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6.

โครงการในอนาคต

บริษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยังยื
่ น ทัง้ ในสายธุรกิจอ้อยและนํ้าตาลทราย
และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอล ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษ
ฟอกขาวจากชานอ้อย และธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
เพื่อตอบรับกับนโยบายดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ได้เริม่ โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงาน
นํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ ซึง่ ทําให้โรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ มีกําลังการผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 50,000 ตันอ้อยต่อ
วันเป็ นประมาณ 55,000 ตันอ้อยต่อวัน และโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio gas) โดยใช้น้ํ าเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด ("EPC") เพือ่ นําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนการใช้ถ่านหิน
โดยมีมลู ค่าการลงทุนโดยรวมเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ฯ ประมาณการเบือ้ งต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาและพิจารณาโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1

โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลจากชานอ้อย เพื่อเพิ่ มกําลังการขายไฟฟ้ าของบริ ษทั ฯ

โรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งใหม่น้ีตงั ้ อยูท่ จ่ี งั หวัดอุตรดิตถ์ ติดกับโรงงานนํ้าตาลของบริษทั นํ้าตาลไทย
เอกลักษณ์ จํากัด โดยจะใช้ชานอ้อยซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงงานนํ้าตาลไทย
เอกลักษณ์เป็ นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งใหม่น้ีใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ผี ลิตไอนํ้ าที่แรงดันสูง ซึ่งจะ
ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเทคโนโลยีการผลิตไอนํ้าทีแ่ รงดันตํ่าเมื่อเปรียบเทียบจํานวนเชือ้ เพลิงเท่าๆ กัน โรงไฟฟ้าชีว
มวลแห่งใหม่น้ีจะมีขนาด 50 เมกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งทีผ่ ลิตได้จะนําไปใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาล
ของโรงงานนํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ และส่วนทีเ่ หลือจะขายให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษทั ฯ อยู่
ระหว่างการทําสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยเพือ่ ขายไฟฟ้าจํานวน 38.0 เมกะวัตต์
เงือ่ นไขการลงทุน
(1)

ลงทุนโดยจัดตัง้ บริษทั ใหม่ กล่าวคือ บริษทั ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จํากัด (“TEP”) เพื่อดําเนิน
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

(2)

สามารถเดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้าได้ทงั ้ ในฤดูหบี อ้อยและการละลายนํ้าตาลนอกฤดูหบี

มูลค่าการลงทุน
บริษทั ฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ 960 ล้านบาท การลงทุนในโครงการนี้แบ่ง
ออกเป็ น
1. ค่าปรับปรุงอาคาร

100.0 ล้านบาท

2. ค่าเครือ่ งจักรและค่าติดตัง้

806.5 ล้านบาท

3. เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

53.5 ล้านบาท

รวม

960.0 ล้านบาท

บริษทั ฯ เชื่อว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้ จะสร้างรายได้และผลกําไรให้กบั บริษทั ฯ อย่างยังยื
่ น และยัง
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ เนื่องจากโครงการขยายกําลังผลิตของโรงงานนํ้าตาล
หรือธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ โดยบริษทั ฯ คาดว่าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแห่งใหม่น้ีจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน
และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2557
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6.2

โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลจากชานอ้อยโครงการที่สองเพื่อเพิ่ มกําลังการขายไฟฟ้ าของบริ ษทั ฯ

โรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยโครงการที่สองนี้ตงั ้ อยู่ท่จี งั หวัดนครสวรรค์ ติดกับโรงงานนํ้ าตาลที่บริษทั ฯ
ดําเนินการเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด โดยจะใช้ชานอ้อยซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลของโรงงานนํ้ าตาลรวมผล เป็ นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่ง
ใหม่น้ีจะใช้เทคโนโลยีใหม่ทส่ี ามารถผลิตไอนํ้าทีแ่ รงดันสูง ซึง่ จะทําให้ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเทคโนโลยีการผลิตไอนํ้า
ที่แรงดัน ตํ่า เมื่อเทียบกับปริม าณเชื้อเพลิงเท่า ๆ กัน โรงไฟฟ้า ชีว มวลแห่งใหม่น้ี จ ะมีขนาด 50 เมกะวัตต์ โดย
กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งทีผ่ ลิตได้จะนํ าไปใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงงานนํ้าตาลรวมผล และส่วนทีเ่ หลือจะ
ขายให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝา่ ย
ผลิตแห่งประเทศไทยเพือ่ ขายไฟฟ้าจํานวน 38.0 เมกะวัตต์
เงือ่ นไขการลงทุน
(1)

ลงทุนโดยจัดตัง้ บริษทั ใหม่ เพื่อดําเนิ นธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า และขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนจาก BOI ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดตัง้ บริษทั รวม
ผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด ("RPBP") เพือ่ ดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลเรียบร้อยแล้ว

(2)

สามารถเดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้าได้ทงั ้ ในฤดูหบี อ้อยและการละลายนํ้าตาลนอกฤดูหบี

มูลค่าการลงทุน
บริษัท ฯ คาดว่า จะใช้เ งิน ลงทุ น ในโครงการทัง้ สิ้น ประมาณ 960 ล้า นบาท การลงทุ น ในโครงการนี้ แ บ่ ง
ออกเป็ น
1. ค่าปรับปรุงอาคาร

145.0 ล้านบาท

2. ค่าเครือ่ งจักรและค่าติดตัง้

769.5 ล้านบาท

3. เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

45.5 ล้านบาท

รวม

960.0 ล้านบาท

บริษทั ฯ เชื่อว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้ จะสร้างรายได้และผลกําไรให้กบั บริษทั ฯ และยังสามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่อาจเพิม่ ขึ้นเนื่องจากโครงการขยายกําลังผลิตของโรงงานนํ้ าตาล หรือธุรกิจ
ต่อเนื่องอื่นๆ โดยบริษทั ฯ คาดว่าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแห่งใหม่น้ีจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2557
6.3

โครงการสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ

ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตของโรงงานนํ้าตาลทรายและโรงงานเอทานอลทีส่ ามารถ
นํ ามาผสมและแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิม่ อันประกอบด้วย กากตะกอนจากกระบวนการกรองนํ้ าอ้อยจากโรงงาน
นํ้าตาลทราย ซึ่งมีสารอาหารทีส่ ามารถนํ ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพของดินได้ และมีกากส่าจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานเอทานอลซึง่ มีสารอาหารทีน่ ํามาใช้ปรับปรุงคุณภาพของดินได้เช่นกัน บริษทั ฯ จึงมีโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
โดยการนํ า เอากากตะกอนและกากส่า ดัง กล่ า วมาผ่ า นการกระบวนการหมัก และแปรรูป เพื่อ ผลิต ปุ๋ ยชีว ภาพ
คุณภาพสูง เหมาะทีจ่ ะนํ าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน และนําไปใช้ในไร่ออ้ ยรวมทัง้ พืชเกษตรอื่นๆ ซึง่ เป็ นการ
เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิต และเป็ นการช่วยลดต้นทุนการใช้ป๋ ยเคมี
ุ ของชาวไร่ รวมทัง้
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ส่งเสริมให้เกิดการเกษตรแบบชีวภาพซึ่งเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ความต้องการปุ๋ยชีวภาพของชาวไร่และ
เกษตรกรทัวไปมี
่ อตั ราการเติบโตค่อนข้างสูง
สําหรับโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากผลิตภัณฑ์พลอยได้น้ีจะดําเนินการโดยบริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ
จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ EPC เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและการจัดโครงสร้างด้านการผลิต
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์จากชีวมวล โดยเมื่อลงทุนเสร็จสิน้ KTF จะมีกําลังการผลิต
9,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ KTF ยังได้สทิ ธิการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สรุปสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
(1)
(2)

ได้รบั ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักร
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม
เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
สรุปเงือ่ นไขของการได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
(1)
(2)
(3)
(4)

มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท โดยจะต้องเรียกชําระเต็มมูลค่าหุน้ ก่อนเปิ ดดําเนินการ
กําลังการผลิต: ปี ละประมาณ 90,000 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชัวโมง/วั
่
น: 300 วัน/ปี )
จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
จะต้องดําเนินการให้ได้รบั ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานอื่นทีเ่ ทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วนั เปิ ดดําเนินการ
(5) จะต้องตัง้ โรงงานในท้องทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นบั แต่วนั เปิ ดดําเนินการจะ
ย้ายโรงงานไปตัง้ ในท้องทีอ่ ่นื มิได้
(6) จะต้องจัดให้มแี ละใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมหรือก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเดือดร้อนรําคาญแก่ผอู้ ยูใ่ กล้เคียง โดยได้รบั ความเห็นชอบจากหน่ วยงานของรัฐที่
เกีย่ วข้อง
บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการทัง้ สิ้นประมาณ 50 ล้านบาท (รวมเงินทุนหมุนเวียน) ในการ
ก่อสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพทีก่ าํ ลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี
บริษทั ฯ เชื่อว่าการลงทุนในโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพนี้เป็ นการลงทุนทีม่ คี วามคุม้ ค่าสูง เป็ นโครงการทีส่ ร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้ทเ่ี กิดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย และกระบวนการผลิตเอทานอล รวมทัง้
เป็ นโครงการที่มคี วามมันคงในด้
่
านวัตถุดบิ สูง และช่วยลดต้นทุนให้กบั ชาวไร่ ซึ่งจะทําให้บริษทั ฯ ได้ผลตอบแทน
กลับคืนมาทัง้ ในรูปของปริมาณอ้อยและในรูปของรายได้จากการจัดจําหน่ ายปุ๋ยชีวภาพ บริษทั ฯ คาดว่าโครงการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี พ.ศ. 2557
6.4

โครงการผลิ ตนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิ ตนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ พิเศษ (Super
Refined Sugar)

ปจั จุบนั ลูกค้าของบริษทั ฯ บางส่วน มีความต้องการใช้น้ําเชื่อมแทนนํ้าตาลทรายเพื่อเพิม่ ความสะดวกในการ
ใช้งาน และลดต้นทุนในการผลิต เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการขนย้าย และลดการใช้น้ําในการละลายนํ้าตาล
เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงมีโครงการผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของบริษทั ฯ
โดยผลิตภัณฑ์น้ํ าเชื่อม (Liquid Sucrose) ของบริษทั ฯ จะเน้นผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมเป็ นหลัก
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงการผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) ของบริษทั ฯ จะมีกําลังการผลิต 400 ตันนํ้าเชื่อมต่อวัน ซึง่ บริษทั ฯ
มีแผนทีจ่ ะผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) ประมาณ 280 วันต่อปี โดยนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) ทีบ่ ริษทั ฯ จะผลิต
จะมีระดับความเข้มข้นประมาณร้อยละ 66.5 - 67.5 บริกซ์ ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวจะดําเนินการผลิตทีจ่ งั หวัด
นครสวรรค์ ติดกับโรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจํากัดทางเทคนิค บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะผลิตนํ้าตาลทรายในรูปของนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
พิเศษ (Super Refined Sugar) ซึ่งเป็ นนํ้ าตาลทรายดิบที่ถูกนํ าเข้ากระบวนการทําให้บริสุทธิ ์เพื่อทําการสกัด
สิง่ เจือปนเพิม่ เติมจากนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ ทําให้มคี วามบริสทุ ธิ ์สูงกว่าและมีผลึกเป็ นสีขาวใส ซึ่งเหมาะกับการ
ใช้ในอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการวัตถุดบิ ทีม่ คี วามบริสุทธิ ์สูง โดยมีค่าสีตงั ้ แต่ 15 ถึง 25 ICUMSA ควบคู่ไปกับการผลิต
นํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) เพือ่ ให้การผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โครงการผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์พิเศษ (Super Refined Sugar) ยังช่วยเพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะจําหน่ายนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์พิเศษให้กบั ลูกค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ประเทศในเขตตะวันออกกลาง ประเทศเกาหลี และประเทศญีป่ นุ่
โครงการผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์พิเศษ (Super Refined Sugar) ของบริษทั ฯ จะมีกําลังการผลิต 500
ตันต่อวัน ซึง่ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์พิเศษ (Super Refined Sugar) ประมาณ 280 วันต่อปี
ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวจะดําเนินการผลิตทีจ่ งั หวัด นครสวรรค์ ติดกับโรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ
มูลค่าการลงทุน
บริษทั ฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการทัง้ สิ้นประมาณ
ออกเป็ น
1. ค่าเครือ่ งจักรและค่าติดตัง้
2. ค่าปรับปรุงอาคาร
3. เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
รวม

980 ล้านบาท การลงทุนในโครงการนี้แบ่ง

795 ล้านบาท
65 ล้านบาท
120 ล้านบาท
980 ล้านบาท

บริษทั ฯ เชื่อว่าการลงทุนในโครงการผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตนํ้าตาลทรายขาว
บริสทุ ธิ ์พิเศษ (Super Refined Sugar) นี้เป็ นการลงทุนทีม่ คี วามคุม้ ค่า เพราะนอกจากจะเป็ นโครงการทีต่ อบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ทัง้ ในด้านความรวดเร็วในการนํ าไปใช้และต้นทุนการผลิตที่ลดลงของลูกค้า โครงการ
ดังกล่าวยังช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ รวมทัง้ ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามต้องการใช้
วัตถุดบิ ทีม่ คี วามบริสทุ ธิ ์สูง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าโครงการผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตนํ้าตาล
ทรายขาวบริสทุ ธิ ์พิเศษ (Super Refined Sugar) จะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี พ.ศ. 2558
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