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6.

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในสายธุรกิจออยและน้ําตาลทราย
และธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่อง อันไดแก ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษ
ฟอกขาวจากชานออย และธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา เพื่อตอบรับกับนโยบายดังกลาว บริษัทฯ จึงไดอยูระหวาง
การศึกษาและพิจารณาโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1

โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ
ปจจุบันโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตประมาณ 50,000 ตันออยตอวัน บริษัทฯ มีโครงการ
ที่จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีกประมาณ 5,000 ตันออยตอวัน ในสวนของกระบวนการหีบสกัดน้ําออย กระบวนการ
ผลิตน้ําตาลทราย และพลังงานไอน้ํา ซึ่งจะทําใหโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเปนประมาณ
55,000 ตันออยตอวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับปริมาณออยที่บริษัทฯ มีอยูเดิมและที่จะเพิ่มขึ้น
จากการสงเสริมชาวไรออยซึ่งมีปริมาณมากกวากําลังการผลิตของบริษัทฯ ในปจจุบัน นอกจากนี้ โครงการขยาย
กําลังการผลิตจะชวยเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑพลอยไดซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่องของ
กลุมบริษัทฯ
มูลคาการลงทุน
บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 740
ออกเปน
1. คาปรับปรุงอาคาร

130 ลานบาท

2. คาเครื่องจักรและคาติดตั้ง

515 ลานบาท

3. เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

95 ลานบาท

รวม

ลานบาท การลงทุนในโครงการนี้แบง

740 ลานบาท

บริษัทฯ เชื่อวาการลงทุนในโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ เปนการ
ลงทุนที่สรางผลตอบแทนที่สูงใหแกผูถือหุน เนื่องจากบริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มจากธุรกิจออยและน้ําตาลทราย และ
จากธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง จะได รั บ ประโยชน จ ากประหยั ด ต น ทุ น จากขนาดการผลิ ต
(Economies of scale) กลาวคือ บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานเดิมได
อยางคุมคามากขึ้น นอกจากนี้โครงการขยายกําลังการผลิตดังกลาวมีความเสี่ยงคอนขางต่ํา เนื่องจากปริมาณออยที่
6.2 โครงการโรงไฟฟาชีวมวลจากชานออย เพื่อเพิ่มกําลังการขายไฟฟาของบริษัทฯ
บริษัทฯ สงเสริมใหชาวไรปลูกมีปริมาณมากพอที่จะรองรับกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ที่จะ
เพิ่มขึ้น
โรงไฟฟาชีวมวลจากชานออยแหงใหมนี้ตั้งอยูที่จังหวัดอุตรดิตถ ติดกับโรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลไทย
เอกลั ก ษณ จํ า กั ด โดยจะใช ช านอ อ ยซึ่ ง เป น ผลพลอยได จ ากกระบวนการผลิ ต น้ํ า ตาลของโรงงานน้ํ า ตาลไทย
เอกลักษณเปนเชื้อเพลิง โรงไฟฟาชีวมวลจากชานออยแหงใหมนี้ใชเทคโนโลยีใหมที่ผลิตไอน้ําที่แรงดันสูง ซึ่งจะ
ผลิตไฟฟาไดมากกวาเทคโนโลยีการผลิตไอน้ําที่แรงดันต่ําเมื่อเปรียบเทียบจํานวนเชื้อเพลิงเทาๆ กัน โรงไฟฟาชีว
มวลแหงใหมนี้จะมีขนาด 40 เมกกะวัตต โดยกระแสไฟฟาสวนหนึ่งที่ผลิตไดจะนําไปใชในกระบวนการผลิตน้ําตาล
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ของโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ และสวนที่เหลือจะขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯคาด
วาจะขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น 16 เมกกะวัตต
เงื่อนไขการลงทุน
(1)

ลงทุนโดยจัดตั้งบริษัทใหม เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา และขอรับการสงเสริมการลงทุน
จาก BOI

(2)

สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟาไดทั้งในฤดูหีบออยและการละลายน้ําตาลนอกฤดูหีบ

มูลคาการลงทุน
บริษัทฯคาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 850 ลานบาท การลงทุนในโครงการนี้แบงออกเปน
1. คาปรับปรุงอาคาร

150 ลานบาท

2. คาเครื่องจักรและคาติดตั้ง

590 ลานบาท

3. เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

110 ลานบาท

รวม

850 ลานบาท

บริษัทฯ เชื่อวาโครงการโรงไฟฟาชีวมวลนี้ จะสรางรายไดและผลกําไรใหกับบริษัทฯ อยางยั่งยืน เนื่องจาก
เปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ํา และยังสามารถรองรับความตองการใชไฟฟาในอนาคตที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการ
ขยายกําลังผลิตของโรงงานน้ําตาล หรือธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ า กั บ การไฟฟ า ฝ า ผลิ ตส ว นภู มิ ภาค โดยบริ ษั ท ฯคาดว าโรงงานไฟฟ า ชี ว มวลแห ง ใหม นี้ จ ะใช เวลาก อสร า ง
ประมาณ 18 เดือน และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2557
6.3

โครงการผลิตกาซชีวภาพ (Bio gas)
บริษัทฯ มีโครงการผลิตกาชชีวภาพจากการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัท
เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”) ในขบวนการผลิตเอทานอลนั้นจะมีน้ําเสียจากการผลิตประมาณวันละ 1,650 ลูกบาศก
เมตร ซึ่งมีความเขมขนของความสกปรก หรือ Chemical Oxygen Demand (COD) คอนขางสูง น้ําเสียดังกลาวจะ
ผานขบวนการบําบัดน้ําเสียเพื่อใหน้ําเสียนั้นมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใน
กระบวนการบําบัดน้ําเสียนั้นจะมีผลิตภัณฑพลอยไดเปนกาซชีวภาพ (Bio gas) ซึ่งสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงใน
กระบวนการผลิตเอทานอล ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาจะสามารถผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 30,000,000 ลูกบาศกเมตร
ตอป ซึ่งจะสามารถลดการใชถานหินไดประมาณ 25,738 ตันตอป คิดเปนประมาณรอยละ 64.0 ของปริมาณการใช
ถานหินในการผลิตเอทานอล นอกจากนี้โครงการผลิตกาซชีวภาพจะมีสวนชวยรักษาสิ่งแวดลอม กลาวคือ ชวยลด
กาซมีเทนซึ่งเปนกาซเรือนกระจก (Greenhouse gas) และลดการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเกิดจากการเผา
ไหมถานหิน

บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 130 ลานบาท ปจจุบันการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย
เกือบเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ อยูระหวางเพาะเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตไดในบรรยากาศที่ไมมีออกซิเจน
(Anaerobe) ปจจุบันความคืบหนาของโครงการอยูที่ประมาณรอยละ 85.0 ซึ่งบริษัทฯ คาดวาโครงการผลิตกาซ
ชีวภาพจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาจะสามารถผลิตกาซชีวภาพได 5,000,000
ลู ก บาศก เ มตรในป แ รกของการผลิ ตก า ซชี ว ภาพ และหลั ง จากนั้ น จะสามารถผลิ ตก า ซชี ว ภาพได 30,000,000
ลูกบาศกเมตรตอป
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6.4

โครงการสรางโรงงานปุยชีวภาพ
ปจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตของโรงงานน้ําตาลทรายและโรงงานเอทานอลที่สามารถ
นํามาผสมและแปรรูปใหเกิดมูลคาเพิ่ม อันประกอบดวย กากตะกอนจากกระบวนการกรองน้ําออยจากโรงงาน
น้ําตาลทราย ซึ่งมีสารอาหารที่สามารถนํามาใชปรับปรุงคุณภาพของดินได และมีกากสาจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานเอทานอลซึ่งมีสารอาหารที่นํามาใชปรับปรุงคุณภาพของดินไดเชนกัน บริษัทฯ จึงมีโครงการผลิตปุยชีวภาพ
โดยการนํ า เอากากตะกอนและกากส า ดั ง กล า วมาผ า นการกระบวนการหมั ก และแปรรู ป เพื่ อ ผลิ ต ปุ ย ชี ว ภาพ
คุณภาพสูง เหมาะที่จะนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพดิน และนําไปใชในไรออยรวมทั้งพืชเกษตรอื่นๆ ซึ่งเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิต และเปนการชวยลดตนทุนการใชปุยเคมีของชาวไร รวมทั้ง
สงเสริมใหเกิดการเกษตรแบบชีวภาพซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ความตองการปุยชีวภาพของชาวไรและ
เกษตรกรทั่วไปมีอัตราการเติบโตคอนขางสูง
สําหรับโครงการผลิตปุยชีวภาพจากผลิตภัณฑพลอยไดนี้มีกําลังการผลิต 90,000 ตันตอป จะดําเนินการโดย
บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ EPC เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานและ
การจัดโครงสรางดานการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในดานผลิตภัณฑจากชีวมวล รวมทั้งการไดสิทธิการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
สรุปสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
(1)
(2)

ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
สรุปเงื่อนไขของการไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
(1)
(2)
(3)
(4)

มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 15 ลานบาท โดยจะตองเรียกชําระเต็มมูลคาหุนกอนเปดดําเนินการ
กําลังการผลิต: ปละประมาณ 90,000 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน: 300 วัน/ป)
จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 5 แสนบาท
จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ
(5) จะตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดนครสวรรค ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการจะ
ยายโรงงานไปตั้งในทองที่อื่นมิได
(6) จะตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือกอใหเกิด
อันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง โดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ
บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 50 ลานบาท (รวมเงินทุนหมุนเวียน) บริษัทฯ เชื่อ
วาการลงทุนในโครงการผลิตปุยชีวภาพนี้เปนการลงทุนที่มีความคุมคาสูง เปนโครงการที่สรางมูลคาเพิ่มใหแก
ผลิตภัณฑพลอยไดที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย และกระบวนการผลิตเอทานอล รวมทั้งเปนโครงการที่มี
ความมั่นคงในดานวัตถุดิบสูง และชวยลดตนทุนใหกับชาวไร ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ไดผลตอบแทนกลับคืนมาทั้งในรูป
ของปริมาณออยและในรูปของรายไดจากการจัดจําหนายปุยชีวภาพ บริษัทฯ คาดวาโครงการผลิตปุยชีวภาพจะ
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในป พ.ศ. 2557
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