลือเพื่อการสงออก โดยในปการผลิต 2554/2555
ประเทศไทยมีการสงออกน้ําตาลทรายประมาณ 7.3 ลานตัน
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2551/2552

2552/2553

2553/2554

2554/2555

2555/2556

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ*
(พันตัน)

การบริโภคน้ําตาลในประเทศ

2,396

2,653

2,800

2,950

3,044

การสงออกน้ําตาล

5,092

5,341

6,003

7,783

7,301

9,989

10,390

10,340

การผลิตน้ําตาล
7,564
7,246
* ตัวเลขประมาณการ
ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012

ในปการผลิต 2554/2555 ประเทศไทยมีการผลิตน้ําตาลทรายเปนปริมาณทั้งสิ้น 10.3 ลานตัน
โดยปจจุบันมีโรงงานน้ําตาลทั้งหมด 47 โรงงาน ดังตอไปนี้
กลุม

จํานวนบริษัทฯในกลุม
(โรง)

สวนแบงตลาด
(รอยละ)

ผลผลิตน้ําตาล (ตัน)

กลุมโรงงานน้าํ ตาลมิตรผล

5

1,961,866

19.1

กลุมโรงงานน้าํ ตาลไทยรุงเรือง

7

1,865,553

18.2

กลุม KTIS

3

1,149,582

11.2

กลุมโรงงานน้าํ ตาลขอนแกน

4

753,393

7.3

กลุมโรงงานน้าํ ตาลวังขนาย

4

658,452

6.4

กลุมอุตสาหกรรมน้ําตาลโคราช

2

642,583

6.3

กลุมน้ําตาลบานโปง

2

496,411

4.8

กลุมน้ําตาลกุมภวาป

2

376,699

3.7

น้ําตาลครบุรี

1

263,356

2.6

17

2,083,322

20.3

อื่นๆ

รวม
47
10,251,217
ที่มา: รายงานการผลิตออยและน้ําตาลทรายฉบับปดหีบ ปการผลิต 2554/55, สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล

(ข)

100.0

ราคาจําหนายน้ําตาลภายในประเทศ

ราคาน้ําตาลทรายที่ใชซื้อขายในประเทศมีการควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย โดยประกาศ
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรื่องการกําหนดราคาและหลักเกณฑเงื่อนไขใน
การจัดจําหนายน้ําตาลทราย ป พ.ศ. 2556 ไดกําหนดราคาไวดังนี้
ราคาจําหนายสง (ราคารวมกระสอบ) สงมอบ ณ โรงงาน ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหาสิบกิโลกรัม)
1,070.00 บาทตอกระสอบ
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1
กิโลกรัม)

และเกรด 2 (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหาสิบ

น้ําตาลทรายขาวเกรด 3 (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหาสิบกิโลกรัม)

1,016.50 บาทตอกระสอบ
1,016.50 บาทตอกระสอบ
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ราคาจําหนายสง (ราคารวมกระสอบและจําหนายตั้งแตหกกระสอบหรือสามรอยกิโลกรัมขึ้นไป) สง
มอบ ณ สถานที่จําหนายของผูผลิตจําหนายสง ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหาสิบกิโลกรัม)
1,104.75 บาทตอกระสอบ
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1
กิโลกรัม)

และเกรด 2 (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหาสิบ

น้ําตาลทรายขาวเกรด 3 (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหาสิบกิโลกรัม)

1,051.25 บาทตอกระสอบ
1,038.00 บาทตอกระสอบ

ราคาจําหนายปลีก ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัม)
22.85 บาทตอกิโลกรัม
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1
กิโลกรัม)

และเกรด 2 (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหนึ่ง

น้ําตาลทรายขาวเกรด 3 (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัม)

21.85 บาทตอกิโลกรัม
21.35 บาทตอกิโลกรัม

ในกรณีน้ําตาลทรายในกระสอบปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหาสิบกิโลกรัม หรือมากกวาหรือ
นอยกวา ซึ่งมีการแบงบรรจุภาชนะเปนถุงยอยปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัมที่ปดผนึกแนน
หนาและมีฉลากระบุชื่อ ชื่อทางการคา หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต ใหจําหนายราคาจําหนาย
สงโดยใหคิดคาภาชนะบรรจุไดไมเกินกิโลกรัมละ 0.70 บาท
การจําหนายน้ําตาลทรายที่มีการบรรจุถุงปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัม ที่ปดผนึก
แนนหนาและมีฉลากระบุชื่อ ชื่อทางการคา หรือเครื่องหมายการคาของผูผ ลิต ใหจําหนายราคา
จําหนายปลีกโดยใหคิดคาภาชนะบรรจุไดไมเกินกิโลกรัมละ 0.75 บาท สวนการจําหนายน้ําตาลทราย
ที่มีการบรรจุถุงปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัมที่มีลักษณะการบรรจุแตกตางจากลักษณะ
ขางตน ใหจําหนายราคาจําหนายปลีกโดยใหคิดคาภาชนะบรรจุไดไมเกินกิโลกรัมละ 0.50 บาท
3.1.7 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
เกี่ยวของกับเกษตรกรจํานวนมาก รัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 (“พ.ร.บ. ออยและ
น้ําตาลทราย”) และประกาศใชเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 ถือเปนแมบทของการกํากับดูแลอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายในปจจุบัน โดยพ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทรายมีวัตถุประสงคหลัก คือ การรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และคุมครองรักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการผลิตและจัดจําหนาย และใหเกิดความเปน
ธรรมแกโรงงานและผูบริโภค
(1)

คณะกรรมการภายใตพ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย

พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 5 คณะ โดยคณะกรรมการแตละ
คณะประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากฝายชาวไร และตัวแทนจากฝายโรงงาน เพื่อควบคุมการ
ผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายใหเกิดความยุติธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งชาวไร โรงงาน และผูบริโภค
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ตารางตอไปนี้แสดงหนาที่และองคประกอบของคณะกรรมการแตละชุดภายใตพ.ร.บ. ออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. 2525
คณะกรรมการ
คณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย
(กอน.)

หนาที่

-

คณะกรรมการ
บริหาร (กบ.)

-

คณะกรรมการ
น้ําตาลทราย
(กน.)

-

คณะกรรมการออย
(กอ.)

-

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
(กท.)

-

กําหนดนโยบายตางๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย กําหนดระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบัติ
มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดอื่นที่
กฎหมายกําหนด
กําหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎหมาย
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี

องคประกอบของคณะ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

1 นาย
2 นาย
2 นาย
9 นาย
7 นาย

ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายกําหนด
จัดทําประมาณการรายได การกําหนดราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาล
ทรายเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาบทปรับในกรณีที่โรงงานไมปฎิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กําหนด

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูทรงคุณวุฒิ

1 นาย
1 นาย
1 นาย
5 นาย
4 นาย
1 นาย

ควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตและจัด
จําหนายน้ําตาลทรายตามที่คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายกําหนด
ควบคุมการจําหนายน้ําตาลทรายในราชอาณาจักร
และการสงออก
จัดใหมีการนําเขาในกรณีที่เกิดความขาดแคลน ฯลฯ

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

1 นาย
2 นาย
2 นาย
5 นาย
5 นาย

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตางๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัยและพัฒนา เพื่อสงเสริมการผลิต การเกษตร
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหา
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผลประโยชนและการใชเงินกองทุนโดยความ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
เห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

2 นาย
1 นาย
1 นาย
6 นาย
4 นาย

ดําเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับออย
ตามที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย

1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
3 นาย
3 นาย
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แผนภาพแสดงโครงสรางคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย
คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย

คณะกรรมการบริหาร
กองทุน (กท.)

คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย (กอน.)

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริหาร
(กบ.)
คณะกรรมการน้ําตาล
ทราย (กน.)

คณะกรรมการออย
(กอ.)
สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย (สอน.)

(2)

ระบบการจัดสรรโควตา

กอน. เปนหนวยงานตามพ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทรายจัดสรรการผลิตและการจัดจําหนายน้ําตาล
ทรายของผูผลิตแตละโรงงานในประเทศไทย โดยดูจากปริมาณที่โรงงานน้ําตาลทรายสามารถผลิตได เพื่อ
นํามาจัดสรรเปน 3 โควตา ไดแก โควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค.
โควตา ก. – โควตา ก. เปนโควตาที่มีการจัดสรรไวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยกอน.จะทํา
การประเมินความตองการบริโภคน้ําตาลทราย จากการเจริญเติบโตทางประชากรและเศรษฐกิจในแตละป
โดยราคาขายเปนราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย
โควตา ข. – โควตา ข. เปนโควตาน้ําตาลทรายดิบจํานวน 800,000 ตัน ที่กอน. กําหนดใหโรงงาน
น้ําตาลทรายสงมอบใหบริษัทฯ ออยและน้ําตาลไทย จํากัด (อนท.) สงออกจํานวน 400,000 ตัน และอีก
400,000 ตัน กําหนดใหโรงงานสงออกเอง
ราคาเฉลี่ยของน้ําตาลทรายโควตา ข. ทั้ง 800,000 ตัน จะถูกนําไปเปนฐานในการกําหนดราคา
มาตรฐานของน้ําตาลทรายดิบสงออกซึ่งใชในการคํานวณรายไดของอุตสาหกรรมและจัดสรรผลประโยชน
ระหวางชาวไรและโรงงานน้ําตาลทราย
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โควตา ค. – เปนปริมาณน้ําตาลทรายที่เหลือจากโควตา ก. และ ข. ของแตละโรงงานที่สามารถ
สงออกไดเอง โดยโรงงานน้ําตาลทรายตองสงออกน้ําตาลทรายผานบริษัท สงออกที่ไดรับอนุญาต ตาม
ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให
สงออกน้ําตาลทราย พ.ศ. 2550
ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก โควตา ข และโควตา ค ในชวง 5 ฤดูกาลผลิตที่
ผานมาของอุตสาหกรรมและบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดชนิด
น้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลทรายผลิตในฤดูการผลิต
ฤดูการผลิต
2550/51

(หนวย: ตัน)

ฤดูการผลิต
2551/52

ฤดูการผลิต
2552/53

ฤดูการผลิต
2553/54

ฤดูการผลิต
2554/55

โควตา ก
ทั้งระบบอุตสาหกรรม

1,800,000

1,900,000

2,200,000

2,500,000

2,300,000

96,571

106,906

304,357

281,777

257,924

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

44,156

44,455

107,129

96,598

94,399

5,216,545

4,486,592

3,922,976

6,363,009

7,151,217

กลุมบริษัทฯ
280,838
257,867
553,771
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
* หมายเหตุ: ปริมาณโควตา ข ในสวนของบริษัทฯ รวมสวนที่บริษัทฯ รับกลับมาขายเองดวย

710,749

796,759

กลุมบริษัทฯ
โควตา ข
ทั้งระบบอุตสาหกรรม
กลุมบริษัทฯ*
โควตา ค
ทั้งระบบอุตสาหกรรม

เมื่อโรงงานน้ําตาลทรายแตละโรงไดรับการจัดสรรน้ําตาลทรายตามโควตา ก แลว โรงงานน้ําตาล
ทรายจะตองทยอยขายน้ําตาลทรายโควตา ก ทุกสัปดาห ในปริมาณเทากับยอดที่ไดรับการจัดสรรหารดวย
52 (หาสิบสอง) นอกจากนี้ พ.ร.บ. ออยและน้ําตาล กําหนดใหโรงงานน้ําตาลทรายจะตองผลิตน้ําตาลทราย
จนเพียงพอกับปริมาณโควตา ก ที่ไดรับจัดสรรของทั้งป กอนที่จะสามารถสงออกน้ําตาลทรายตามโควตา ค
ได อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ โรงงานน้ําตาลทรายสวนใหญจะขอผอนผันเพื่อใหโรงงานน้ําตาลทรายสามารถ
สงออกน้ําตาลทราย กอนที่จะผลิตน้ําตาลทรายจนครบตามปริมาณโควตา ก ของทั้งป เพื่อไมใหโรงงาน
น้ําตาลทรายตองเก็บสินคาคงเหลือน้ําตาลทรายมากจนเกินไปในชวงตนของฤดูการหีบออย
(3)

การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทราย

การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทรายตามระบบ 70:30 ผลประโยชน
ของระบบรอยละ 70.0 จะถูกจัดสรรใหชาวไร และผลประโยชนของระบบรอยละ 30.0 จะถูกจัดสรรใหกับ
โรงงานน้ําตาลทราย
การคํานวณผลตอบแทนและการจัดสรรผลประโยชน
การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรและโรงงานน้ําตาลทรายนั้นโดยปกติจะจัดสรรผานทาง
ราคาออย กลาวคือ คณะกรรมการบริหารตามพ.ร.บ. ออยและน้ําตาลจะเปนผูทําการคํานวณราคา
เพื่อใหราคาออยรวมทั้งระบบเทากับรอยละ 70.0 ของผลประโยชนในระบบออยและน้ําตาลทราย

สวนที่ 2 หนาที่ 72

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่เหลืออีกรอยละ 30.0 จะเปนผลตอบแทนการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายของโรงงาน
น้ําตาลทราย
ในทุกฤดูการผลิต คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย จะออกประกาศคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย “เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและ
ชํ า ระราคาอ อ ยและค า ผลิ ตน้ํ า ตาลทราย และอั ต ราส ว นของผลตอบแทนระหว า งชาวไร อ อ ยและ
โรงงาน” เพื่ อเป น เกณฑใ นการคํ า นวณส ว นแบ ง รายได ร ะหว า งชาวไร อ อ ยและโรงงาน โดยสรุ ป
หลักเกณฑการคํานวณได ดังนี้
ราคาออยเฉลี่ยที่ความหวานมาตรฐาน (10 CCS) และผลตอบแทนการผลิตและจัดจําหนาย
น้ําตาลทรายสามารถคํานวณไดจากสูตรคํานวณดังตอไปนี้
ราคาออยเฉลี่ย (ผลประโยชนจัดสรรใหแกชาวไร)
= (0.70 x รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย)
ปริมาณออยเขาหีบ
ผลตอบแทนการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย (ผลประโยชนจัดสรรใหแกโรงงาน)
= (0.30 x รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย)
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตได
ตารางตอไปนี้แสดงวิธีการคํานวณหารายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

=

ผลรวมรายไดของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย –
รายจายของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

ผลรวม

ผลรวมรายไดของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

=

รายไดรวมจากการขายน้ําตาลทราย โควตา ก. โควตา ข. และโควตา
ค. และกากน้ําตาล

รายไดจากน้ําตาลทรายโควตา ก.

=

ผลคูณของปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. กับราคาของน้ําตาลทราย
โควตา ก. ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ

รายไดจากน้ําตาลทรายโควตา ข.

=

ยอดขายน้ําตาลทรายโควตา ข. โดยใชราคาเฉลี่ยของอนท.และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อนท. สงออกจริง

รายไดจากน้ําตาลทรายโควตา ค.

=

ผลคูณปริมาณน้ําตาลทรายตามโควตา ค. ที่ผลิตไดจริง กับราคาเฉลี่ย
ของน้ําตาลทรายโควตา ข. ที่ขายไดจริง

รายไดจากกากน้ําตาล

=

ผลคูณปริมาณกากน้ําตาลที่ผลิตไดจริง กับราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาล
ที่ขายไดจริง

ผลรวมรายจายของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

= คา ใชจา ยรวมของอุต สาหกรรมอ อ ยและน้ํา ตาลทราย ตามที่ กอน.
กํา หนด ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึ ง ค า ใช จา ยในการควบคุ ม การผลิ ต และจั ด
จําหนายน้ําตาลทรายที่จายจากเงินกองทุน คาใชจายในการสงออก
น้ําตาลทราย คาเชาโกดัง คาประกันภัยและคาขนสงน้ําตาลทราย

ในทางปฏิบัติจะมีการประกาศราคาออยสองครั้งในแตละฤดูการผลิต ไดแก คาออยขั้นตน และ
คาออยขั้นสุดทาย การประกาศคาออยขั้นตนจะทํากอนเปดหีบในชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปโดย
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คํานวณจากประมาณการรายไดสุทธิของระบบ ราคาออยขั้นตนจะใชเปนราคากลางในการซื้อขาย
ออยระหวางโรงงานและชาวไร
หลังจากสิ้นฤดูการผลิตและอนท. กําหนดราคาโควตา ข. เสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการบริหาร
จะคํานวณคาออยขั้นสุดทายจากรายไดสุทธิของระบบที่เกิดขึ้นจริงในปการผลิตนั้น
ถาหากวาราคาออยเฉลี่ยขั้นสุดทายมีราคาสูงกวาราคาออยขั้นตน โรงงานจะตองชําระคาออย
เพิ่ ม ให กั บ ชาวไร อ อ ยจนครบตามราคาอ อ ยขั้ น สุ ด ท า ย เพื่ อ ให ช าวไร อ อ ยได รั บ รายได สุ ท ธิ จ าก
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายรอยละ 70.0 ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตน
ชาวไรออยไมตองคืนคาออยที่ไดรับเกินใหกับทางโรงงานน้ําตาลทราย อยางไรก็ดีโรงงานจะไดรับเงิน
ชดเชยจากกองทุนออยและน้ําตาลทรายในสวนคาออยที่จายเกินรวมกับเงินชดเชยเพื่อใหโรงงาน
น้ําตาลทรายไดรับผลตอบแทนรอยละ 30.0 จากระบบจัดสรรผลประโยชน
ตารางตอไปนี้แสดงราคาออยขั้นตนและราคาออยขั้นสุดทายที่ความหวาน 10 CCS ตั้งแตป
การผลิต 2548/2549 ถึง 2554/2555
2548/49
(บาท/ตัน)
800.0

ปการผลิต

2549/50
(บาท/ตัน)
800.0

2550/51
(บาท/ตัน)
600.0

2551/52
(บาท/ตัน)
830.0

2552/53
(บาท/ตัน)
965.0

2553/54
(บาท/ตัน)
945.0

2554/55
(บาท/ตัน)
1,112.2

ราคาออยขัน้ ตน
ราคาออยขัน้ สุดทาย
869.5
725.6
673.5
891.5
967.8
984.3
ยังไมประกาศ
(เขตเหนือ 1)
ราคาออยขัน้ สุดทาย
824.6
702.7
663.4
886.5
961.5
935.3
ยังไมประกาศ
(เขตเหนือ 2)
ราคาออยขัน้ สุดทาย
857.3
711.3
686.4
909.0
992.9
1,025.5
ยังไมประกาศ
(เขตเหนือ 3)
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: - โรงงานของบริษัทฯ ถูกจัดอยูในเขตเหนือ 3 ซึ่งเปนเขตคํานวณราคาออย จํานวน 5 โรงงาน ประกอบดวย โรงงานเกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล
โรงงานน้ําตาลสิงหบุรี โรงงานไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาล ที.เอ็น. โรงงานน้าํ ตาลสระบุรี
- โรงงานของ TIS ถูกจัดอยูในเขตเหนือ 1 ซึ่งเปนเขตคํานวณราคาออย จํานวน 3 โรงงาน ประกอบดวย โรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ โรงงาน
อุตสาหกรรมน้ําตาลแมวัง โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ (ทิพยสุโขทัย)
- โรงงานของ RPE ถูกจัดอยูในเขตเหนือ 2 ซึ่งเปนเขตคํานวณราคาออย จํานวน 4 โรงงาน ประกอบดวย โรงงานรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค
โรงงานน้ําตาลกําแพงเพชร โรงงานน้ําตาลนครเพชร โรงงานน้ําตาลพิษณุโลก

(4)

กองทุนออยและน้ําตาลทรายและคาธรรมเนียมนําสง

ภายใต พ.ร.บ. ออยและน้ํ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ไดมีการกําหนดให มีการจั ดตั้งกองทุนอ อยและ
น้ํ า ตาลทรายและให มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มเข า กองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย โดยในป จ จุ บั น
ค า ธรรมเนี ย มที่ ช าวไร แ ละโรงงานน้ํ า ตาลทรายต อ งนํ า ส ง กองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาลทรายมี ดั ง ในตาราง
ดังตอไปนี้
ประเภท

จุดประสงคของคาธรรมเนียม

การคํานวณคาธรรมเนียม

ค า ธรรมเนี ย มวิ จั ย และส ง เสริ ม เพื่ อ ใช ใ นการศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา สําหรับชาวไร ใหคํานวณจากผลคูณของปริมาณออยที่
ออยและน้ําตาลทราย
และส ง เสริ ม การผลิ ต และน้ํ า ตาล ส ง ให โ รงงานกั บ อั ต ราค า ธรรมเนี ย มที่ ก อน.กํ า หนด
ทราย
สําหรับโรงงานน้ําตาลทราย ใหคํานวณจากผลคูณของ
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตได กับอัตราคาธรรมเนียมที่
กอน. กําหนด โดยจะมีการประกาศอัตราคาธรรมเนียม
ใ น ทุ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ใ น ป ก า ร ผ ลิ ต 2 5 5 4 / 5 5
คาธรรมเนียมสวนชาวไรออยอยูที่ 3.11 บาทตอตันออย
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ประเภท

จุดประสงคของคาธรรมเนียม

การคํานวณคาธรรมเนียม
ในสว นของโรงงานน้ํา ตาลทราย อัต ราคา ธรรมเนีย ม
น้ํ า ตาลทรายอยู ที่ 11.70 บาทต อ ตั น และอั ต รา
คาธรรมเนียมกากน้ําตาลอยูที่ 2.36 บาทตอตัน

ค า รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง เ พื่ อ รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง คํ า นวณจากผลผลิ ต อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย ซึ่ ง กอน.
อุ ต สาหกรรมอ อ ยและน้ํ า ตาล อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย จะแจ ง เก็ บ เป น ร อ ยละของรายรั บ สุ ท ธิ ในป ก ารผลิ ต
ทราย
2554/55 คารักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายเก็บที่รอยละ 0.50 ของรายรับสุทธิ
ผลตางเงินนําสงกองทุนออยและ เป น มาตรการเพิ่ ม รายได ใ ห แ ก
น้ําตาลทราย
กองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
นํ า ไปชํ า ระหนี้ ใ ห กั บ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร

เทากับรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแยกมูลคาเพิ่มออกจาก
ราคาน้ํ า ตาลทรายจํ า หน า ยในประเทศ ซึ่ ง โรงงาน
น้ําตาลทรายตองนํามาชําระตอกองุทนออยและน้ําตาล
ทราย โดยมีอัตราดัง ตอไปนี้ 76.21 บาทตอกระสอบ
สําหรับน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 71.96 บาทตอกระสอบ
สําหรับน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรํา

ผลตางรายไดนําสง กองทุนออ ย เป น มาตรการเพิ่ ม รายได ใ ห แ ก โรงงานน้ําตาลทรายตองนําสงเงินในสวนที่มีการปรับ
และน้ําตาลทราย
กองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ ขึ้นราคากิโลกรัมละ 5 บาท เขากองทุนโดยคํานวณจาก
นํ า ไปชํ า ระหนี้ ใ ห กั บ ธนาคารเพื่ อ ปริมาณน้ําตาล โควตา ก. ที่โรงงานขายน้ําตาลทรายได
การเกษตรและสหกรณการเกษตร

3.1.8 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทฯ มี
ภาระตองสงมอบน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลตามสัญญาขายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลที่ทําไวแลว มีรายละเอียด
ดังนี้
มูลคาที่ยังไมสงมอบ (ลานบาท)
ผลิตภัณฑ

สงมอบในชวง

สงมอบในชวง

ต.ค. 2555 – ธ.ค. 2555

ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556

รวม

น้ําตาลทราย

2,457.3

12,323.3

14,780.6

กากน้ําตาล

289.7

996.8

1,286.5

ที่มา: บริษัทฯ
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3.2 ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ และการบริการ – ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย ผาน EPPCO ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ EPPCO มีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ตันตอป โดย ณ ปจจุบัน โรงงานของ EPPCO
เปนโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยแหงเดียวในประเทศไทย เยื่อกระดาษของ EPPCO ใชวัตถุดิบ
หลักคือชานออย ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ปจจุบันผลิตภัณฑของ
EPPCO สามารถแบงไดเปน 2 ชนิดไดแก เยื่อกระดาษแหง และเยื่อกระดาษเปยก
(1)

เยื่อกระดาษแหง (Dry Pulp)

เยื่อกระดาษแหงคือเยื่อกระดาษที่ผลิตไดจากวัตถุดิบชานออย มีความชื้นประมาณรอยละ 10.0 –
1
12.0 มีน้ําหนักตอกอนประมาณ 250 กิโลกรัม ความสวางของเยื่อกระดาษมีคาไมนอยกวารอยละ 80.0 ISO
2
มีคาความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count) ไมสูงกวา 10 ppm เยื่อกระดาษแหงสามารถเก็บไดนาน
EPPCO จั ด จํ า หน า ยเยื่ อ กระดาษแห ง ทั้ ง ในประเทศ และต า งประเทศ โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า วถื อ เป น
ผลิตภัณฑหลักของธุรกิจเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย ของ EPPCO โดยคิดเปนรอยละ 83.4 ของ
ผลิตภัณฑเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยทั้งหมด
(2)

เยื่อกระดาษเปยก (Wet Pulp)

เยื่อกระดาษเปยกคือเยื่อกระดาษที่ผลิตไดจากวัตถุดิบชานออย มีความชื้นรอยละ 50.0 – 52.0 มี
น้ําหนักตอกอนประมาณ 225 กิโลกรัม แตมีคาความสวางและคาความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count)
เทียบเทากับเยื่อกระดาษแหง เยื่อกระดาษเปยกสามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตกระดาษไดงายกวาเยื่อ
กระดาษแหง เนื่องจากมีความชื้นที่สูงกวา สงผลใหประหยัดเวลาในกระบวนการนําเยื่อกระดาษกลับไปตม
น้ําอีกครั้ง อยางไรก็ดีเยื่อกระดาษเปยกมีอายุการเก็บรักษาสั้นกวา และมีคาใชจายในการขนสงที่สูงกวาเมื่อ
เทียบกับเยื่อกระดาษแหง จากปจจัยดังกลาว EPPCO จึงจัดจําหนายเยื่อกระดาษเปยกภายในประเทศ
เทานั้น โดยคิดเปนรอยละ 16.6 ของผลิตภัณฑเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยทั้งหมดของ EPPCO

1
2

ISO เปนคาความสวางที่ตรวจวัดไดตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO: International Standardize Organization)
ppm (Parts Per Million) คือหนวย 1 ใน 1,000,000 สวน
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ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลรายละเอียดชนิด และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑเยื่อกระดาษฟอกขาว
จากชานออยของ EPPCO
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
ประเภท
ผลิตภัณฑ

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54

30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

(ขอมูลการผลิต)

ปริมาณ

ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ

ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
(ตัน)

(ตัน)

(ตัน)

รอยละ

(ตัน)

(ตัน)

(ตัน)

ผลผลิตเยื่อ
กระดาษฟอกขาว
จากชานออย
เยื่อกระดาษแหง

79,660

91.3

89,430

86.4

87,526

84.9

23,922

85.0

69,715

84.7

58,979

83.4

เยื่อกระดาษเปยก

7,544

8.7

14,066

13.6

15,524

15.1

4,223

15.0

12,621

15.3

11,756

16.6

รวมปริมาณ
ผลิตภัณฑเยื่อ
กระดาษฟอกขาว
จากชานออย

87,204

100.0

103,496

100.0

103,050

100.0

28,144

100.0

82,336

100.0

70,735

100.0

ที่มา: EPPCO

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
เยื่อกระดาษแหง

เยื่อกระดาษเปยก

ความสวาง (% ISO)

80

80

คาความสกปรก (ppm)

10

10

10-12

50-52

250

225

ความชื้น (รอยละ)
น้ําหนัก (กิโลกรัมตอกอน)
ที่มา: EPPCO
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3.2.2 การขาย และการตลาด – ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดและมูลคาการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยแตละประเภทจําแนก
เปนขายในประเทศและตางประเทศ
รอบ 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

(งบเฉพาะกิจการ)

(งบเฉพาะกิจการ)

(งบเฉพาะกิจการ)

รายได

ปริมาณ

รายได

รายได

(ลานบาท)

(ตัน)*

ปริมาณ

(ลานบาท) (ตัน)* (ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)*

รอบ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(งบเฉพาะกิจการ)

(งบเฉพาะกิจการ)

(งบเฉพาะกิจการ)

รายได

รายได

รายได

ปริมาณ

ปริมาณ

ปริมาณ

(ลานบาท) (ตัน)* (ลานบาท) (ตัน)* (ลานบาท) (ตัน)*

ขายในประเทศ
เยื่อกระดาษแหง

165.8

11,334

เยื่อกระดาษเปยก

113.8

รวมขายในประเทศ

181.3

8,798

145.5

7,177

7.5

378

7,656

253.5 13,421

290.6

16,274

71.0

279.6

18,990

434.8 22,219

436.1

23,451

78.5

เยื่อกระดาษแหง

1,079.2

74,228

1,424.6 72,920

1,657.5

รวมขายตางประเทศ

1,079.2

74,228

1,424.6 72,920

1,657.5

117.5

5,804

190.5 10,493

4,209

236.2 13,343

199.5 11,890

4,587

353.7 19,147

390.0 22,383

85,456

324.5 16,553

1,264.3 63,808

875.5 48,776

85,456

324.5 16,553

1,264.3 63,808

875.5 48,776

รวมทั้งหมด
1,358.8
93,218
1,859.4 95,139
2,093.6 108,907
403.1 21,140 1,617.9 82,955
ที่มา: EPPCO
* ขอมูลปริมาณขายของ EPPCO
** ปริมาณการขายจะไมเทากับปริมาณการผลิต เนื่องจาก EPPCO ทยอยขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยตลอดป และอาจมีการขายขามป

1,265.5 71,159

ขายตางประเทศ

รายไดสวนใหญของ EPPCO มาจากการขายเยื่อกระดาษแหง เปนสัดสวนประมาณรอยละ 82.4 – 91.7
ของรายไดเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยทั้งหมด ในขณะที่สัดสวนที่เหลือเปนรายไดจากการขายเยื่อกระดาษ
เปยกที่ประมาณรอยละ 8.3 – 17.6 ของรายไดเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยทั้งหมด โดย EPPCO มีการจัด
จําหนายผลิตภัณฑไปตางประเทศเปนสวนใหญ คิดเปนประมาณรอยละ 69.2 ของมูลคารายไดเยื่อกระดาษฟอกขาว
จากชานออยทั้งหมด
ทั้งนี้ EPPCO ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือบีโอไอตั้งแตวันที่ 5
มิถุนายน พ.ศ. 2546 เนื่องจากอยูภายใตเงื่อนไขของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาวคือ เปนโครงการ
เกี่ยวกับเกษตรกรรมและผลิตผลจากเกษตร ที่เปนกิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑพลอยไดหรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร บัตรสงเสริมการลงทุนที่บริษัทเหลานี้ไดรับจะทําใหบริษัทเหลานี้มีสิทธิพิเศษตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้
-

ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ มีกําหนด 8 ป นับ
จากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50.0 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ป หลังจากครบ
กําหนด 8 ปที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดสําหรับระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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(1)

กลยุทธการแขงขันธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
(ก)

ความแนนอนในการจัดหาวัตถุดิบ

EPPCO มีความมั่นคงทางดานวัตถุดิบสูง เนื่องจากรับวัตถุดิบชานออยโดยตรงจากบริษัทฯ
และโรงงานของกลุมบริษัทฯ ซึ่งโรงงานของกลุมบริษัทฯ สามารถหีบออยไดมากกวา 10,000,000 ตัน
ออยตอป จึงมีผลิตภัณฑพลอยไดคือชานออยเปนจํานวนมาก ดังนั้น EPPCO สามารถวางแผน
ปริมาณการผลิตจากชานออย ที่จะไดรับจากการหีบน้ําตาลทรายลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การที่ EPPCO สามารถจัดหาวัตถุดิบไดในปริมาณที่สูง และมั่นคงนั้น ทําใหลูกคาไววางใจได
วาจะมีผลิตภัณฑเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยพรอมจัดจําหนายใหกับลูกคาของ EPPCO เมื่อ
ลู ก ค า ต อ งการ นอกจากนี้ ก ารมี ค วามแน น อนในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ในปริ ม าณมากนั้ น ส ง ผลให
EPPCO สามารถวางแผนการผลิต และการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิตอีก
ดวย
(ข)

ตนทุนวัตถุดิบต่ํา

EPPCO มีคาใชจายทางดานวัตถุดิบต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานเยื่อกระดาษรายอื่น
เนื่องจากโรงงาน EPPCO มีพื้นที่อยูในบริเวณใกลกับโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูจําหนายวัตถุดิบ
ตรงใหกับ EPPCO โดยใชระบบสายพานลําเลียงแทนการขนสงดวยรถบรรทุก สงผลใหมีคาขนสงที่
ต่ํา
(ค)

การเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ

ผลิ ตภั ณ ฑ เยื่ อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ อ ยของ EPPCO ผลิ ต จากชานอ อ ย ซึ่ ง ถื อเป น
ผลิตภัณฑธรรมชาติ และเปนเยื่อใหมซึ่งยังไมเคยผานการใชงาน (Virgin pulp) โดยกระแสการ
อนุรักษธรรมชาติทําใหมีความตองการผลิตภัณฑของ EPPCO มากขึ้น นอกจากนี้โรงงานเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานออยของ EPPCO ยังเปนโรงงานเยื่อกระดาษรายแรกของประเทศที่ไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางดานอาหาร ISO 22000 และ GMP&HACCP จากบริษัท เอสจี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งปลอดภัยแกการบริโภค และสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทํา
ภาชนะอาหาร
(2)

กลุมลูกคาเปาหมาย
(ก)

ลูกคาในประเทศ

EPPCO
จั ดจํ าหน า ยผลิ ตภั ณฑ เยื่ อกระดาษแห ง และเยื่อ กระดาษเปย กให กั บลู ก ค า
อุตสาหกรรม ไดแกลูกคาอุตสาหกรรมกระดาษ และลูกคาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร โดยคิดเปน
ประมาณรอยละ 19.5 – 30.8 ของรายไดทั้งหมดของ EPPCO โดย EPPCO ขายผลิตภัณฑใหบริษัท
ชั้นนําในประเทศ ไดแก บริษัท เอสซี จี เปเปอร จํากัด (มหาชน) บริษัท คิมเบอรลีย-คลาค (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด เปนตน
(ข)

ลูกคาตางประเทศ

EPPCO จัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยใหกับลูกคาตางประเทศสวนใหญทํา
การขายผานนายหนา (Broker) นายหนาอาจทําการแนะนําลูกคาโดยตรงใหกับทาง EPPCO หรือซื้อ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปจั ด จํ า หน า ยให กั บ ลู ก ค า ต า งประเทศเอง การขายผ า นผู ค า คนกลางทํ า ให EPPCO
สามารถกําหนดราคา และปริมาณที่ตองการขายตามที่ EPPCO เห็นวาเหมาะสมไดโดยไมตองทํา
การเจรจากับลูกคาโดยตรง โดยรายไดหลักของ EPPCO มาจากการขายตางประเทศซึ่งคิดเปน
ประมาณรอยละ 69.2 – 80.4 ของรายไดของ EPPCO ทั้งหมด โดย EPPCO ขายผลิตภัณฑให
นายหนาชั้นนําของตางประเทศ ไดแก Marubeni Corporation, OG Corporation, Chinabase Star
Paper และ Interfiber Asia เปนตน
ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณและมูลคาการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยในประเทศ
แบงตามประเภทลูกคา

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
ประเภทลูกคา

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ
(ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน)
1. ลูกคาอุตสาหกรรมกระดาษ
กลุมกระดาษพิมพเขียน

122.0

8,640

128.7

6,804

146.0

7,990

16.4

982

115.3

6,318

139.7

8,083

กลุมกระดาษคราฟท

91.5

6,197

175.7

8,897

117.8

6,451

24.2

1,429

81.5

4,597

122.9

7,050

กลุมกระดาษทิชชู

46.2

2,955

101.7

5,099

145.5

7,770

32.3

1,910

121.3

6,534

101.1

5,862

20.0

1,198

28.6

1,419

26.8

1,240

5.5

266

35.6

1,698

26.2

1,388

279.6 18,990

434.8

22,219

436.1 23,451

78.5

4,587

2. ลูกคาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
รวมผลิตภัณฑเยื่อกระดาษฟอก
ขาวจากชานออยทีข่ ายในประเทศ
ที่มา: EPPCO

353.7 19,147

390.0 22,383

ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณและมูลคาการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยตางประเทศ แบง
ตามกลุมอุตสาหกรรม

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

(ขอมูลการขาย)

มูลคา

มูลคา

มูลคา

มูลคา

มูลคา

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่

ประเภทลูกคา

940.8 66,696

ปริมาณ

1,226.4 62,657

ปริมาณ

1,402.6 72,385

ปริมาณ

30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55
(ขอมูลการขาย)

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ
(ลาน
(ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) บาท) (ตัน)
1. ลูกคาอุตสาหกรรมกระดาษ

ปริมาณ

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่

269.2 13,822

1,067.1 53,693

685.7 38,665

2. ลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร

89.0

4,473

129.9

6,549

123.2

6,569

19.2

984

86.6

4,666

72.7

3,755

3. ลูกคาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
รวมผลิตภัณฑเยื่อกระดาษฟอก
ขาวจากชานออยทีข่ าย
ตางประเทศ
ที่มา: EPPCO

49.5

3,058

68.3

3,714

131.7

6,502

36.2

1,748

110.5

5,449

117.0

6,356

1,079.3 74,228

1,424.6 72,920

1,657.5 85,456

324.5 16,553

1,264.3 63,808

875.5 48,776
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(3)

ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยของ EPPCO
ชองทางการจัดจําหนาย
(ก)

การจัดจําหนายในประเทศ

EPPCO ทําการจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยใหกับลูกคาอุตสาหกรรม
โดยตรง โดยการจัดจําหนายทั่วไปจะทําการเสนอขายเปนรายเดือนหรือตามความตองการของลูกคา
โดยทําการจัดสงผลิตภัณฑตามระยะเวลาที่ไดตกลงกับลูกคา EPPCO มุงเนนการจัดจําหนายเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานออยใหแกกลุมลูกคาอุตสาหกรรมกระดาษรายใหญในประเทศที่มีความ
ตองการใชเยื่อกระดาษประเภทที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และจัดเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําการใช
เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพเพื่อความพอใจของลูกคาในลักษณะ
Technical Sales
(ข)

การจัดจําหนายตางประเทศ

EPPCO ทําการจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยใหกับลูกคาตางประเทศสวน
ใหญผานนายหนา (Broker) ซึ่งการซื้อขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยไปตางประเทศจะทํา
สัญญาการซื้อขายแบบ Spot Lot ซึ่งเปนการทําสัญญาซื้อขายเปนครั้งๆ โดยพิจารณาจากสภาวะ
ตลาด และราคา ณ ชวงเวลานั้นๆ การทําสัญญาประเภทนี้มีสัดสวนประมาณรอยละ 90.0 ของ
ยอดขายตางประเทศทั้งหมด ในขณะที่ประมาณรอยละ 10.0 เปนการขายภายใตสัญญาระยะยาว
EPPCO พิจารณาเลือกนายหนาโดยพิจารณาจากกําลังการซื้อของประเทศตางๆ และความนาเชื่อถือ
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ของนายหนาเพื่อลดความเสี่ยงในการขาย นอกจากนี้ ผูบริหารของ EPPCO ยังทําการตลาดอยาง
ตอเนื่อง เชน การเขารวมงานแสดงสินคาเพื่อหากลุมลูกคาใหมอีกดวย
3.2.3 การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
วัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยคือชานออย โดย ณ ปจจุบัน EPPCO มีความ
ตองการใชชานออย ประมาณ 550,000 ตันตอป โดยชานออย ที่ใชเปนวัตถุดิบจะถูกลําเลียงดวยสายพานลําเลียงที่
สรางขึ้นจากโรงงานของบริษัทฯ โดยตรงจึงทําใหสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบไดงาย และมีคาใชจายในการ
ขนสงต่ํา นอกจากนี้ EPPCO ยังสามารถจัดหาวัตถุดิบจากโรงงานของกลุมบริษัทฯ อีก 2 โรง กลาวคือ โรงงานของ
TIS และ โรงงานของ RPE ดวย อยางไรก็ดีปริมาณวัตถุดิบชานออย ที่ EPPCO ไดรับ นั้นขึ้นอยูกับปริมาณออยที่
โรงงานของกลุมบริษัทฯ สามารถหีบไดในฤดูการผลิตนั้นๆ

สายพานลําเลียงจากโรงงานของบริษัทฯ
ณ ปจจุบัน โรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ มีชานออย เหลือใชจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
ประมาณ 100 กิโลกรัมตอออย 1 ตัน
ขอมูลชานออย ที่ EPPCO นํามาใชในกระบวนการผลิตสามารถสรุปไดดังนี้
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
ฤดูการผลิต

ชานออย
ที่มา: EPPCO

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

ปริมาณ
(ตัน)

ปริมาณ
(ตัน)

ปริมาณ
(ตัน)

462,181

526,693

513,182

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
1 ต.ค. 54 - 31
ธ.ค. 54
ปริมาณ
(ตัน)
148,999

30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

ปริมาณ
(ตัน)

ปริมาณ
(ตัน)

410,181

446,038
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3.2.4 กระบวนการผลิต – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
(1)

กระบวนการเตรียมชานออย
ชานออยที่ผานจากกระบวนการแยกขุยแลว จะถูกลําเลียงจากโรงงานของบริษัทฯ ดวยสายพาน
ลําเลียง และใชเครื่องโปรยชานออย ในการนําชานออยที่แยกขุยแลวมาผสมกับน้ําเพื่อโปรยในลานกองเก็บ
ชานออย สายพานลําเลียงชานออยของ EPPCO มีการออกแบบเพื่อใชในโรงงานโดยเฉพาะโดยมีอัตราขน
ถายสูงสุด 120 ตัน/ชั่วโมง และมีสายพานลําเลียงหนากวาง 1,200 เมตร การเก็บรักษาชานออย ในลานจะมี
การรักษาโดยมีการพรมน้ําใหเปยกเพื่อรักษาคุณภาพชานออย และไมใหชานออยฟุงกระจายไปในอากาศ

ลานกองเก็บชานออย
เครื่องโปรยชานออย (Stacker)
(2) กระบวนการทําความสะอาดและตมเยื่อกระดาษ
ชานอ อ ย ที่ ถู ก แยกขุ ย แล ว จะถู ก นํ า เข า กระบวนการทํ า ความสะอาดเพื่ อ แยกสิ่ ง เจื อ ปนออก ซึ่ ง
สิ่งเจือปนที่ปะปนมากับชานออย ทั่วไปจะมีขุยชานออย ดินทราย และสิ่งเจือปนชนิดอื่นๆ จากนั้นชานออย
ดังกลาวจะถูกลําเลียงเขาสูหมอตมเยื่อดวยโซเดียมไฮดรอกไซด หรือโซดาไฟ ซึ่งใชกระบวนการตมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวาการตมโดยการใชโซเดียมซัลไฟดเนื่องจากมีกลิ่นรุนแรง และมีความเปนดางที่
สามารถกัดกรอนหมอไอน้ํากลับมาใชแบบทอ (Recovery Boiler Tube) ทั้งนี้การตมดังกลาวทําเพื่อแยกเสน
ใยออกจากกันโดยมีการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลา จากนั้นเยื่อกระดาษที่ไดจะถูกนําเขาเครื่องลาง
เยื่อเพื่อทําความสะอาดอีกครั้งกอนสงเขากระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ

เครื่องลางเยื่อ
หมอตมเยื่อ
(3) กระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ
เยื่อกระดาษที่ตมสุกแลวจะถูกนําเขาสูกระบวนการฟอกเยื่อเพื่อทําใหเยื่อกระดาษมีความขาวสวาง
เพิ่มขึ้น โดยใชกระบวนการแบบปราศจากคลอรีน (Elemental Chlorine-free) ซึ่งเปนกระบวนการฟอกเยื่อ
กระดาษที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความทันสมัยและใชกันแพรหลายในปจจุบัน ทั้งนี้การฟอกเยื่อกระดาษ
ดวยวิธีอื่นที่ใชคลอรีนจะทําใหเกิดสารไดออกซินซึ่งเปนสารกอมะเร็งในปริมาณมาก และเปนอันตรายตอ
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มนุษย จากนั้นเยื่อกระดาษที่ผานกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษแลวจะถูกนํามาเขาเครื่องลางเพื่อทําความ
สะอาดอีกครั้งกอนนําเขาเก็บในถังเก็บเยื่อขนที่ฟอกแลว

หอฟอกเยื่อ
การลางเยื่อ
(4) การขึ้นรูปเยื่อกระดาษ
เยื่อที่ฟอกขาวแลวจะถูกสงไปยังเครื่องทําแผนเยื่อ ซึ่งแบงเปนสองสายการผลิตไดแกเครื่องทําแผน
เยื่อเปยก ที่มีความชื้นแผนเยื่อรอยละ 50.0 – 52.0 และเครื่องทําแผนเยื่อแหง ที่มีความชื้นแผนเยื่อรอยละ
10.0 – 12.0 โดยใชไอน้ําในการอบแหง หลังจากไดความชื้นตามตองการแลวเยื่อกระดาษจะถูกสงไปเขา
เครื่องตัดเพื่อตัดเปนแผนขนาดกวางประมาณ 60 เซนติเมตร และยาวประมาณ 80 เซนติเมตร จากนั้น
นําเขาบรรจุโดยการมัดเปนกอนมีขนาดกอนละ 250 กิโลกรัมสําหรับเยื่อกระดาษแหง และขนาดกอนละ 225
กิโลกรัมสําหรับเยื่อกระดาษเปยกเพื่อจัดจําหนายตอไป

ลูกกลิ้งรีดน้ํา

เครื่องอบแหง

เครื่องตัดเยื่อกระดาษ

การหอบรรจุภัณฑ
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3.2.5 ผลกระทบสิ่งแวดลอม – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
EPPCO ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดลอม และมุงมั่นที่จะปองกันและพัฒนากระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากที่สุด โดย EPPCO มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงงานเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานออย เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (สผ.)
โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง คุณภาพน้ํา และอาชีวอนามัย อีกทั้งยังจัดทําระบบตาม
มาตรฐานรับรองการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เพื่อใหมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล
จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมซึ่งกําหนดภายใตหนังสือ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยของ EPPCO
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศการตรวจวัดระดับเสียง คุณภาพน้ํา และอาชีวอนามัย ของ EPPCO สวนใหญอยูใน
ระดับมาตรฐาน แตยังคงมีประเด็นที่จะตองดําเนินการแกไข ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EPPCO ไมมีการติดตั้งเตาเผาปูนขาวเพื่อทําหนาที่กําจัดกากปูนและเปนการเผาหินปูนขาวใน
กระบวนการผลิตปูนขาวกลับคืน (lime recovery)
EPPCO ไมมีการกอสรางระบบฝงกลบกากของเสียโดยโครงการไดดําเนินการขออนุญาตกรมโรงงาน
เพื่อขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน
ความสูงของปลองเตาของ EPPCO ยังไมตรงตามที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรบั ความเห็นชอบ
EPPCO ตองปรับปรุงระบบดักฝุนของ เตาสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) ตามที่กําหนดใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
จากการตรวจวัดระดับคุณภาพน้ําทิ้งในบอพักน้ําทิ้งของ EPPCO ยังคงมีคาตรวจวัดบางสวนที่สูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด ไดแก คา SS คา pH และคา SAR

สําหรับการดําเนินการปรับปรุงแกไข ณ ปจจุบัน EPPCO ไดดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

EPPCO มีแผนติดตั้งเตาเผาปูนขาว (Lime Kiln) ซึ่ง ณ ปจจุบันอยูระหวางการศึกษา และ
เปรียบเทียบเทคโนโลยีในการติดตั้งเตาเผาปูนขาวดังกลาว ทั้งนี้ EPPCO มีแผนที่จะดําเนินการให
แลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2557
EPPCO ไดดําเนินการขุดบอฝงกลบเสร็จสิ้นแลว และกําลังดําเนินการเตรียมความพรอมของบอ
ดังกลาวเพื่อใชฝงกลบกากของเสีย ทั้งนี้ EPPCO มีแผนที่จะดําเนินการใหเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
พ.ศ. 2556
EPPCO ไดดําเนินการทําแผนตอปลองเตาใหมีความสูงเปนไปตามที่กําหนดไวในรายงานสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ EPPCO มีแผนที่จะดําเนินการใหเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2557
EPPCO มีแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงระบบดักฝุนของเตาสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler)
ภายในป พ.ศ. 2556
EPPCO ไดดําเนินการปรับปรุงและซอมบํารุงเครื่องจักรที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งในบอน้ํา
ทิ้งเรียบรอยแลว

สวนที่ 2 หนาที่ 85

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3.2.6 สภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชาน
ออย
(1)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

ราคาเยื่อกระดาษในป พ.ศ. 2556 ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยมีปจจัยหลัก
มาจากปริมาณเยื่อกระดาษคงคลังที่ต่ํา สงผลใหราคาเยื่อกระดาษใยยาว เชนราคาของ Northern Bleached
Softwood Kraft (NBSK) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเกรดมาตรฐานที่มีตลาดซื้อขายทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20-30 ดอลลารสหรัฐตอตัน จาก 870 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2555 ไปอยู ที่ ร ะดั บ 885-900 ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ ตั น ในช ว งต น ป พ.ศ. 2556 เช น เดี ย วกั บ ราคา
Southern Bleached Softwood Kraft (SBSK) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเกรดมาตรฐานที่มีตลาดซื้อขายทางตอนใต
ของสหรัฐอเมริกา ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15-30 ดอลลารสหรัฐ ตอตัน จาก 830 ดอลลารสหรัฐ ตอตัน ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 มาอยูที่ระดับ 845-860 ดอลลารสหรัฐ ตอตัน ในชวงตนป พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ราคา
เยื่ อ กระดาษใยสั้ น ในตลาดประเทศสหรั ฐอเมริ ก าก็ มี แ นวโน ม ปรั บตั ว ดี ขึ้ น เช น กั น โดยราคา Northern
Bleached Hardwood Kraft (NBHK) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเกรดมาตรฐานที่มีตลาดซื้อขายทางตอนเหนือของ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา และราคา Southern Bleached Hardwood Kraft (SBHK) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเกรด
มาตรฐานที่มีตลาดซื้อขายทางตอนใตของสหรัฐอเมริกา ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20 ดอลลารสหรัฐตอตัน
โดยรวมแลว ราคาเยื่อกระดาษใยสั้นซึ่งเปนเยื่อกระดาษที่ประเทศไทยผลิตและสงออกมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
อยางไรก็ดี ราคาเยื่อกระดาษใยยาวอาจมีการปรับตัวลง ดังแสดงจากราคาเยื่อกระดาษใยยาวของ
ยุโรป และญี่ปุน ในชวงตนป พ.ศ. 2556 ที่มีการปรับตัวลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในชวงเวลา
เดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากความตองการเยื่อกระดาษใยยาวในชวงตนปที่ผานมายังอยูในระดับที่ไมสูง
นักเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2555 โดยเปนผลจากสภาวะเศรษฐกิจในทวีปยุโรปที่ซบเซา อยางไรก็ดี ประเทศจีน
มีปริมาณการนําเขาเยื่อกระดาษสูงถึง 16.49 ลานตัน ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนระดับสูงสุดเทาที่ประเทศจีน
เคยนําเขา
ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดราคาผลิตภัณฑเยื่อกระดาษในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป
ประเทศญี่ปุนและประเทศจีน ในชวงระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556
หนวย: ดอลลารสหรัฐตอตัน
ผลิตภัณฑ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
NBSK
SBSK
NBHK
SBHK
ยุโรป
NBSK
SBSK
NBHK
SBHK
ประเทศญี่ปุน
NBSK
SBSK
SBHK

มกราคม

2555
พฤศจิกายน

2556
มกราคม

ธันวาคม

% เปลี่ยนแปลงของราคา ม.ค. 55
เทียบกับราคา ม.ค. 56

870
823
705
705

870
830
730 - 755
730 - 740

870
830
755
730 - 755

885 - 900
845 - 860
765 - 775
745 - 770

2.6
2.7
9.2
7.4

830
790
625
625

810 - 820
770 - 780
730 - 740
720 - 730

810 - 820
770 - 780
730 – 740
720 - 730

820 - 830
780 - 790
740 – 750
730 - 740

(0.6)
(0.6)
17.3
17.6

715
665
600

700
640
610

710
650
610

710
650
610

(0.7)
(2.3)
1.7
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หนวย: ดอลลารสหรัฐตอตัน
ผลิตภัณฑ
มกราคม
ประเทศจีน
NBSK
675
ที่มา: RISI, 11 มกราคม พ.ศ. 2556

(2)

2555
พฤศจิกายน

2556
มกราคม

ธันวาคม

660 - 670

660 - 680

% เปลี่ยนแปลงของราคา ม.ค. 55
เทียบกับราคา ม.ค. 56

650 - 660

(3.0)

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตควบคูกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษที่ผลิตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษใยสั้น เนื่องจากเยื่อกระดาษใยยาวเปนเยื่อที่
ได จ ากต น ไม เ มื อ งหนาว ซึ่ ง ทํ า ให ผู ผ ลิ ต ในประเทศจํ า เป น ต อ งนํ า เข า เยื่ อ กระดาษใยยาวจากผู ผ ลิ ต
ตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุน ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษในประเทศ
ไทยในป พ.ศ. 2555 เฉลี่ยรายไตรมาสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับปริมาณการผลิตเฉลี่ยรายไตรมาสของป
3
พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนปที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวม โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เยื่อ
กระดาษปรับตัวสูงขึ้นจาก 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 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 จากไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2555 และปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
7.9 จากไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2554
ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และกระดาษในชวงระหวางป
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555
ผลิตภัณฑ

ป
รายไตรมาสป 2554
รายไตรมาสป 2555
ป
ป
2553 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2554 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 2555*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษ
107.7
110.0
97.7
100.0
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อ
เทียบกับปริมาณของปกอน
(รอยละ)
3.2
-3.6
-6.6
-1.2
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อ
เทียบกับปริมาณของไตรมาสกอน
(รอยละ)
2.1
-11.2
2.4
ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ

84.3 98.0

107.2

101.3

-21.8 -9.1

-2.5

3.7

7.9

7.1

-15.7

27.2

-5.5

6.5

-

-

107.9 104.9

หากพิจารณาอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษจะเห็นไดวาอัตราการใชกําลัง
การผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษสอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ โดยอัตราการใช
กําลังการผลิตเฉลี่ยรายไตรมาสของป พ.ศ. 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 เชนกัน อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ น้ํ า ท ว มในป พ.ศ. 2554 โดยอั ต ราการใช กํ า ลั งการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมเยื่ อ
กระดาษในไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2554 อยูที่รอยละ 47.1 ปรับตัวขึ้นเปนรอยละ 59.9 ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.
2555 หลังโรงงานสามารถกลับมาผลิตไดตามปกติ สวนไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555 มีอัตราการใชกําลังการ
ผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่ 60.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 จากไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2555 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 จากไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2554

3

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม คือ ดัชนีที่นําปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปฐาน
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ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดอัตราการใชกําลังการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษในชวงระหวางป
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555
ผลิตภัณฑ

ป
รายไตรมาสป 2554
รายไตรมาสป 2555
ป
ป
2553 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2554 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 2555*

อัตราการใชกําลังการผลิตเยื่อ
กระดาษ (รอยละ)
59.6
61.4
54.5
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อ
เทียบกับปริมาณของปกอน
(รอยละ)
5.8
-0.3
-6.6
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อ
เทียบกับปริมาณของไตรมาสกอน
(รอยละ)
-1.0
-11.2
ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ

55.8

47.1 54.7

59.9

56.6

60.2

58.6

-1.2

-24.1 -8.3

-2.5

3.7

7.9

7.1

2.4

-15.7

27.2

-5.5

6.5

-

-

ภาวะการสงออกเยื่อกระดาษในป พ.ศ. 2555 เฉลี่ยรายไตรมาสเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2554 จะเห็นได
วาปริมาณการสงออกเยื่อกระดาษมีแนวโนมลดลง โดยปริมาณการสงออกในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555
ปรับตัวลดลงรอยละ 61.4 จากไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2554 โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณวา
ในป พ.ศ. 2555 จะมีปริมาณการสงออกโดยรวมเพียง 135.7 พันตัน ลดลงจากป พ.ศ. 2554 ถึง 48,300 ตัน
อันเนื่องมาจากปริมาณคําสั่งซื้อที่ลดลงของตลาดสงออกหลักอยางประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
ในขณะที่ความตองการเยื่อกระดาษจากไทยของประเทศอื่นอยางประเทศเวียดนามยังขยายตัวเพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง
ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดปริมาณการสงออกเยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ และ
สิ่งพิมพในชวงระหวางป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555
ผลิตภัณฑ

รายไตรมาสป 2554
รายไตรมาสป 2555
ป
ป
ป
2553 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2554 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 2555*

ปริมาณการสงออกเยื่อกระดาษ
46.9
และเศษกระดาษ (พันตัน)
162.2
50.7
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อ
เทียบกับปริมาณของปกอน
(รอยละ)
-16.5
16.6
40.5
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อ
เทียบกับปริมาณของไตรมาสกอน
(รอยละ)
9.5
-7.6
ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ

51.3

35.1 184.0

50.4

35.0

19.8

135.7

31.3

-24.2 13.4

-0.6

-25.3

-61.4

-38.1

-31.5

43.6

-30.6

-43.5

-

9.4

-

ภาวะการนําเขาเยื่อกระดาษมีแนวโนมสูงขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของป พ.ศ. 2555 ปริมาณการนําเขาเยื่อ
กระดาษปรับตัวเพิ่มประมาณรอยละ 17.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณวาในป พ.ศ. 2555 จะมีปริมาณการนําเขาโดยรวมอยูที่ 1,627,040 ตันตอป
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 9.6
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ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดปริมาณการนําเขาเยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ และ
สิ่งพิมพในชวงระหวางป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555
ผลิตภัณฑ

ป
2553*

ป
2555
2554*
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
2554

ปริมาณการนําเขาเยื่อกระดาษ
และเศษกระดาษ
1,607.75
403.95
389.19
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
เมื่อเทียบกับปริมาณของปกอน
(รอยละ)
11.8
1.4
-7.5
อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
เมื่อเทียบกับปริมาณของไตรมาส
กอน
(รอยละ)
4.9
-3.7
ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ

408.29

283.69 1,485.13

451.69

277.63

480.14 1,627.04

1.2

-26.3

-7.6

11.8

-28.7

17.6

9.6

4.9

-30.5

-

59.2

-38.5

72.94

-

ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณวา ปริมาณการผลิตและสงออกเยื่อกระดาษและ
กระดาษของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการเยื่อกระดาษ
ที่เพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากมาตรการของรัฐบาลที่ตองการผลักดันใหประเทศไทยกาวขึ้นเปนศูนยกลางดาน
การพิมพของภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่มจากการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานอยางลาว กัมพูชา
พมา และเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพยังไมเติบโตเทาประเทศไทย เพื่อรองรับการเขา
รวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจทําใหการสงออกเยื่อกระดาษของประเทศไทยมี
แนวโนมสูงขึ้นในอนาคต
(3)

ป
2555*

สภาวะการแขงขันและคูแขงขัน
ตารางดังตอไปนี้แสดงผูผลิตเยื่อกระดาษรายใหญของประเทศไทยในป พ.ศ. 2552
ผูผลิต
กําลังการผลิต (พันตัน)
ชนิดของวัตถุดบิ
Double A
560
ยูคาลิปตัส
Phoenix Pulp & Paper
235
ยูคาลิปตัส ไผ
Panjapol Pulp Industry
110
ยูคาลิปตัส
SCG Paper
105
ยูคาลิปตัส CTMP
EPPCO
100
ชานออย
Siam Cellulose
86
ยูคาลิปตัส
Fiber Pattana
18
กลอง UHT
Thai Gorilla Pulp
14
ใบตนปาลม
รวม
1,228
ที่มา: 2010 – 2012 Directory of the Thai Pulp and Paper Industries Association (TPPIA)
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3.2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 EPPCO มีภาระตองสงมอบเยื่อกระดาษแหง และเยื่อกระดาษเปยก หรือ
อื่นๆ ตามสัญญาขายที่ทําไวแลว มีรายละเอียด ดังนี้
มูลคาที่ยังไมไดสงมอบ (ลานบาท)
สินคา
เยื่อกระดาษแหง
เยื่อกระดาษเปยก
รวม
ที่มา: บริษัทฯ

สงมอบในชวง
ต.ค. 2555 – ธ.ค. 2555
384.9
23.8
408.7

สงมอบในชวง
ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556
216.4
11.5
227.8

รวม
601.3
35.3
636.5
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3.3 ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ และการบริการ – ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอลโดยมี
กําลังการผลิตสูงสุด 230,000 ลิตรตอวัน หรือ 75,900,000 ลิตรตอป โรงงานของ EPC ใชกากน้ําตาลซึ่งเปน
ผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลของกลุมบริษัทฯ เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลซึ่งถือเปนพลังงาน
ทางเลือก EPC มีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานระดับสากล และผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน
มาตรฐาน ISO 9000
EPC ไดรับใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลไดถึง 3 เกรด ไดแก เอทานอลที่สามารถรับประทานได (Potable
Alcohol) เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)
อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน EPC ผลิตเอทานอลและจัดจําหนาย 2 เกรด ไดแก เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial
Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)
ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลรายละเอียดชนิด และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑเอทานอลที่ EPC ขายในป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554 งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
ประเภทผลิตภัณฑ หนวย
30 ก.ย. 52
30 ก.ย. 53
30 ก.ย. 54
54
30 ก.ย. 54
30 ก.ย. 55
(ขอมูลการขาย) (ขอมูลการขาย) (ขอมูลการขาย)
(ขอมูลการขาย)
(ขอมูลการขาย) (ขอมูลการขาย)
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
ผลผลิตเอทานอล
เอทานอลที่ใชใน
อุตสาหกรรม
เอทานอลที่ใชเปน
เชื้อเพลิง
รวมปริมาณ
ผลิตภัณฑเอทา
นอล
ที่มา: EPC

(1)

พันลิตร

15,800

29.0 28,600

48.7 17,000

32.5

9,500

55.9 19,300

42.7 12,000

28.0

พันลิตร

38,600

71.0 30,100

51.3 35,300

67.5

7,500

44.1 25,900

57.3 30,800

72.0

พันลิตร

54,400

100.0 58,700

100.0 52,300

100.0

17,000

100.0 45,200

100.0 42,800

100.0

เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol)

เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรมเปนเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 95.5 เกิดจากการหมักพืช หรือ
เศษซากพืช เชน ออย น้ําตาล กากน้ําตาล ชานออย และธัญพืชตางๆ เพื่อเปลี่ยนแปงจากพืชใหเปนน้ําตาล
และเปลี่ยนจากน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอล โดย EPC ใชกากน้ําตาลเพื่อเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต เอ
ทานอลที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 95.5 สามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีอื่น เชน เอทิล อาซิเตด
(Ethyl Acetate) กรดแอซีติก (Acetic Acid) และ Bio-Ethylene รวมทั้งยังสามารถนําไปกลั่นเพิ่มเติมเพื่อทํา
เปนเครื่องดื่มหรือสุราคุณภาพพิเศษได
(2)

เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)

เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงเปนเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 99.5 เกิดจากการนําเอทานอลที่มี
ความบริสุทธิ์รอยละ 95.5 ไปกลั่นซ้ําเพิ่มความบริสุทธิ์ เอทานอลบริสุทธิ์รอยละ 99.5 สามารถนําไปผสมกับ
น้ํามันเบนซินในอัตราสวนของเอทานอลรอยละ 10.0 และน้ํามันเบนซินอีกรอยละ 90.0 เปนน้ํามัน “แกส
สวนที่ 2 หนาที่ 91

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

โซฮอล” เชน ถาผสมกับน้ํามันเบนซิน 91 เรียก แกสโซฮอล 91 ผสมกับน้ํามันเบนซิน 95 เรียก แกสโซฮอล
95
3.3.2 การขาย และการตลาด – ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดและมูลคาการขายเอทานอลแตละประเภทจําแนกเปนขายในประเทศและ
ตางประเทศ
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 53

รอบ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่

30 ก.ย. 54

(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ)
รายได ปริมาณ รายได ปริมาณ รายได ปริมาณ
(ลานบาท) (พันลิตร)* (ลาน
(พัน
(ลาน
(พัน
บาท)
ลิตร)*
บาท)
ลิตร)*
ขายในประเทศ
เอทานอลที่ใชใน
อุตสาหกรรม
เอทานอลที่ใช
เปนเชื้อเพลิง
รวมขายใน
ประเทศ

1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.
54

30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(งบเฉพาะกิจการ)
รายได ปริมาณ
(ลาน (พันลิตร)*
บาท)

(งบเฉพาะกิจการ)
รายได ปริมาณ
(ลาน (พันลิตร)*
บาท)

(งบเฉพาะกิจการ)
รายได ปริมาณ
(ลาน (พันลิตร)*
บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

808.4

38,900

654.7

27,600

844.4

37,400

96.4

4,600

594.2

26,600

460.3

23,000

808.4

38,900

654.7

27,600

844.4

37,400

96.4

4,600

594.2

26,600

460.3

23,000

286.2

16,000

504.7

25,000

355.0

16,400

194.0

8,200

311.9

14,300

299.3

12,000

1.0

47

4.3

165

2.3

94

-

-

1.2

47

168.0

8,600

287.2

16,047

509.0

25,165

357.3

16,494

194.0

8,200

313.1

14,347

467.4

20,600

รวมทั้งหมด
1,095.6
54,947 1,163.7 52,765 1,201.7 53,894
290.4
12,800
907.3 40,947
ที่มา: EPC
หมายเหตุ: * ปริมาณการขายจะไมเทากับปริมาณการผลิต เนื่องจาก EPC ทยอยขายเอทานอลตลอดปและอาจมีการขายขามปได

927.7

43,600

ขายตางประเทศ
เอทานอลที่ใชใน
อุตสาหกรรม
เอทานอลที่ใช
เปนเชื้อเพลิง
รวมขาย
ตางประเทศ

ทั้งนี้ EPC ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือบีโอไอตั้งแตวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2547 เนื่องจากการดําเนินงานของ EPC อยูภายใตเงื่อนไขของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กลาวคือ เปนกิจการผลิตแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร ซึ่งสงผลให EPC ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ที่
สําคัญดังตอไปนี้
-

-

ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
ได รั บการยกเว น ภาษี เงิ น ได นิ ติ บุค คลสํ า หรั บกํ า ไรสุ ทธิ ที่ไ ด จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ การ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100.0 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8
ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25.0 ของเงินลงทุนในกิจการที่
ไดรับการสงเสริม นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดสําหรับระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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(1)

กลยุทธการแขงขัน
(ก)

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

EPC มีผลิตภัณฑที่หลากหลายตามความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งโรงกลั่น
ของ EPC ไดรับใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลไดถึง 3 เกรด ไดแก เอทานอลที่สามารถรับประทาน
ได (Potable Alcohol) เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปน
เชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) การมีผลิตภัณฑที่หลากหลายเชนนี้ ชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดต า งประเทศให กั บ EPC แตกต า งจากโรงงานผลิ ต เอทานอลส ว นมากในประเทศไทยที่
สามารถผลิตเพียงเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อขายในประเทศเทานั้น
(ข)

ความแนนอนในการสงมอบผลิตภัณฑ

EPC มีความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคาไดอยางสม่ําเสมอและตรงเวลา
เนื่องจาก EPC ใชกากน้ําตาลจากโรงงานของกลุมบริษัทฯ เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ซึ่ง
มีปริมาณมากเกินกวาความตองการของกําลังการผลิต EPC จึงไมเคยประสบปญหาวัตถุดิบขาด
แคลน จากปจจัยดังกลาวสงผลให EPC สามารถสงมอบผลิตภัณฑไดตรงเวลาและไดรับความ
ไววางใจจากลูกคามาโดยตลอด
(ค)

คุณภาพของผลิตภัณฑ

EPC มีนโยบายมุงรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยูเสมอ ทําใหคุณภาพเอทานอลที่
ไดจากโรงงานมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนด อีกทั้งยังสามารถพัฒนาหอกลั่น
เพื่อผลิต เอทานอลระดับ B-Grade ซึ่งเปนเอทานอลที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศ
(ง)

นโยบายสงเสริมการตลาด

EPC ตระหนักถึงการแขงขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานในปจจุบัน EPC จึงไดมีการ
จัดทํานโยบายสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มฐานลูกคาโดยเฉพาะฐานลูกคาในตางประเทศ
อาทิ นโยบายเขารวมประชุมและอบรมผูผลิตเอทานอลทั้งในและนอกประเทศอยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการพบปะลูกคาและพอคาคนกลางเปนการสรางฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(2)

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย
(ก)

ลูกคาในประเทศ

EPC จัดจําหนายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 99.5 เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผสม
เปนน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับบริษัทผูคาน้ํามันในประเทศ สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุน
พลังงานทดแทนเพื่ อลดการนํ าเขา น้ํา มัน เชื้ อเพลิงและน้ํ ามั นดิ บจากตางประเทศ โดยมีผู คา ตาม
*
มาตรา 71 ซึ่งเปนลูกคารายใหญเปนลูกคา ของ EPC เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยรายไดจากการขายเอทา
นอลที่เปนเชื้อเพลิงในประเทศคิดเปนรอยละ 49.6 ของรายไดจากการขายเอทานอลทั้งหมดในงวด
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
1

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 หมวด 1 การคาและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง มาตรา 7 บังคับใหผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิด หรือ
รวมกันทุกชนิดปล ะตั้งแตหนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือ เปนผูคาน้ํา มันชนิดกาซปโตรเลียมเหลวแตเพียงชนิดเดียวที่มีปริมาณการคา ปละตั้งแตหาหมื่น
เมตริกตันขึ้นไป ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
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แผนผังตอไปนี้ แสดงขั้นตอนการจัดจําหนายเอทานอลที่เปนเชื้อเพลิงใหแกลูกคาในประเทศ
เมื่อสามารถเสนอราคาเปน
ที่นาพอใจ EPC จะจัดทํา
สัญญาซื้อขาย และสงมอบ
สัญญาใหผูมีอํานาจลงนาม
ทั้งสองฝายลงนาม

บริษัทผูคาน้ํามันสง
จดหมายเชิญประมูล
มายัง EPC

(ข)

ลูกคานํารถมารับ
ผลิตภัณฑหนา
โรงงาน

ฝายขายออกใบกํากับ
ภาษีเมื่อไดรับใบสง
สินคาจากโรงงาน

ลูกคาตางประเทศ

EPC ทําการจัดจําหนายเอทานอลไปยังตางประเทศ โดยจะจัดจําหนายผานผูกระจายสินคา
เพื่อสงตอไปยังลูกคาขั้นสุดทาย ณ ปจจุบัน EPC จัดจําหนายเอทานอลที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ความบริสุทธิ์รอยละ 95.5 และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง ความบริสุทธิ์รอยละ 99.5 ในตางประเทศ
โดยรายไดจากการสงออกเอทานอลที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และเอทานอลที่เปนเชื้อเพลิงคิดเปน
รอยละ 32.3 และ รอยละ 18.1 ของรายไดจากการขายเอทานอลทั้งหมดในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555 ตามลําดับ
แผนผังตอไปนี้ แสดงขั้นตอนการจัดจําหนายเอทานอลใหแกลูกคาในตางประเทศ
EPC จัดทําใบเสนอ
ราคาและปริมาณการ
มอบสินคาใหแกลูกคา
หรือผูกระจายสินคา

จัดทําสัญญาซื้อ
ขายสงใหผูมี
อํานาจลงนามทั้ง
สองฝายลงนาม

ยื่นขออนุญาต
สงออกและขน
ยายกับกรม
สรรพสามิต

เตรียมการขนยายเขาคลัง ณ
คลังปลายทาง โดยทําแผนขน
ยายแจงไปยังโรงงานและผู
บริการรถบรรทุก

เมื่อขนสินคาไปยังเรือ
ของลูกคาแลวจัดทํา
เอกสารสงออกเพื่อ
ขาย Letter of Credit

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
(1)

กากน้ําตาล

การผลิตเอทานอลของ EPC ใชวัตถุดิบหลักคือ กากน้ําตาล ซึ่ง EPC ตองการปริมาณกากน้ําตาล
ประมาณ 242,600 ตันตอป เพื่อที่จะสามารถผลิตเอทานอลไดตามประสิทธิภาพสูงสูดของโรงงานซึ่งมีกําลัง
การผลิตสูงสุด 230,000 ลิตรตอวัน โดย EPC ดําเนินการซื้อกากน้ําตาลทั้งหมดจากโรงงานน้ําตาลของกลุม
บริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาโรงงานน้ําตาลของกลุมบริษัทฯ จะสามารถสงกากน้ําตาลใหแก EPC ไดตามที่
ตองการเนื่องจากการดําเนินการของโรงงานน้ําตาลของกลุมบริษัทฯ สามารถผลิตกากน้ําตาลไดมากกวา
ความตองการทั้งหมดของโรงงานผลิตเอทานอล
(2)

ถานหิน

ถานหินเปนหนึ่งในตนทุนการผลิตที่สําคัญในการผลิตเอทานอล โดยโรงงานผลิตเอทานอลจะใช
พลังงานที่ไดจากหมอไอน้ําขนาด 42 ตัน/ชม. แรงดัน 34 kg/cm2 ซึ่งใชถานหินแบบ ซัลเฟอรต่ําเปน
เชื้อเพลิง ไอน้ําจากหมอไอน้ําดังกลาวจะสงไปยังเครื่องปนไฟ (Turbine generator) ขนาด 3 เมกะวัตตเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟาจายใหกับโรงงาน อยางไรก็ดี EPC อยูระหวางการดําเนินงานลงทุนในระบบผลิตกาซ
ชีวภาพ (Biogas) ในโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนถานหินสําหรับหมอไอน้ําไดถึง
30,000 ตันตอป บริษัทฯ คาดวาโครงการดังกลาวจะทําให EPC ประหยัดการใชเชื้อเพลิงถานหินไดกวารอย
ละ 85.0 ตอป และเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม
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3.3.4 กระบวนการผลิต – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
เอทานอล คือ แอลกอฮอลที่แปรรูปมาจากพืชจําพวกแปงและน้ําตาลโดยผานกระบวนการหมัก การกลั่นแยก
ผลิตภัณฑเอทานอล และการทําใหบริสุทธิ์โดยกระบวนการแยกน้ํา
การผลิตเอทานอลแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
(1)

การเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation)

กากน้ําตาล ที่ถูกสงโดยทอสงจากถังเก็บโรงน้ําตาลของบริษัทฯ จะถูกนํามาชั่งกรองเพื่อแยกสิ่ง
สกปรก และเจือจางดวยน้ํา เพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสมตอการหมักยีสตกอนเขาสูกระบวนการตอไป
(2)

กระบวนการหมัก (Fermentation process)

กระบวนการหมักเปนกระบวนการเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอลโดยใชเชื้อจุลินทรียที่เหมาะกับ
วัตถุดิบที่หมักเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก จุลินทรียที่ EPC เลือกใช คือ ยีสตสายพันธุพิเศษ ซึ่ง
เปนสายพันธที่มีคุณภาพสูงจากประเทศอินเดีย นํามาเพาะเลี้ยงและขยายจํานวนใหมีปริมาณเพียงพอกอน
เขาสูถังหมัก
กากน้ํ า ตาลที่ ถู ก เจื อ จางแล ว จะถู ก ส ง เข า สู ถั ง หมั ก เพื่ อ ผ า นกระบวนการหมั ก อย า งต อ เนื่ อ ง
(Continuous-Fermentation) โดยถังหมักจํานวน 6 ถัง ยีสตจะเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสในกากน้ําตาลใหเปนเอ
ทานอล โดยน้ําหมัก (Fermented wash) ที่ไดจากกระบวนการหมักจะมีแอลกอฮอลประมาณรอยละ 10.0 11.0

ถังหมักกากน้ําตาล (Fermenter)
(3)

กระบวนการกลั่น (Distillation process)

น้ําหมักที่ไดจะนํามาแยกเอทานอลออกโดยใชกระบวนการกลั่นลําดับสวนโดยใชหอกลั่นจํานวน 7
หอ ซึ่ ง สามารถแยกเอทานอลที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ป ระมาณร อ ยละ 95 ซึ่ ง เป น เอทานอลที่ ใ ช ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม

หอกลั่นลําดับสวน 7 หอ
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(4)

กระบวนการแยกน้ํา (Anhydrous process)

ขั้นตอนนี้เปนการกําจัดน้ําออกจากแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 95.0 เพื่อที่จะใหไดเอทานอล
ที่มีความบริสุทธิ์สูงที่รอยละ 99.5 เพื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิง โดยการนํามาผาน Recovery column และ
Molecular sieve จํานวน 2 ชุด ซึ่ง EPC ใชเทคโนโลยีของ Zeochem ประเทศสวิตเซอรแลนด

Molecular sieve
(5)

การจัดเก็บเอทานอล

EPC มีถังเก็บเอทานอลจํานวน 4 ถังซึ่งเปนถังสแตนเลสขนาดความจุรวม 16,000,000 ลิตร โดยแต
ละถังจะแยกเก็บเอทานอลที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง และมีระบบไนโตรเจน
ในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑกอนจัดจําหนายใหกับลูกคา

ถังบรรจุเอทานอลสแตนเลส
3.3.5 ผลกระทบสิ่งแวดลอม – ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเอทานอล
บริษัทฯ ไดวางนโยบายเพื่อลดผลกระทบของกระบวนการผลิตของ EPC ตอสิ่งแวดลอม เชน นโยบายการ
ใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด นโยบายปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อปองกัน
มลพิษ และเพื่อทําใหกระบวนการผลิตของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล สงผลใหบริษัทฯ ผานการรับรอง
ตามเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐาน ISO 9000 และผลการตรวจวัดคุณภาพทางอากาศและเสียงของ
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โรงงานผลิตเอทานอลของ EPC อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 15 (พ.ศ. 2540)
นอกจากการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงแลว EPC ยังมีการรณรงคในการใชน้ําเสียจากกระบวนการ
ผลิต หรือน้ํากากสา (Vinasse) มาใชประโยชนโดยนํามาเปนสารปรับสภาพดินเพื่อเพิ่มแรธาตุ และนําไปทํากาซ
ชีวภาพเพื่อใชผลิตไฟฟาในโครงการลงทุนในระบบผลิตกาซชีวภาพในโรงงานผลิตเอทานอล (Biogas) ได ทั้งนี้เปน
การลดตนทุนในการบําบัดน้ําเสีย และเพื่อรักษาสมดุลใหกับสิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจของ EPC
3.3.6 สภาวะตลาดอุตสาหกรรมเอทานอล
(1)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

พลังงานถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยองคการพลังงาน
ระหวางประเทศประมาณการแนวโนมความตองการใชพลังงานในป พ.ศ. 2578 จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
50.0 จากป พ.ศ. 2550 เปนประมาณ 739 พันลานลาน BTU (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) อันเปนผลมา
จากความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศเศรษฐกิจใหม (Emerging Economies) เปนหลัก ในขณะ
ที่แหลงพลังงาน เชน กาซธรรมชาติ และน้ํามันยังมีจํานวนเทาเดิม สงผลใหองคการพลังงานระหวางประเทศ
คาดการณวาพลังงานทดแทนจะเขามามีบทบาทมากขึ้น โดยหลายประเทศไดพัฒนาศักยภายในการผลิตเอ
ทานอลจากผลิตภัณฑทางการเกษตร เพื่อทดแทนการใชน้ํามันเบนซินที่มีราคาแพงกวา
ปจจุบัน ประเทศที่มีความตองการใชพลังงานสูงอยางประเทศสหรัฐอเมริกา และบราซิลเปนผูผลิต
และสงออกเอทานอลรายใหญของโลก ในขณะที่ประเทศไทยเปนผูผลิตเอทานอลอันดับที่ 9 และเปนผูบริโภค
อันดับที่ 11 ของโลก (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) ทั้งนี้ แนวโนมราคาเอทานอลในตลาดโลกป พ.ศ.
2556 ยังคงถูกกําหนดโดยราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเปนสําคัญ โดยในปที่ผานมาราคาน้ํามันดิบจากตลาด
Nymex ปรับตัวเฉลี่ยขึ้นจากปลายป พ.ศ. 2554 ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน
ทวี ปเอเซี ย และความตองการน้ํ ามั นในญี่ปุ นที่ เพิ่ม ขึ้นอย า งรวดเร็ ว เนื่องจากมี การใช น้ํา มันมาทดแทน
พลังงานจากโรงไฟฟานิวเคลียรซึ่งถูกปดลงเนื่องจากผลพวงของสึนามิเมื่อป พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ นัก
ลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับขอสงสัยในการครอบครองอาวุธนิวเคลียรของประเทศอิหรานสงผลใหราคา
น้ํามันดิบในชวงป พ.ศ. 2555 ในครึ่งปหลังยังทรงตัวอยูในระดับ 83.75 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ถึง 99.00
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
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จากแผนภาพดานลางแสดงถึงราคาน้ํามันที่ในชวงป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555
ดอลลารส หรัฐตอบารเรล
120

ดอลลารส หรัฐตอแกลลอน
3.5
3

100

2.5

80

2
60
1.5
40

1

20

0.5

NYMEX Crude Oil Price (LHS)

ต.ค. 55

ก.ค. 55

เม.ย. 55

ม.ค. 55

ต.ค. 54

ก.ค. 54

เม.ย. 54

ม.ค. 54

ต.ค. 53

ก.ค. 53

เม.ย. 53

ม.ค. 53

ต.ค. 52

ก.ค. 52

เม.ย. 52

0

ม.ค. 52

0

Ethanol Future Price (RHS)

ที่มา: NYMEX Crude Oil Price, Bloomberg
Ethanol Future Price, Bloomberg
RHS คือ แกนขวา
LHS คือ แกนซาย

นอกจากนี้ ราคาเอทานอลในตลาดโลกยังถูกกดดันดวยปจจัยอื่นๆ เชน การปรับตัวลงของราคา
ขาวโพดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และความกังวลในการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
(2)

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

ราคาเอทานอลภายในประเทศขึ้นอยูกับปจจัยดานอุปสงคภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งอุปสงคของเอทานอล
ในประเทศสวนมากมาจากความตองการเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง มีความบริสุทธิ์รอยละ 99.5 โดยนํามาผสมกับ
น้ํามันเบนซินออกเทน 95 เปนน้ํามันแกสโซฮอล ดังนั้น ปริมาณความตองการเอทานอลจึงขึ้นอยูกับปริมาณการใช
น้ํามันแกสโซฮอลลเปนหลัก ทั้งนี้ ประเทศไทยไดเริ่มจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลลใหแกประชาชนทั่วไป ในป พ.ศ.
2549 โดยเริ่มผสมเอทานอลกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่สัดสวนรอยละ 10.0 (E10) จากนั้นจึงมีการพัฒนาเปนการผสมเอ
ทานอลกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่สัดสวนรอยละ 20.0 (E20) และสัดสวนรอยละ 85.0 (E85) ตามลําดับ
ปจจุบันปริมาณความตองการเอทานอลภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเนื่องจากผูบริโภคหันมาใชแกส
โซฮอลเพิ่มมากขึ้นอันเปนผลมาจากการที่รัฐบาลไดใหการสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยมี
จุดมุงหมายที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเอทานอลเพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินใหได 9 ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 3,285
ลานลิตรตอปในป พ.ศ. 2564 โดยในปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลไดประมาณ 695.4
ลานลิตรตอป และจากมันสําปะหลังไดประมาณ 122.1 ลานลิตรตอป กลาวคือ หากความตองการเอทานอลเพิ่มขึ้น
ไปตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล ประเทศไทยจะตองเพิ่มกําลังการผลิตอีก
ประมาณ 4 เทาจึงจะไดปริมาณเอทานอลตามแผนที่วางไว
ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการสนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยสรุปดังนี้
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-

สนับสนุนเงินอุดหนุนเขากองทุนซึ่งทําใหราคาน้ํามันแกสโซฮอลมีราคาต่ํากวาราคาน้ํามันปกติ

-

ยกเลิกการใชน้ํามันเบนซิน 91 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป

-

บริหารสวนตางราคาน้ํามัน E20 ใหถูกกวาน้ํามันแกสโซฮอล 91 ประมาณ 3 บาท/ลิตร

-

สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ทดสอบ และการสรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มความตองการใชเอทานอล เชน
การใช conversion kit กับรถยนต และรถจักรยานยนตเกาเพื่อใหสามารถใชน้ํามัน E85

-

ประชาสัมพันธสรางความเขาใจน้ํามันแกสโซฮอล E10 E20 E85 อยางตอเนื่อง

-

สนับสนุนการผลิตรถยนต E85 ในรถยนตนั่งทั่วไป และ ECO-CAR โดยการลดภาษีสรรพสามิต
ใหกับผูผลิตรถยนต E85 50,000 บาท/คัน และ ECO CAR-E85 30,000 บาท/คัน

-

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ เพื่อรองรับการคาเอทานอลอยางเสรีในอนาคต
เชน การกําหนดขอยกเวนใน พ.ร.บ. สุรา ใหไมมีผลบังคับใชกับการผลิตเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิง
เปนตน และการปรับปรุง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนการสงออกเอทานอล รวมทั้งเปนการ
เตรียมพรอมรองรับเทคโนโลยี Multi-Dispenser เปนตน

ตารางดานลางแสดงโครงสรางราคาจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล
หนวย: บาทตอลิตร
กองทุนเพื่อ
ราคาน้ํามัน
ภาษี
กองทุนน้ํามัน สงเสริมการ
เฉลี่ย
ภาษีเทศบาล
สรรพสามิต
เชื่อเพลิง
อนุรักษ
หนาโรงกลั่น
พลังงาน

ภาษีมูลคา
เพิ่ม

คาการตลาด

ราคาขายปลีก
น้ํามันหนาปม

น้ํามันเบนซิน 95

23.74

7.00

0.70

8.00

0.25

2.78

4.23

47.00

*

23.31

7.00

0.70

6.70

0.25

2.66

1.43

42.15

น้ํามันแกสโซฮอล 95

23.54

6.30

0.63

2.30

0.25

2.31

0.84

36.23

น้ํามันแกสโซฮอล 91

23.32

6.30

0.63

0.00

0.25

2.14

1.07

33.78

น้ํามันแกสโซฮอล E20

23.25

5.60

0.56

-2.30

0.25

1.92

1.41

30.78

น้ํามันแกสโซฮอล E85

20.52

1.05

0.11

-11.80

0.25

0.71

9.30

20.78

น้ํามันเบนซิน 91

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ: * คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติอนุมัติการยกเลิกการใชน้ํามันเบนซิน 91 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป โดยให
จัดจําหนายน้าํ มันเบนซิน 91 ในสตอกใหหมดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

จากตารางดังกลาว จะเห็นไดวาน้ํามันแกสโซฮอล 91 ไมมีการเรียกเงินเก็บกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ในขณะที่
น้ํามันแกสโซฮอล E20 และน้ํามันแกสโซฮอล 95 E85 ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนน้ํามัน 2.30 บาท/ลิตร และ
11.80 บาท/ลิตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากน้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันเบนซิน 91 และน้ํามันแกสโซฮอล 95 ที่มีการ
เรียกเก็บเงินเขากองทุนสูงถึง 8.00 บาท 6.70 บาท และ 2.30 บาท ตามลําดับ การสงเสริมการใชน้ํามันแก็สโซฮอล
ในรูปของพลังงานทดแทนทําใหตลาดเอทานอลมีการเติบโตโดยตลอด ซึ่งปจจุบันมีการผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง
ประมาณ 1.3 ลานลิตรตอวัน
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แผนภาพดานลางแสดงราคาเอทานอลในประเทศไทยในปพ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555
หนวย: บาทตอลิตร

29.0
27.0
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0

ต.ค. 55

ก.ค. 55

เม.ย. 55

ม.ค. 55

ต.ค. 54

ก.ค. 54

เม.ย. 54

ม.ค. 54

ต.ค. 53

ก.ค. 53

เม.ย. 53

ม.ค. 53

ต.ค. 52

ก.ค. 52

เม.ย. 52

ม.ค. 52

15.0

ที่มา: สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(3)

สภาวะการแขงขันและคูแขงขัน

ณ ปจจุปน ประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลที่เปดและดําเนินการผลิตทั้งสิ้น 20 โรง ซึ่งมีกําลังการผลิตเอทา
นอลรวมกันทั้งสิ้น 3.3 ลานลิตรตอวัน ในขณะที่ปริมาณความตองการเอทานอลเฉลี่ยมีประมาณวันละ 1.3 ลานลิตร
ตอวันในป พ.ศ. 2555 อยางไรก็ดี เนื่องจากผูผลิตบางรายเทานั้นที่สามารถเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลไดตลอดทั้ง
ป ดังนั้นผลผลิตเฉลี่ยตอวันอาจมีความผันผวนทําใหผลิตไดนอยกวากําลังการผลิตจริง
ตารางดานลางแสดงโรงงานเอทานอลในประเทศไทยและกําลังผลิตรวมปพ.ศ. 2555
ผูประกอบการ

กําลังผลิต
(ลิตร/วัน)

วัตถุดิบการผลิต

ปที่เริ่มผลิต

1

บริษัท เพโทรกรีน จํากัด

230,000

กากน้ําตาล/น้ําออย

2551

2

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด

230,000

กากน้ําตาล/น้ําออย

2549

3

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด

230,000

กากน้ําตาล

2551

4

บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)

200,000

กากน้ําตาล

2547

5

บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด

200,000

น้ําออย

2552

6

บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

200,000

มันเสน

2553

7

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ดานชาง)

200,000

กากน้ําตาล/น้ําออย

2552

8

บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล จํากัด (บอพลอย)

200,000

กากน้ําตาล/น้ําออย

2554

9

บริษัท ไทยอะโกร เอนเนอจี จํากัด (ดานชาง) เฟส 2

200,000

กากน้ําตาล/มันเสน

2555

10

บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด เฟส 1

150,000

กากน้ําตาล

2548

11

บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล จํากัด

150,000

กากน้ําตาล/น้ําแปง

2549

12

บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด

150,000

มันเสน/กากน้ําตาล

2552

13

บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด

150,000

กากน้ําตาล/มันเสน

2552
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ผูประกอบการ

กําลังผลิต
(ลิตร/วัน)

วัตถุดิบการผลิต

ปที่เริ่มผลิต

14

บริษัท ไทผิงเอทานอล จํากัด

150,000

มันสด/มันเสน

2552

15

บริษัท พี.เอส.ซี.สตารช โปรดักส จํากัด (มหาชน)

150,000

มันสด/มันเสน

2552

16

บริษัท ไทยงวน เอทานอล จํากัด

130,000

มันสด/มันเสน

2548

17

บริษัท ไทยรุงเรืองพัฒนา จํากัด

120,000

กากน้ําตาล/น้ําออย

2552

18

บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด

100,000

กากน้ําตาล

2550

19

บริษัท เคไอ เอทานอล จํากัด

100,000

กากน้ําตาล

2550

20

บริษัท พรวิไลอินเตอรเนชั่นแนลกรุพเทรดดิ้ง

25,000

กากน้ําตาล/มันสด

2546

รวมกําลังผลิตทั้งหมดในปจจุบนั

3,265,000

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

3.3.7. การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล
ธุรกิจเอทานอลเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีพระราชบัญญัติและ
ประกาศตางๆ เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชนของโรงงานและผูบริโภคดังตอไปนี้
(1)

การกําหนดคุณภาพผลิตภัณฑเอทานอล

รัฐบาลโดยกรมธุรกิจพลังงานไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลโดยกําหนดกฎเกณฑการ
ตั้งโรงงานและการผลิตเอทานอล ผานประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุรา
สามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 นอกจากนี้กรมธุรกิจ
พลังงานยังไดกําหนดคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําเอทานอลมาใชใน
เชิงพาณิชย และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค ผานประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและ
คุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
(2)

การกําหนดราคาเอทานอล

แมวารัฐบาลจะไมมีนโยบายในการกําหนดราคาซื้อขายเอทานอล คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) ไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อคํานวนตนทุนราคาเอทานอลเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในการ
เจรจาตอรองระหวางผูซื้อและผูขาย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กบง. มีมติเห็นชอบอนุมัติ
หลักเกณฑการคํานวณราคาเอทานอลโดยคิดจากราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกากน้ําตาลและมันสําปะหลังใน
สัดสวนรอยละ 62:38 เพื่อใชเปนราคาอางอิงตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาเอทานอลอา งอิ ง = (0.62 x
ราคาขายเอทานอลของโรงงานผู ผลิ ตเอทานอลจาก
กากน้ําตาล) + (0.38 x ราคาขายเอทานอลของโรงงานผูผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง)
(3)

ประกาศยกเลิกการใชน้ํามันเบนซิน 91

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติ อนุมัติการยกเลิกการใชน้ํา มันเบนซิน 91
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป โดยใหจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 ในสตอกใหหมดภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคหันมาใชแกสโซฮอลเพิ่มมากขึ้น
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(4)

กําหนดภาษีสรรพสามิต

เพื่อเปนการสนันสนุนการจัดสรรเงินภาษีสุรา กรมสรรพสามิตไดกําหนดพระราชบัญญัติเงินภาษีสุรา
พ.ศ. 2527 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 โดยไดระบุใหผูมีหนาที่เสียภาษีตองเสียภาษีสุราเพิ่มขึ้นรอย
ละสิ บ ของภาษี เ ดิ ม และให เ จ า หน า ที่ ซึ่ ง มี ห น า ที่ จั ด เก็ บ ภาษี สุ ร าส ง มอบเงิ น ภาษี ที่ เ ก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น ให
กระทรวงมหาดไทยโดยหักคาใชจายไวรอยละ 5.0 ของเงินภาษีที่เก็บได และใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรร
เงิน ที่ไ ดรับให แก กรุงเทพฯ และราชการสวนทองถิ่ น นอกจากนี้ เพื่อเป นการสนัน สนุนการผลิตพลังงาน
ทดแทนกรมสรรพสามิตไดออกประกาศ เรื่อง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสาม
ทับ (เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2548 วาดวยการของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอล
3.3.8. งานที่ยังไมไดสง มอบ
มูลคาที่ยังไมไดสงมอบ (ลานบาท)
สินคา
เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง
เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม
รวม
ที่มา: บริษัทฯ

สงมอบในชวง
ต.ค. 2555 – ธ.ค. 2555
216.0
57.0
273.0

สงมอบในชวง
ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556
835.0
120.0
955.0

รวม
1,051.0
177.0
1,228.0
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3.4 ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ – ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
กลุมบริษัทฯ ดําเนินการผลิตไฟฟาและไอน้ําโดยใชชานออย ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการหีบ
ออยของโรงงานน้ําตาลของกลุมบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงาน และโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย โดยในแตละ
โรงงานจะมีหนวยผลิตกระแสไฟฟาของตนเอง นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดกอตั้งบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร
จํากัด (“KTBP”) เพื่อกอสรางโรงงานไฟฟาชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต ซึ่ง ณ ปจจุบันโรงไฟฟา
ดังกลาวอยูระหวางการกอสราง และทดสอบระบบ โดยคาดวา จะเริ่ม ดํา เนิน การเชิง พาณิช ยใ นไตรมาสที่ 2 ป
พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ไอน้ําที่ผลิตไดจะถูกสงไปที่เครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ไอน้ําสวนที่เหลือจะสงไปใช
ในกระบวนการผลิตน้ําตาล สวนไฟฟาที่ผลิตไดจะผลิตเพื่อใชเองในโรงงานสวนหนึ่ง สวนที่เหลือจะสงใหโรงงานใน
กลุมบริษัทฯ และขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
กําลังผลิตติดตั้งของเครื่องกําเนิดไฟฟา ณ ปจจุบัน ของกลุมบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
50.0
24.5
32.5
32.0
60.0
199.0

บริษัท
โรงงานของบริษัทฯ
โรงงานของ TIS
โรงงานของ RPE
โรงงานของ EPPCO
KTBP1
รวม
ที่มา: บริษัทฯ
1
อยูระหวางกอสราง

ตารางต อ ไปนี้ แสดงรายละเอี ย ดการผลิ ต และการขายไฟฟ า ของบริ ษั ท ฯ ในช ว งป บัญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554 งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และงวด 9
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
สําหรับปบัญชีส้นิ สุดวันที่
30 ก.ย. 2552*

30 ก.ย. 2553**

งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
1 ต.ค. 2554 –
30 ก.ย 2554**
31 ธ.ค. 2554**

กําลังไฟฟาที่ผลิตเพื่อใชเอง
262,201,100
298,574,548
39,678,640
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)
กําลังไฟฟาที่ขาย
7,483,920
29,222,520
5,638,400
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)
รายไดรวมจากการขายไฟฟา
22.4
86.2
16.4
(ลานบาท)***
ที่มา: บริษัทฯ
* รวมเฉพาะยอดไฟฟาของที่ผลิตไดโดย บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
** รวมเฉพาะยอดไฟฟาของที่ผลิตไดโดย
1. บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด
3. บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด
4. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด
***
เปนขอมูลภายในของกลุมบริษัทฯ โดยขอมูลดังกลาวยังมิไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54**

30 ก.ย. 55**

162,603,880

152,488,260

29,222,520

21,645,680

86.2

65.3

ทั้งนี้ KTBP ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือบีโอไอตั้งแตวันที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2553 เนื่องจากการดําเนินงานของ KTBP อยูภายใตเงื่อนไขของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กลาวคือ เปนกิจการสาธารณูปโภคและบริการ ซึ่งสงผลให KTBP ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้

สวนที่ 2 หนาที่ 103

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

-

-

ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
ได รั บการยกเว น ภาษี เงิ น ได นิ ติ บุค คลสํ า หรั บกํ า ไรสุ ทธิ ที่ไ ด จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ การ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100.0 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8
ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50.0 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ป หลังจากครบ
กําหนด 8 ปที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
อนุญาติใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25.0 ของเงินลงทุนในกิจการที่
ไดรับการสงเสริม นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดสําหรับระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

3.4.2 กลยุทธการแขงขัน
กลุมบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟาเพื่อใหการผลิตไฟฟาและไอน้ําของกลุมบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาใชในกระบวนการผลิต เชน การนําหมอ
ไอน้ําแรงดันสูง (High Pressure Boiler) มาใชสําหรับโรงไฟฟาของ KTBP ซึ่งกําลังอยูระหวางดําเนินการกอสราง
และทดสอบระบบ ซึ่งหมอไอน้ําแรงดันสูงดังกลาว จะสามารถผลิตไอน้ําและไฟฟาไดมากกวาหมอไอน้ําแรงดันต่ําซึ่ง
ใชในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ําตาลของกลุมบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงาน กลาวคือ โรงงานน้ําตาลของบริษัทฯ
โรงงานน้ําตาลของ TIS และโรงงานน้ําตาลของ RPE รวมถึงโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออยของ EPPCO
ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะทําใหกลุมบริษัทฯ มีรายไดที่มากขึ้นจากการผลิตไอน้ําและไฟฟา รวมทั้งสามารถลดคาใชจาย
ในการกระบวนการผลิตของกลุมบริษัทฯ
(1)

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย

กลุมบริษัทฯ ที่ผลิตไฟฟาจะสงไอน้ําและไฟฟาใหแกโรงงานน้ําตาลของกลุมบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงาน
โรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟาของแตละโรงงาน
(2)

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาคือชานออย ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานน้ําตาลทั้ง 3 โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งชวยลดตนทุนการจัดหาวัตถุดิบของกระบวนการผลิต
ไฟฟา ทั้งในดานราคาวัตถุดิบ และราคาคาขนสงวัตถุดิบมายังโรงผลิตไฟฟา
ณ ปจจุบัน ปริมาณชานออยจากกระบวนการผลิตของโรงงานน้ําตาลในกลุมบริษัทฯ มีเพียงพอตอ
ความตองการผลิตกระแสไฟฟา อยางไรก็ดี กระบวนการผลิตไฟฟาของทุกโรงงานในกลุมบริษัทฯ สามารถ
ปรับใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณชานออยไมเพียงพอตอความตองการผลิตไฟฟา
3.4.3 กระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
โรงงานที่ผลิตไฟฟาของกลุมบริษัทฯ จะนําชานออยที่ไดจากการหีบและสกัดน้ําออยมาเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา โดยชานออยจะถูกนําไปเผาเพื่อใหความรอนกับหมอไอน้ํา (Stream Boiler) เพื่อผลิตไอน้ํา ซึ่งไอน้ําที่
ผลิตไดจะถูกสงไปเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ไอน้ําสวนที่เหลือจะสงไปใชในกระบวนการผลิตน้ําตาล
สวนไฟฟาที่ผลิตไดจะผลิตเพื่อใชเองในโรงงานสวนหนึ่ง สวนที่เหลือจะสงใหโรงงานในกลุมบริษัทฯ และขายใหกับ
การไฟฟาฝายผลิต หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟาของแตละโรงงาน
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กระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ําของกลุมบริษัทฯ สามารถสรุปไดตามแผนภูมิรูปภาพดังตอไปนี้

ชานออย

กระบวนการ
ผลิตไอน้ํา

กระบวนการ
ผลิตไฟฟา

นํากลับไปใชใน
โรงงานน้ําตาลทราย

นํากลับไปใชใน
โรงงานน้ําตาลทราย

ขายใหการไฟฟาฝายผลิต
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค

ความตองการใชไฟฟาในโรงงานผลิตน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 ชวงคือ
(1)

ชวงหีบออย

ชวงหีบออย คือชวงที่โรงงานเดินเครื่องจักรทั้งในกระบวนการหีบออย และกระบวนการผลิตน้ําตาล
ทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ไปพรอมกัน (ระยะเวลาประมาณ 100 – 140 วัน) ในชวงนี้ กลุมบริษัทฯ จะมีความ
ตองการใชไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 117.2 เมกะวัตต
(2)

ชวงการละลายน้ําตาลนอกฤดู

ช ว งการละลายน้ํ า ตาลนอกฤดู คื อ ช ว งหลั ง จากการป ด หี บ ซึ่ ง โรงงานเดิ น เครื่ อ งจั ก รเฉพาะใน
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์เทานั้น (ระยะเวลาประมาณ 100 – 140 วัน) ในชวงนี้ กลุม
บริษัทฯ จะมีความตองการใชไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 52.2 เมกะวัตต
ตารางต อ ไปนี้ แสดงกํา ลั งการผลิ ต ความต องการใช ไ ฟฟ า และปริ ม าณการขายไฟฟ าเฉลี่ย 3 ป
ยอนหลัง ตั้งแตปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554
กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)

ความตองการใชไฟฟาในฤดู
หีบออย
(เมกะวัตต)

ความตองการใชไฟฟานอก
ฤดูหีบออย
(เมกะวัตต)

ปริมาณขาย
(เมกะวัตต)*

บริษัทฯ

50.0

30.0

1.5

27.4

TIS

24.5

16.0

1.0

0.4

RPE

32.5

12.0

1.0

6.7

EPPCO

32.0

18.0

18.0

-

-

11.2

11.2

-

บริษัท

EPC

KTBP
60.0
30.0
19.5
ที่มา: บริษัทฯ
* ปริมาณขายไฟฟาเฉลี่ยตอป โดยคํานวนจากการขายไฟฟาสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบได
ตารางขางตนรวมปริมาณการขายไฟฟาจากโรงไฟฟาของ บริษัทน้ําตาล เกษตรไทย จํากัด ซึ่ง ณ ป พ.ศ. 2552 – 2553 ยังมิไดมีการโอนมาเปนสินทรัพยของ
บริษัทฯ
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3.4.4 ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ยไฟฟ า สามารถจํ า แนกได เ ป น 2 ส ว น คื อ ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอันเปนผลมาจากขบวนการผลิตของโรงงานน้ําตาลทั้ง 3 โรงงานและโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจาก
ชานออย และผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเปนผลมาจากโรงงานไฟฟาชีวมวล ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงงาน
น้ํ า ตาล และโรงงานเยื่ อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ อ ยนั้ น อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1.5 ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของสายธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาล และสวนที่ 2 หัวขอ 3.2.5 ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสายธุรกิจ
ผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย)
ในส ว นของผลกระทบสิ่ งแวดล อ มอั นเป น ผลมาจากโรงงานไฟฟ า ชี วมวล เบื้ องต น ผู ป ระเมิ น ได ทํา การ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ พบวาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ
กอสรางและดําเนินงานของ KTBP อยูในระดับเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
อยางไรก็ดี การประเมินดังกลาวเปนการประเมินในชวงทดลองดําเนินงานของ KTBP ดังนั้น เพื่อใหผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมภายหลังการดําเนินงานจริงของ KTBP อยูในระดับต่ําที่สุด KTBP จึงไดกําหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โดยครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอม
หลัก เชน มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ําผิวดิน มลภาวะทางเสียง และมลภาวะทางอันเนื่องมาจากกากของ
เสีย
3.4.5 ความตองการใชไฟฟาในประเทศไทย
(1)

ความตองการใชไฟฟาในประเทศไทย

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
ความตองการใชพลังงานไฟฟา
GWh

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ลานบาท

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
http://www.eppo.go.th

0
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
http://www.bot.or.th

ความตองการใชไฟฟาแบงตามกลุมผูใชไฟฟา
GWh
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160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ที่พักอาศัย
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อืน่ ๆ

(2)

แนวโนมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา และระบบไฟฟาในประเทศไทย

จากแนวโนมความตองการใชไฟฟาที่สูงมากขึ้นทุกป สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน จึงไดมีการปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 (“PDP 2010”) เพื่อวางแผนการจัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการในอนาคต โดย
PDP 2010 ไดคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

คาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาจาก PDP 2010
GWh

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573
ที่มา: แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กระทรวงพลังงาน

การคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาดังกลาว มีอัตราการเจริญเติบโตของความตองการใช
ไฟฟาเฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอป จึงตองมีการเพิ่มระดับการผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการที่เพิ่มขึ้น
(3)

การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

พลังงานที่เราใชอยูในปจจุบัน อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และ
พลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานที่ใชแลวหมดไป ซึ่งรวมถึงถานหิน หินน้ํามัน ทราย
น้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง และกาซธรรมชาติ สวนพลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่ใชแลวสามารถ
หมุนเวียนมาใชไดอีก ซึ่งหมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ลม และคลื่น ซึ่งการ
ผลิตไฟฟาในปจจุบัน มีการพึ่งพิงพลังงานสิ้นเปลือง โดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันดิบและ
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กาซธรรมชาติเปนจํานวนมาก และเพื่อเปนการลดการพึ่งพิงเชื้อเพลิงดังกลาว PDP 2010 จึงไดเพิ่มการผลิต
ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชนิดอื่นเพื่อลดการพึ่งพิงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
ในชวงที่ผานมา ทั้งภาครัฐและฝายงานที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
อยางจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเปนพลังงานที่สะอาดและสามารถนํามาใชได
อยางตอเนื่อง อีกทั้งวัตถุดิบในการผลิตไฟฟามีตนทุนต่ํา หรือไมมีเลย
3.4.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ ปจจุบัน KTBP มีโครงการที่ยังไมสงมอบซึ่งอยูระหวางการกอสราง และยังไมเริ่มรับรูรายได ดังตอไปนี้
โครงการ
โรงงานไฟฟาชีวมวล

มูลคาการกอสราง
(ลานบาท)

สถานะโครงการ

1,600 Pre-test และ Pre-commissioning

ระยะเวลาที่คาดวาจะ
กอสรางเสร็จแลวเริ่ม
รับรูรายได
ไตรมาส 2 ป พ.ศ.
2556

ที่มา: KTBP
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