บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
ธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจย่อย กล่าวคือ
(1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย

บริษทั ฯ ผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทรายให้แ ก่ลูกค้าทัง้ ใน และต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ นํ้ าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) นํ้ าตาลทรายขาว (White Sugar) และ
นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar)
ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่

(2)

(ก) ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ผลิตภัณฑ์เ ยื่อกระดาษฟอกขาวจาก
ชานอ้อยของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ผลิตภัณฑ์ คือ เยื่อกระดาษแห้ง และเยื่อกระดาษเปียก
(ข) ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอล เป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยใช้วตั ถุดบิ จากกากนํ้ าตาล ซึ่ง
ั บนั EPC มีใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลได้ถึง 3 เกรด ได้แก่ เอทานอลที่สามารถรับประทานได้
ณ ปจจุ
(Potable Alcohol) เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง
ั บนั EPC ผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอล 2 เกรดได้แก่ เอทานอลที่ใช้ใน
(Fuel Alcohol) อย่างไรก็ดี ณ ปจจุ
อุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol) เนื่องจากบริษทั ฯ เห็นว่า
บริษทั ฯ มีความสามารถในการทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม และเอทานอลที่
ใช้เป็นเชือ้ เพลิงได้ดี
(ค) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดยเป็ นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชานอ้อยซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายเป็นวัตถุดบิ หลัก
แผนภาพแสดงธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
โครงการ
สนับสนุนชาวไร่
โรงงานนํ้ าตาล1

ชาวไร่ออ้ ย

นํ้ าตาล

หมายเหตุ
1

กากนํ้ าตาล

ชานอ้อย

โรงงาน
เอทานอล 2

โรงงานเยื่อ
กระดาษ 3

โรงไฟฟ้า/
หน่ วยผลิตไฟฟ้า 4

เอทานอล

เยื่อกระดาษ

ไฟฟ้าเพื่อขายให้ กฟผ.
หรือ กฟภ.

บริษทั ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายผ่านโรงงานนํ้าตาลทราย 3 แห่ง ได้แก่
1.1 โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
1.2 โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
1.3 โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ การเช่าระยะยาว
จาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)
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2
3
4

บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
ดําเนินการภายใต้หน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ 3 โรงงาน บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด และภายใต้ บริษทั
เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด

แผนภาพแสดงสัดส่วนผลผลิ ตจากอ้อยของกลุ่มบริ ษทั ฯ
วัตถุดิบอ้อย
1,000 กิโลกรัม

โรงงานน้ําตาลทราย ของ
บริษัทฯ TIS และ RPE

กากน้ําตาล

อื่นๆ

น้ําตาลทราย

40 – 42 กิโลกรัม

ชานอ้อย

100 – 105 กิโลกรัม

เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
ของ EPC

300 กิโลกรัม

(เช่น กากตะกอนหม้อกรอง
(Filter Cake))

ชานอ้อย 56 กิโลกรัม นําไป
ผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟา
พลังงานชีวมวลของ KTBP

ชานอ้อย 44 กิโลกรัม นําไป
ผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว
จากชานอ้อยของ EPPCO

ชานอ้อย 200 กิโลกรัม
นําไปเผาเพื่อนําไอน้ํา และ
ไฟฟาไปใช้ในกระบวนการ
ผลิต

หมายเหตุ: แผนภาพข้างต้นเป็ นไปตามแผนการผลิตเบื้องต้นของกลุม่ บริษทั ฯ สัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ ทีแ่ ท้จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพข้างต้น เนื่อ งจากปจั จัย
ต่างๆ เช่น คุณภาพของอ้อย และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เป็ นต้น

3.1 ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย
3.1.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การ – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตนํ้าตาลทรายรวม
ทัง้ สิ้นประมาณ 88,00083,000 ตันอ้อยต่อวันจากโรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ ประกอบไปด้วย โรงงาน
นํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS และโรงงานนํ้าตาลทรายทีด่ าํ เนินการเช่าจาก RPE
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายของบริษทั ฯ สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ นํ้ าตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
นํ้าตาลทรายขาว (White Sugar) และนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar)
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลรายละเอียดชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายของบริษทั ฯ
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

ประเภทผลิ ตภัณฑ์

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

(ข้อมูลการผลิ ต)

(ข้อมูลการผลิ ต)

ปริมาณ**
(ตัน)

ร้อยละ

ปริมาณ**
(ตัน)

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31
มี.ค. 56
(ข้อมูลการผลิ ต)

ร้อยละ

ปริมาณ**
(ตัน)

ร้อยละ

ผลผลิ ตนํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทรายดิบ

835,190

70.1

745,072

67.2

576,36610
2,415

62.050.2

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 32

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
ประเภทผลิ ตภัณฑ์

นํ้าตาลทรายขาว
นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์
รวมปริมาณผลิ ตภัณฑ์นํ้าตาลทราย

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

(ข้อมูลการผลิ ต)

(ข้อมูลการผลิ ต)

ปริมาณ**
(ตัน)
163,047

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31
มี.ค. 56
(ข้อมูลการผลิ ต)

13.7

ปริมาณ**
(ตัน)
139,313

193,857

16.3

224,287

20.2

1,192,094

100.0

1,108,672

100.0

ร้อยละ

ร้อยละ
12.6

ปริมาณ**
(ตัน)
110,73127
,796
242,19373
,862
929,29120
4,073

ร้อยละ
11.913.6
26.136.2
100.0100.
0

ทีม่ า: บริษทั ฯ
* รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)
** รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)

(1)

นํ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

นํ้ าตาลทรายดิบ คือ นํ้ าตาลทรายที่ไ ด้จากการเคีย่ วและตกผลิตในกระบวนการผลิต ขัน้ ต้น ผลึกมี
1
ลักษณะสีน้ํ าตาลเข้มโดยมีค่าสี 1001 – 3800 ICUMSA และสิง่ เจือปนสูงไม่เหมาะแก่การบริโภค นํ้ าตาล
ทรายชนิดนี้จะต้องถูกนําเข้ากระบวนการทําให้บริสทุ ธิ ์จนเป็นนํ้าตาลทรายขาว หรือนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์
ก่อนทีจ่ ะสามารถนําไปบริโภคได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังสามารถผลิตนํ้ าตาลทรายดิบชนิดพิเศษจากการปรับกระบวนการผลิต
โดยนํ้ าตาลทรายดิบ ดัง กล่ าวคือ นํ้ าตาลทรายดิบ J-Spec ซึ่งจะถู กส่ง ออกไปยัง ประเทศญี่ปุ่น การผลิต
นํ้าตาลทรายดิบ J-Spec นัน้ จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด โดยกลุ่มบริษทั ฯ มี
ความชํานาญในการผลิตนํ้าตาลทรายดิบดังกล่าว และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาด J-Spec ในระดับ
ทีส่ งู
(2)

นํ้าตาลทรายขาว (White Sugar)

นํ้าตาลทรายขาว คือ นํ้าตาลทรายดิบทีถ่ ูกนําเข้ากระบวนการทําให้บริสุทธิ ์เพื่อทําการสกัดสิง่ เจือปน
เพิม่ เติมในผลึก ลักษณะผลึกมีสอี ่อนกว่านํ้าตาลทรายดิบโดยมีค่าสีตงั ้ แต่ 46 ถึง 1000 ICUMSA โดยผลึกมี
สีน้ําตาลอ่อนหรือสีขาว มักนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าอัดลม อาหารสําเร็จรูป และเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
(3)

นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar)

นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ คือ นํ้ าตาลทรายดิบที่ถูกนํ าเข้ากระบวนการทําให้บริสุทธิ ์เพื่อทําการสกัด
สิง่ เจือปนเพิม่ เติมเช่นเดียวกับนํ้าตาลทรายขาว แต่มคี วามบริสทุ ธิ ์สูงกว่าและมีผลึกเป็ นสีขาวใส มีค่าสีตงั ้ แต่
1

ICUMSA เป็ นหน่วยมาตรฐานทีใ่ ช้วดั ค่าสีของผลิตภัณฑ์นํ้าตาลทราย นํ้าตาลทรายทีม่ คี วามบริสุทธิมากจะมี
์
ค่าสีต่าํ
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0 ถึง 45 ICUMSA โดยนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์เหมาะแก่การใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตถุดบิ ที่ความ
บริสทุ ธิ ์สูงเช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ และเครือ่ งดืม่ บํารุงกําลัง
ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายของบริษทั ฯ
ค่าสี (ICUMSA)

ค่าโพลาไรเซชัน่ 2 (ร้อยละ)

ค่าความชื้น (ร้อยละ)

นํ้าตาลทรายดิบ J-Spec (J-Spec Raw Sugar)

1001 - 3800

96.00 – 97.99

ไม่เกิน 0.6

นํ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

1001 - 3800

ไม่น้อยกว่า 98.00

ไม่เกิน 0.6

นํ้าตาลทรายขาว (White Sugar)

46 - 1000

ไม่น้อยกว่า 99.50

ไม่เกิน 0.04

0 - 45

ไม่น้อยกว่า 99.80

ไม่เกิน 0.04

ผลิ ตภัณฑ์นํ้าตาลทราย

นํ้าตาลทรายบริสุทธิ ์ (Refined Sugar)

ทีม่ า: บริษทั ฯ
2
ค่าโพลาไรเซชัน่ แสดงถึงปริมาณนํ้าตาลซูโครส เช่น 99.5% คือ ในนํ้าตาลทราย 100 ส่วน มีปริมาณนํ้าตาลซูโครสอยู่ 99.5 ส่วน ค่าโพลาไรเซชันยิ
่ ง่ สูงแสดงว่า
มีปริมาณนํ้าตาลซูโครสอยูม่ าก หรือหมายถึงนํ้าตาลทรายคุณภาพสูง
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3.1.2 การขาย และการตลาด - ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย
ณ ปจั จุบ นั รายได้จ ากการขายนํ้ าตาลทรายของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ มาจากการขายนํ้ าตาลทรายดิบ ซึ่ง มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 51.845.1 – 65.9 ของรายได้จากการขายนํ้ าตาลทรายทัง้ หมดในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2556 ข้อมูลแสดงรายละเอียดปริมาณ และมูลค่าการขายนํ้าตาลทรายแต่ละประเภททีบ่ ริษทั ฯ ขาย โดยแยกเป็ นการ
ขายในประเทศ และต่างประเทศ มีดงั ต่อไปนี้
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

(งบการเงินรวมเสมือน)
รายได้1
ปริมาณการ
ขาย21
(ล้านบาท)
(ตัน)

(งบการเงินรวมเสมือน)
รายได้1
ปริมาณการ
ขาย21
(ล้านบาท)
(ตัน)

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31 มี.ค.
56
(งบการเงินรวมเสมือน)
รายได้1
(ล้านบาท)

ปริมาณการ
ขาย21
(ตัน)

ขายในประเทศ
122,854
33,787
100,994
27,796

นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์

3,087.5

156,278

2,909.4

144,876

2,466.1 675.4

นํ้าตาลทรายขาว

2,235.4

117,896

2,346.5

123,056

1,922.8 534.1

นํ้าตาลทรายดิบ

60.0

4,000

1,709.6

97,000

985.8 77.9

5,382.9

237,174

6,965.5

364,932

51,374287.74

73,0006,000
296,84867,58
3

นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์

478.9

30,439

1,439.8

82,050

1,923.1 512.3

126,875
40,075

นํ้าตาลทรายขาว

664.4

35,617

253.5

14,000

นํ้าตาลทรายดิบ

10,666.1

768,990

11,712.7

677,849

รวมขายต่างประเทศ

11,809.4

835,046

13,406.0

773,899

238.0 6,054.6
1,339.1
8,215.7
1,851.4
13,590.53,13
8.8

15,000 450,171
96,415
592,046136,4
90
888,893204,0
73

รวมขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ

รวมทัง้ หมด
17,192.3
1,113,220
20,371.6
1,138,831
ทีม่ า: บริษทั ฯ
1
รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายของทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)
2
ปริมาณการขายจะไม่เท่ากับปริมาณการผลิตเนื่องจากกลุม่ บริษทั ฯ ทยอยขายผลิตภัณฑ์นํ้าตาลทรายตลอดปี และอาจมีการขายข้ามปีการผลิตได้
3
เป็ นข้อมูลภายในของกลุม่ บริษทั ฯ โดยข้อมูลดังกล่าวยังมิได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

สัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อยู่ในช่วงร้อยละ 60.559.0 ถึง 68.7
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ของรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายทัง้ หมด ในขณะทีร่ ายได้ภายในประเทศเป็นสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 31.3 ถึง
39.541.0 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายทัง้ หมด
(1)

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษทั ฯ
(ก)

ความมั ่นคงทางด้านวัตถุดบิ

กลุ่มบริษทั ฯ มุง่ เน้นการลงทุน และพัฒนาคุณภาพและแหล่งเพาะปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้าน
วิชาการ ด้านการบริการ การพัฒนาชาวไร่ และการพัฒนาระบบเก็บเกีย่ วอ้อย ทัง้ นี้เนื่องจากอ้อยเป็ นวัตถุดบิ
หลักของกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย ดังนัน้ การจัดหาวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอจะทํา
ให้ภาพรวมของธุรกิจนํ้าตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องของบริษทั ฯ เกิดความมั ่นคงและยั ่งยืน
(ข)

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนผลิตต่อหน่วย

บริษ ัท ฯ มีก ารลงทุ น ด้านการผลิ ต อย่ างต่ อ เนื่ อ งทัง้ ในด้า นบุค ลากรและเครื่อ งจัก รเพื่ อ พัฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ย ังมีแ ผนการขยายกําลังการผลิตโรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่ มบริษทั ฯ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนคงทีต่ ่อหน่วยโดยการเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้ าตาลทราย
ให้มากขึน้ (economy of scale) โดยบริษทั ฯ มีทมี วิศวกรทีม่ คี วามสามารถในการพัฒนาเครือ่ งจักรขึ้นเอง จึง
มีต้น ทุ นในการก่อ สร้างตํ่ าเมื่อ เทีย บกับการซื้อเครื่อ งจักรจากต่ างประเทศ และสามารถทํ าการดูแ ลและ
ซ่อมแซมเครือ่ งจักรส่วนใหญ่ได้เองโดยไม่ตอ้ งพึง่ บุคคลภายนอกแต่อย่างใด
(ค)

มาตรการลดผลกระทบทางธรรมชาติ

กลุ่มบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และภัยจาก
ศัตรูพชื ดังนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ทํามาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุดบิ
โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีการแนะนํ าชาวไร่ในการดูแลของกลุ่มบริษทั ฯ ให้ใช้ผลงานวิจยั ด้านไร่ของกลุ่มบริษทั ฯ
เช่น การใช้ระบบนํ้าหยดบนดินเพื่อประหยัดการให้น้ําในฤดูแล้ง และพัฒนาการป้องกันศัตรูพืชอ้อยโดยใช้วธิ ี
ชีวภาพ กล่าวคือการปล่อยแมลงที่สามารถทําลายศัตรูพืชในไร่ เช่น แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน และ
แมลงหางหนีบ เป็นต้น
(ง)

เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้

กลุ่มบริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการนําผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายมาพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่าและผลกําไรของกลุ่มบริษทั ฯ อีกทัง้ เพื่อเป็ นการลดสิง่ ปฏิกูลที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต โดยผูบ้ ริหารมีความต้องการพัฒนาให้กลุ่มบริษทั ฯ บริหารงานแบบ Eco-friendly Supply Chain โดยใช้
เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(จ)

ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายในประเทศญีป่ นุ่

กลุ่มบริษทั ฯ มีความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายดิบ J-Spec ให้มคี ุณภาพ
คงทีแ่ ละตรงตามมาตรฐานในการนําเข้านํ้าตาลทรายของประเทศญีป่ นุ่ ทําให้เป็นทีน่ ่าเชื่อถือและยอมรับจาก
ลูกค้าของประเทศญี่ป่นุ ดังนัน้ กลุ่มบริษ ัทฯ จึงสามารถเพิ่มสัดส่วนการส่งออกนํ้ าตาลทรายไปยังประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการส่งออกนํ้าตาลทรายไปประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2552 ปี
พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2554 ประมาณร้อยละ 18.2 27.2 และ 30.9 ของปริมาณการนํ าเข้านํ้ าตาลทราย
ทัง้ หมดของประเทศญีป่ นุ่ ตามลําดับ
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นอกจากนี้โรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต อาทิ หากมาตรฐานนํ้ าตาลทรายดิบ J-Spec ของ
ประเทศญีป่ นุ่ มีการเปลีย่ นแปลงไป โรงงานนํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ จะสามารถเปลีย่ นกระบวนการผลิต
ของโรงงานนํ้าตาลทรายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้
(ตัน)
1,800,000

ปริมาณการนําเข้าน้ํ าตาลของประเทศญี่ปุน
ปริมาณการส่ งออกน้ําตาล J-Spec ของกลุ่ม 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

ทีม่ า: - บริษทั ฯ
- LMC International, Sugar and Sweeteners Quarterly, Fourth Quarter 2012

(2)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(ก)

ลูกค้าในประเทศ

บริษทั ฯ จัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายให้แก่ลูกค้าในประเทศตามระบบโควตา ก (โปรดดูรายละเอียดการ
จัดสรรโควตาในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1.7 (2) ระบบจัดสรรโควตา) สําหรับการขายผลิตภัณฑ์น้ํ าตาลทรายใน
ประเทศ บริษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และผูก้ ระจายสินค้า
1.

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

กลุ่ ม ลู ก ค้า อุ ต สาหกรรมเป็ น ลู ก ค้าที่ ม ีความต้ อ งการนํ า ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ํ า ตาลทรายไปใช้ใ น
กระบวนการผลิ ต สิน ค้า โดยลู ก ค้าประเภทอุ ต สาหกรรมจะมีการทํ า สัญ ญาซื้อ นํ้ า ตาลทรายกับ
บริษทั ฯ เป็นรายปีและมักมีการสั ่งซื้อในปริมาณสูง กลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมจึงถือเป็ นลูกค้า
กลุ่ มใหญ่ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ สามารถจัดจํ าหน่ ายสิน ค้านํ้ าตาลทรายให้กบั ลู กค้าประเภทนี้
จํานวนมากเนื่องจากความมั ่นคงของปริมาณสินค้าทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ สามารถผลิตได้ คุณภาพของสินค้า
ทีเ่ ป็นทีไ่ ว้วางใจ และการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าได้ตรงเวลา
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นบริษทั ชันนํ
้ าของประเทศ เช่น
-

บริษทั ไทยนํ้ าทิพย์ จํากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายเครื่องดื่มนํ้ าอัดลมเช่น โค้ก
แฟนต้า และสไปรท์
บริษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายเครื่องดื่มชูกําลังคารา
บาวแดง
บริษทั โอสถสภา จํากัด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่มชูกําลัง เช่น เอ็ม-150
ลิโพวิตนั –ดี และเอ็มสปอร์ต

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 37

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

-

บริษ ัท ฟรีส แลนด์ คมั พิน่ า (ประเทศไทย) จํ า กัด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น ผู้ผ ลิต และจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์นมตราโฟร์โมสต์
บริษทั แลคตาซอย จํากัด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมถั ่วเหลืองแลคตา
ซอย
บริษทั เนสท์ เล่ (ไทย) จํากัด ซึ่ง เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เ ครื่องดื่มและ
ขนมหวาน เช่น ไมโล คิทแคท และเนสวีตา้
บริษทั เฮลซ์เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าหวานตรา
เฮลซ์บลูบอย
บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าผลไม้ตราเจเล่
ไลท์ และปลาหมึกแผ่นตราเบนโตะ
บริษทั ยูไนเต็ดฟูดส์ จํากัด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายขนมตราเซี่ยงไฮ้ ลูกอมตรา
โยโย่ และขนมอบกรอบป๊อปคอร์นตราโตโร

ทัง้ นี้ รายได้จากลูกค้าราย 10 รายแรก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.621.2 ของรายได้
ในประเทศทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในปีบญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เมื่อดูตามสัดส่วนของ
การจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทรายทัง้ หมดของบริษทั ฯ แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม บริษทั ฯ มีการจัด
จําหน่ ายให้กบั ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากที่สุด โดยคิดเป็ นเฉลี่ยร้อยละ 47.152.6 – 57.2 ของ
จํานวนผลิตภัณฑ์น้ํ าตาลทรายทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 ถึง ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2555 และมีการจัดจําหน่ายให้กบั ผูซ้ ้อื ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมเป็ นอันดับรองลงมาที่เฉลี่ยร้อย
ละ 33.3 – 42.937.6
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

ประเภทลูกค้า

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31
มี.ค. 56

(ข้อมูลทางการขาย)

(ข้อมูลทางการขาย)

(ข้อมูลทางการขาย)

1

ปริมาณ

ร้อยละ

(ตัน)
หมวดเครื่องดื่ม

1

ปริมาณ

ร้อยละ

(ตัน)

129,675.1

57.2

126,254.5

54.6

หมวดอาหาร

21,196.8

9.4

16,945.3

7.3

หมวดผลิตภัณฑ์นม

75,426.4

33.3

86,980.8

37.6

384.0

0.2

1,074.0

0.6

ลูกกวาด

ปริมาณ1
(ตัน)
97,84731,
190
19,9875,9
66
89,04221,
995
744186
207,61959
,337

รวมจํานวนผลิตภัณฑ์นํ้าตาลทรายทังหมดของลู
้
กค้าในประเทศ
226,682.3
100.0 231,254.6
100.0
ทีม่ า: บริษทั ฯ
1
รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)

ร้อยละ

47.152.6
9.610.1
42.937.1
0.40.3
100.0100.
0

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 38

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ผูก้ ระจายสินค้า (ยีป่ ว)ั ๊
บริษทั ฯ มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายผ่านผูก้ ระจายสินค้าโดยทําการจัดจําหน่ าย
หน้าโรงงาน บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายให้ผกู้ ระจายสินค้า คิดเป็ นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรม การจัดจําหน่ ายให้ผกู้ ระจายสินค้าอาจต้องทําการขายโดยให้ส่วนลดจากราคาที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทัง้ นี้สว่ นลดขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดของผูซ้ ้อื ว่ามีความต้องการนํ้ าตาล
ทรายมากน้อยเพียงใด
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

ประเภทลูกค้า

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 31 มี.ค. 56

(ข้อมูลทางการขาย)

(ข้อมูลทางการขาย)

(ข้อมูลทางการขาย)

ปริมาณ1 (ตัน)

ปริมาณ1 (ตัน)

ปริมาณ1 (ตัน)

ผูก้ ระจายสินค้า
17,470
36,677
16,2292,246
ทีม่ า: บริษทั ฯ
1
รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)

(ข)

ลูกค้าต่างประเทศ

ณ ปจั จุบนั การส่งออกนํ้ าตาลทรายของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิต ามกฎเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องตามระบบ
โควตานํ้าตาลทรายที่ถูกจัดสรร ตาม พ.ร.บ. อ้อยและนํ้ าตาล บริษทั ฯ จะส่งออกนํ้ าตาลทรายได้เฉพาะใน
ส่วนโควตา ข และโควตา ค (โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรโควตาในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1.7 (2) ระบบจัดสรร
โควตา) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เนื่องจากการขายนํ้าตาลทรายไปต่างประเทศมีการควบคุมโดยหน่ วยงานภาครัฐ โดยการขายไปยัง
ลูกค้าต่างประเทศจะถูกแบ่งสัดส่วนการขายออกเป็ น 2 ส่ว นตามระบบโควตานํ้ าตาลทรายที่ถู กจัดสรร
กล่าวคือ นํ้ าตาลทรายโควตา ข และ ค (โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรโควตาในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1.7 (2)
ระบบจัดสรรโควตา) ซึง่ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1)

นํ้าตาลทรายโควตา ข
โรงงานนํ้าตาลทรายทั ่วประเทศจะต้องจัดสรรนํ้าตาลทรายดิบจํานวน 800,000 ตัน ดังต่อไปนี้
-

2)

จัดสรรนํ้ าตาลทรายจํานวน 400,000 ตัน ให้แก่ บริษทั อ้อยและนํ้ าตาลไทย จํากัด
(“อนท.”) โดย อนท. จะเป็ นผูก้ ําหนดราคาขาย และนํ านํ้ าตาลทรายดังกล่าวส่งออก
ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
สําหรับนํ้าตาลทรายอีก 400,000 ตัน ทีเ่ หลือโรงงานนํ้ าตาลทรายจะเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ าย
ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศต่อไป

นํ้าตาลทรายโควตา ค

คือปริม าณนํ้ าตาลทรายส่วนที่เหลือ จากการจัดสรรนํ้ าตาลทรายในโควตา ก. และ ข. โดย
โรงงานนํ้าตาลทรายจะสามารถส่งออกนํ้าตาลทรายในส่วนนี้เอง
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 39

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ดังนัน้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในส่วนของลูกค้าต่างประเทศของบริษทั ฯ จึงเหลืออยู่เพียงส่วนของนํ้ าตาล
ทรายโควตา ข ส่วนทีบ่ ริษทั ฯ สามารถนําส่งออกเองได้ และโควตา ค โดยบริษทั ฯ ส่งออกสินค้านํ้ าตาลทราย
ส่วนใหญ่ให้กบั ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.0 ของรายได้การขายนํ้ าตาล
ทรายต่างประเทศทัง้ หมด ทัง้ นี้ลูกค้าต่างประเทศของบริษทั ฯ เป็ นประเภทเทรดเดอร์ โดยลูกค้าเทรดเดอร์
ของบริษทั ฯ เป็ นที่รจู้ กั กันในวงการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเช่น Cargill International S.A., Bunge
Agribusiness Singapore Pte. Ltd., Sumitomo Corporation, Marubeni Europe Plc. และ Mitsubishi
Corporation เป็นต้น ทัง้ นี้บริษทั ฯให้ความสําคัญต่อเทรดเดอร์ในประเทศญี่ป่นุ ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของบริษทั ฯ ในการส่งออกนํ้าตาลทรายดิบ J-Spec
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
ประเภทลูกค้า

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 31 มี.ค. 56

(ข้อมูลทางการขาย)

(ข้อมูลทางการขาย)

(ข้อมูลทางการขาย)

1

ปริมาณ (ตัน)

1

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณ1 (ตัน)

เทรดเดอร์ (ตัน)
835,046
773,899
592,046136,490
ทีม่ า: บริษทั ฯ
1
รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)

(3)

ช่องทางการจัดจําหน่าย
(ก)

การจัดจําหน่ายในประเทศ

บริษทั ฯ จัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์น้ํ าตาลทรายในประเทศส่วนใหญ่ใ ห้กบั กลุ่มลู กค้าอุตสาหกรรมโดย
จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวโดยตรง ส่วนทีเ่ หลือบริษทั ฯ จัดจําหน่ ายให้กบั ผูก้ ระจายสินค้าหน้า
โรงงาน
(ข)

การจัดจําหน่ายต่างประเทศ

การจัดจํ าหน่ ายนํ้ าตาลทรายให้ลู กค้าต่างประเทศจะต้อ งจัดจําหน่ ายผ่านตัวแทนผูส้ ่ง ออกที่ไ ด้ร บั
อนุ ญ าตจากคณะกรรมการอ้อ ยและนํ้ าตาลทราย (“กอน.”) เท่ านัน้ ณ ป จั จุ บ นั มีบ ริษ ัท ผูส้ ่ง ออกที่ไ ด้ร บั
อนุ ญาตจาก กอน. จํานวน 7 บริษทั บริษทั ดังกล่าวจะเป็ นผูด้ ําเนินการจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการส่งออก
ดําเนินการส่งสินค้าทางเรือ ดําเนินพิธกี ารทางด้านศุลกากร และดําเนินการเก็บเงินจากลูกค้าต่างประเทศ
นอกจากนี้ตวั แทนผูส้ ง่ ออกจะเป็นผูเ้ ข้าทําสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) ให้กบั ทาง
กลุ่มบริษทั ฯ อีกด้วย
โดยในการจัดจําหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศจะต้องมีขนตอนดํ
ั้
าเนินการส่งออกดังนี้
ตารางแสดงการส่งออกนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ
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4 โอนสินเชื่อเพื่อการส่งออกให้กับบริษัทฯ
1

กลุ่ม KTIS
2

1.
2.
3.
4.

5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
จดหมายแจ้งบริษัทตัวแทนผูส้ ่งออก
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์น้ําตาล
ใบรับฝากสินค้าน้ําตาลทราย
ใบประทวนสิน ค้าพร้อมสลักหลังโอน
กรรมสิทธิ์

หนังสือ กน.12

บริษัทตัวแทนผู้
ส่งออก
3 อนุม ัติสินเชื่อเพื่อการส่งออก
ธนาคารพาณิชย์

ทีม่ า: บริษทั ฯ

1)

บริษทั ฯ ดําเนิน การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้กบั บริษทั ตัวแทนผูส้ ่ง ออก เพื่อ
แสดงเจตจํานงในการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ รวมถึงระบุปริมาณที่ต้องการส่งออก
โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
-

จดหมายแจ้งบริษทั ตัวแทนผูส้ ง่ ออกเพื่อเข้าทําสัญญาสินเชือ่ เพื่อการส่งออก
หนังสือโอนกรรมสิทธิ ์นํ้าตาลทราย
ใบรับฝากสินค้านํ้าตาลทราย
ใบประทวนสินค้าพร้อมสลักหลังโอนกรรมสิทธิ ์นํ้าตาลทราย

2)

บริษ ัท ฯ ดําเนิ น การส่ง หนัง สือ กน. 12 ซึ่งเป็ น แบบรายงานปริม าณอ้อ ยเข้าหีบ ปริม าณ
ผลผลิตนํ้าตาลทราย ปริมาณนํ้ าตาลทรายที่มกี ารขนย้าย และปริมาณนํ้ าตาลทรายคงเหลือ
เพื่อแสดงถึงหลักประกันนํ้าตาลทรายทีม่ ตี ่อธนาคารพาณิชย์

3)

บริษทั ตัวแทนผูส้ ง่ ออกดําเนินการขอสินเชือ่ เพื่อการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ให้กบั บริษทั ฯ

4)

บริษ ัท ตัว แทนผู้ส่ง ออกดําเนิ น การโอนสิน เชื่อ เพื่อ การส่ง ออกเมื่อ ได้ร บั วงเงิน สิน เชื่อ จาก
ธนาคารพาณิชย์ให้กบั บริษทั ฯ

5)

บริษทั ฯ ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินให้กบั บริษทั ตัวแทนผูส้ ่งออกเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับวงเงิน
สินเชือ่ เพื่อการส่งออก
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ตารางแสดงการส่งมอบนํ้าตาลทรายให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ
10 ส่งค่าน้ําตาลจากลูกค้าหลัง จากหักค่าใช้จ่ายในการส่ง ออกให้กับบริษทั

6 บริษัทตัวแทนผู้ส่งออกแจ้ง รายละเอียดเรือขนส่งลูกค้า
7 บริษัทฯ แจ้งให้บริษัทตัวแทนผู้
กลุ่ม KTIS

บริษัทตัวแทนผู้
ส่งออก

ส่ง ออกประสานงานกับธนาคาร
8
พาณิชย์
บริษัทตัวแทนผู้ส่ง ออกวางมัดจํา
ให้กับธนาคารพาณิชย์

9
ธนาคารพาณิชย์อนุญ าตให้นํา
น้ําตาลส่งออกให้กับลูกค้า

ธนาคารพาณิชย์
ทีม่ า: บริษทั ฯ

6)

บริษทั ตัวแทนผูส้ ่งออกแจ้งรายละเอียดเรือขนส่งของลูกค้าให้กบั โรงงานนํ้ าตาลทรายทราบ
เพื่อให้โรงงานนํ้าตาลทรายให้คาํ สั ่งในการส่งสินค้านํ้าตาลทรายต่อไป

7)

โรงงานนํ้าตาลทรายแจ้งบริษทั ตัวแทนผูส้ ง่ ออกให้ดาํ เนินการประสานงานกับธนาคารพาณิชย์
เพื่อขออนุญาต ในการนํานํ้าตาลทรายทีเ่ ป็นหลักประกันส่งออกให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ

8)

บริษ ัทตัว แทนผู้ส่ง ออกนํ าตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน เพื่อ เป็ น หลักประกัน ให้ธ นาคารพาณิ ช ย์แ ทนที่
นํ้าตาลทรายทีเ่ ป็นหลักประกัน เพื่อนํานํ้าตาลทรายดังกล่าวส่งให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ

9)

ธนาคารพาณิชย์อนุ ญาตให้บริษทั ตัวแทนผูส้ ่งออกดําเนินการนํ าสินค้านํ้ าตาลทรายจัดส่งลง
เรือให้กบั ลูกค้า

10)

บริษทั ตัวแทนผูส้ ่งออกรับชําระค่านํ้ าตาลทรายจากลูกค้า และนํ าจํานวนเงินที่ได้รบั ดังกล่าว
หลังจากหักจํานวนสินเชือ่ เพื่อการส่งออกและค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องในการดําเนินเอกสารการ
ส่งออกให้กบั บริษทั ฯ ในทันที ซึ่งหากบริษทั คู่คา้ ทําการเปิ ด L/C กับธนาคารของบริษทั คู่คา้
ธนาคารต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วัน ก่อนธนาคารจะสามารถโอนเงินให้กบั บริษ ัท
ตัวแทนผูส้ ง่ ออกได้

เนื่องจากกระบวนการส่งออกนํ้าตาลนัน้ จะต้องเป็นไปตามระบบโควตา ที่มกี ารควบคุมที่เข้มงวดโดย
ภาครัฐ การส่งออกนํ้าตาลในแต่ละครัง้ บริษทั ฯ ต้องดําเนินการขออนุญาต และรายงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ทัง้ ในเรือ่ ง ราคา ปริมาณ ประเภทของนํ้าตาลทราย และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อให้เป็ นไปตามระบบการ
จัดสรรโควตา (ระบบการจัดสรรโควตาได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1.7 (2) ระบบการจัดสรรโควตา)
บริษทั ตัวแทนผูส้ ง่ ออกจึงไม่สามารถเจรจากับบริษทั คูค่ า้ และส่งออกเองโดยไม่ผา่ นบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
จะเป็นผูต้ กลงรายละเอียดทางการค้ากับบริษทั คู่คา้ และจะทําสัญญา Purchase Information ระหว่างบริษทั
ฯ และบริษทั คูค่ า้ ก่อนจะส่งไปให้กบั บริษทั ตัวแทนผูส้ ่งออกเพื่อใช้ทําสัญญาซื้อขายระหว่างบริษทั ตัวแทนผู้
ส่งออกและบริษทั คูค่ า้ เพื่อดําเนินการประสานงานขอ Packing credit และดําเนินการด้านเอกสารที่เกีย่ วกับ
การส่งออกต่อไป
นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่โรงงานนํ้ าตาลทรายทุกบริษทั ฯ ต้องจ่ายให้กบั บริษทั ตัวแทนผู้
ส่งออกจะถูกกําหนดโดยกอน. ซึง่ เป็นอัตราเรียกเก็บเดียวกันกับบริษทั ตัวแทนผูส้ ง่ ออกทุกราย ทําให้บริษทั ฯ
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สามารถเลือกใช้บริการบริษทั ตัวแทนผูส้ ง่ ออกบริษทั อื่นได้ ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการส่งออกนี้จะถูกนํ าไปใช้คํานวณ
ราคาอ้อยขันสุ
้ ดท้ายตาม พ.ร.บ. อ้อยและนํ้าตาลทราย
ในกรณีการส่งออกนํ้ าตาลทรายไปยังต่างประเทศ บริษทั ฯ จะป้องกันความเสีย่ งด้วยการทําสัญญา
อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยนผ่านบริษทั ผูส้ ่งออก โดยบริษทั ผูส้ ่งออกจะเป็ นผูเ้ ข้าทําสัญญาให้กบั ธนาคาร
ตามคําสั ่งของบริษทั ฯ โดยอัตราดังกล่าวจะสอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในการทําราคาของ บริษทั อ้อย
และนํ้ าตาลไทย (อนท.) เมื่อบริษทั คู่คา้ ชําระเงินให้แก่ธนาคารของบริษทั ผูส้ ่งออก ธนาคารดังกล่าวจะหัก
กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นก่อนทีจ่ ะส่งเงินส่วนทีเ่ หลือให้แก่โรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ
3.1.3 การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย
(1)

ภาพรวมการปลูกอ้อยในประเทศไทย

การผลิตนํ้าตาลทรายสามารถใช้วตั ถุดบิ ได้จากพืชสองชนิด คืออ้อย และหัวผักกาดแดง (Beetroot)
อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย อ้อยเป็นพืชชนิดเดียวที่นํามาเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้ าตาลทราย ส่งผลให้อ้อย
เป็ น พื ช ที่ ม ี ค วามสํ า คัญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมนํ้ าตาลทรายในประเทศอย่ า งยาวนาน ณ ฤดู ก าลผลิ ต
2555/25562554/2555 ประเทศไทยมีพ้ื น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยทัง้ หมด 9.50 ล้า นไร่ และผลผลิต ของอ้ อ ยใน
อุต สาหกรรมมีจํานวน 100.098.0 ล้านตันอ้อ ย การปลู กอ้อ ยของประเทศไทยมีแ นวโน้ม ที่จะเพิ่ม สูง ขึ้น
เนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศมีความเอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ประกอบกับราคานํ้ าตาลทรายที่
ปรับตัวสูงขึน้ จากอุปสงค์ทเี่ พิม่ ขึน้ ในตลาดโลก
ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริมาณพื้นทีก่ ารปลูกอ้อย ปริมาณอ้อยในระบบอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทราย และ
ปริมาณอ้อยแบ่งตามภาคของประเทศ
ปี การผลิ ต

2549/50

พื้นทีเ่ พาะปลูกอ้อย (ล้านไร่)

2550/51

6.6

2551/52

2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

6.5

6.8

7.1

8.5

9.0

9.5

ปริมาณอ้อยรวม (ล้านตัน)
63.8
73.3
่
ทีม่ า: ฝายสารสนเทศ สํานักงานอ้อยและนํ้าตาล พ.ศ. 25565

66.5

68.5

95.4

98.0

100.0

ภูมภิ าคทีม่ กี ารปลูกอ้อยมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสดั ส่วนการปลูกอ้อยประมาณ
ร้อยละ 34.0 – 37.034.0 - 40.0 ของปริมาณอ้อยทัง้ หมดในประเทศไทย รองลงมาคือภาคกลางซึ่งมีสดั ส่วน
ประมาณร้อยละ 31.0 - 33.030.0 – 33.0 ของปริมาณอ้อยทัง้ หมดในประเทศไทย และภาคเหนือที่สดั ส่วน
ประมาณร้อยละ 24.0 - 28.024.0 – 28.0 ของปริมาณอ้อยทัง้ หมดในประเทศไทย
2551/2552

ปริมาณอ้อย
ตัน

2552/2553

ร้อยละ

ตัน

2553/2554

ร้อยละ

ตัน

2554/2555

ร้อยละ

ตัน

2555/2556

ร้อยละ

ตัน

ร้อยละ

ภาคเหนือ

18,708,880

28.1

19,168,055

28.0

23,293,214

24.4

24,974,949

25.5

24,598,170

24.6

ภาคกลาง

21,776,875

32.8

21,975,156

32.1

29,275,084

30.7

31,855,391

32.5

30,498,575

30.5

3,229,324

4.9

3,541,258

5.2

4,752,812

5.0

4,094,455

4.2

4,685,973

4.7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22,748,174

34.2

23,800,832

34.8

38,037,818

39.9

37,054,895

37.8

40,219,796

40.2

ปริมาณอ้อยทัง้ หมด

66,463,253

100.0

68,485,300

100.0

95,358,928

100.0

97,979,690

100.0 100,002,514

100.0

ภาคตะวันออก
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ปริม าณนํ้ าตาลทรายต่ อ ตัน อ้อ ยของประเทศไทยในฤดูการผลิต 25554/25565 มีปริม าณ
1004.2463 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ซึ่งมีปริมาณลดลงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ปริมาณ 1041.6333 กิโลกรัมต่อตัน
อ้อยในฤดูการผลิต 25543/25554 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณนํ้ าตาลทรายต่อตันอ้อยดีที่สุดที่
1079.7601 กิโลกรัมต่อตันอ้อย รองลงมาคือภาคกลางที่ 95.34103.39 กิโลกรัมต่อตันอ้อย และภาคเหนือที่
10095.55.52 กิโลกรัมต่อตันอ้อย และภาคตะวันออกที่ 92.14 กิโลกรัมต่อตันอ้อย
2551/2552*

2552/2553*

2553/2554*

2554/2555*

2555/2556

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ภาคเหนือ

107.53

100.99

94.65

100.52

95.55

ภาคกลาง

106.42

98.59

97.40

103.39

95.34

ภาคตะวันออก

103.35

99.09

97.21

99.58

92.14

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110.93

104.02

108.97

109.01

107.76

108.13
101.17
ทีม่ า: ฝ่ายสารสนเทศ สํานักงานอ้อยและนํ้าตาล พ.ศ. 25565

101.33

104.63

100.24

นํ้าตาลทราย/ตันอ้อย

รวม

(2)

การจัดหาวัตถุดบิ

ั ยทีส่ าํ คัญต่อธุรกิจบริษทั ฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณการผลิตของบริษทั ฯ
วัตถุดบิ อ้อยเป็นปจจั
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณอ้อยทีส่ ามารถจัดหาได้ในฤดูการผลิตนัน้ ๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้แก่ นํ้ าตาลทราย
เยื่อ กระดาษ เอทานอล และไฟฟ้าล้ว นต้อ งใช้วตั ถุ ดิบจากอ้อ ยในการผลิต ทัง้ สิ้น การบริห ารต้น ทุน ให้ม ี
ประสิทธิภาพเป็นกลยุทธ์ทสี่ าํ คัญของผูผ้ ลิตนํ้าตาลทราย บริษทั ฯ จึงต้องมีการจัดการวางแผนด้านวัตถุดบิ ที่
ดี และมีประสิทธิภาพเพื่อให้มปี ริมาณอ้อยเพียงพอในแต่ละฤดูการผลิต ด้วยเหตุน้ีบริษทั ฯ จึงมีการคัดเลือก
ทีต่ งั ้ ของโรงงานนํ้าตาลทรายให้อยู่ใจกลางแหล่งปลูกอ้อยเพื่อความได้เปรียบด้านวัตถุดบิ โดย ณ ปจั จุบนั มี
พื้นทีอ่ อ้ ยทีอ่ ยู่ในความดูแลของกลุ่มบริษทั ฯ ประมาณรวมกว่า 1.3 ล้านไร่ ดังนี้
1)

โรงงานนํ้ าตาลทรายของบริษทั ฯ มีพ้นื ที่อ้อ ยครอบคลุม รวม 7 จัง หวัด ได้แ ก่ นครสวรรค์
ชัยนาท สิงห์บรุ ี สุพรรณบุร ี อุทยั ธานี เพชรบูรณ์ และลพบุร ี เป็ นพื้นที่อ้อยรวมกว่า 867,020
ไร่

2)

โรงงานนํ้ าตาลทรายของ TIS มีพ้นื ที่อ้อยครอบคลุมรวม 5 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย
แพร่ พิษณุโลก และกําแพงเพชร รวมเป็นพื้นทีอ่ อ้ ยทัง้ หมด 227,259 ไร่

3)

โรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE มีพ้นื ทีอ่ อ้ ยครอบคลุมรวม 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร
กําแพงเพชร และอุทยั ธานี รวมเป็นพื้นทีอ่ อ้ ยทัง้ หมด 203,000 ไร่
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แผนภาพแสดงทีต่ งั ้ โรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ
โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS

โรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ
และโรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE

บริษทั ฯ ยังมีมาตรการเสริมสร้างความมั ่นคงทางด้านวัตถุดบิ อ้อยด้วยการจัดทําระบบการส่งเสริม
ั บนั รวมถึงเพิม่ ปริมาณอ้อยให้กบั โรงงานนํ้ าตาลทราย
ชาวไร่ เพื่อรักษาปริมาณอ้อยทีไ่ ด้รบั จากชาวไร่ในปจจุ
ของกลุ่มบริษทั ฯในอนาคต โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ ฝ่ายไร่ข้นึ โดยเฉพาะเพื่อการจัดการทางด้านวัตถุดบิ
และเพื่อบริหารความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชาวไร่ดว้ ยความเชือ่ ทีว่ า่ ความสําเร็จในธุรกิจนํ้ าตาลทรายผูป้ ระกอบการ
จะต้องเติบโตควบคูก่ บั ชาวไร่ออ้ ย
นอกจากนัน้ โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ยังมีการปลูกอ้อยสําหรับเอาไว้เก็บเกีย่ วช่วงท้ายฤดูกาล
หีบอ้อยเพื่อสํารองในกรณีที่ปริมาณอ้อยจากชาวไร่ไม่เพียงพอในฤดูกาลผลิตและเพื่อเพิ่มเติมผลผลิต ซึ่ง
TIS ได้ปลูกอ้อยดังกล่าวทัง้ บนทีด่ นิ ทีม่ กี รรมสิทธิ ์ และทีด่ นิ ที่ TIS ได้เข้าครอบครองและทําประโยชน์ ได้โดย
เป็นทีด่ นิ ทีม่ หี ลักฐานการชําระภาษีบาํ รุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) ทัง้ นี้ ที่ดนิ ที่มหี ลักฐานการชําระภาษีบํารุงท้องที่
นัน้ เป็ น ที่ดินมือ เปล่ าที่ไม่ม ีเ อกสารสิท ธิร บั รองความเป็ น เจ้าของกรรมสิท ธิ ์ แต่ ผเู้ ข้าครอบครองและทํ า
ประโยชน์ในทีด่ นิ ดังกล่าวโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนเองมีสทิ ธิครอบครองและทําประโยชน์บนทีด่ นิ ดังกล่าวได้
โดยมีหน้าทีช่ าํ ระภาษีบาํ รุงท้องทีส่ าํ หรับทีด่ นิ ดังกล่าวให้ครบถ้วน
ั บนั กลุ่มบริษทั ฯ ได้ขยายหน่วยงานฝ่ายไร่อย่างต่อเนื่องจนเป็ นหนึ่งในหน่ วยงานที่ใหญ่ที่สุด
ณ ปจจุ
ของกลุ่มบริษทั ฯ โดยฝ่ายไร่มบี คุ ลากรรวมกว่า 760 คน แบ่งออกเป็นหน่ วยส่งเสริมมากกว่า 70 แห่ง หน่ วย
ส่งเสริมเหล่านี้มที ตี่ งั ้ กระจายอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพื่อให้สามารถบริการชาวไร่อ้อยได้อย่างใกล้ชดิ และ
ทั ่วถึง โดยร่วมกับชาวไร่ตลอดกระบวนการเพาะปลูกอ้อย ตัง้ แต่กระบวนการคัดพันธุ์อ้อย จัดเตรียมพื้นที่ใน
การปลู ก การบริห ารแหล่งนํ้ า การใช้ป๋ ยุ ยา และเครื่องจักร รวมทัง้ กระบวนการเก็บเกี่ยว และนํ าส่งอ้อ ย
ให้กบั โรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ ทําให้กลุ่มบริษทั ฯ มีความได้เปรียบทางด้านความสัมพันธ์กบั ชาวไร่ และทํา
ให้เกิดความกลมกลืนกับชุมชน
(ก)

การส่งเสริมชาวไร่
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ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการสนับสนุ นชาวไร่อ้อย โดยจัดทําระบบการส่งเสริม
ชาวไร่ม าเป็ น ระยะเวลานาน และมีการพัฒ นาระบบให้ดีข้นึ ตามลํ าดับ ณ ป จั จุ บนั บริษ ัท ฯ มีการ
สนับสนุ น ชาวไร่ของโรงงานในรูปของการสนับ สนุ น เงินลงทุ น ในการปลู กอ้อย การสนับ สนุ นด้าน
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์การเกษตร การสนับสนุ นด้านวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยและยา และปจั จัยอื่นๆ
ทีม่ คี วามจําเป็นในการปลูกอ้อยให้มปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังให้บริการแนะนํ าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีการปลูก การบํารุงรักษา และการเก็บเกีย่ วอ้อย เพื่อให้ชาวไร่ได้มาซึ่งผลผลิตอ้อยต่อ
ไร่ทสี่ งู ขึน้
บริษทั ฯ แบ่งการส่งเสริมชาวไร่ออ้ ยออกเป็นเขต ได้แก่


อ้อยเขตใน คือพื้นทีอ่ อ้ ยของชาวไร่ออ้ ยทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้กบั โรงงานนํ้ าตาลทรายของ
บริษทั ฯ โดยมีระยะทางจากโรงงานไม่เกิน 50 กิโลเมตร อ้อยเขตในเป็ นอ้อยที่มคี วาม
มั ่นคงสูงเนื่องจากชาวไร่อ้อยเขตในโดยส่วนใหญ่จะทําการส่งอ้อยให้กบั โรงงานของ
บริษทั ฯ ทัง้ หมด บริษทั ฯ จึงมีการดูแลและส่งเสริมชาวไร่ในกลุ่มนี้เป็ นพิเศษ บริษทั ฯ
มีการวางแผนในการขยายพื้นที่อ้อยเขตในด้วยการเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ดว้ ยการให้
ความรูท้ างด้านการปลูกอ้อย รวมถึงให้สงิ่ ช่วยเหลือจําเป็นต่างๆ ในการปลูกอ้อย



อ้อยเขตนอก คือพื้นทีอ่ อ้ ยทีม่ บี ริเวณทีต่ งั ้ ห่างจากโรงงานเป็ นระยะทางประมาณ 50 100 กิโลเมตร อ้อยเขตนอกมีทตี่ งั ้ อยู่คาบเกีย่ วระหว่างโรงงานนํ้ าตาลทรายของผูผ้ ลิต
รายอื่น ลักษณะที่ต งั ้ ดัง กล่ าวจึง ทํ า ให้เ กิดความไม่แ น่ น อนในการส่ง วัตถุ ดิบ ให้กบั
บริษ ัทฯ เพราะชาวไร่อ้อ ยเขตนอกอาจเลือกส่ง อ้อ ยให้กบั โรงงานนํ้ าตาลทรายอื่น
อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษทั ฯ มีความมั ่นใจว่าบริษทั ฯ มีปริมาณอ้อยที่เพียงพอ บริษทั ฯ
จึงได้ม ีนโยบายส่ง เสริมชาวไร่อ้อ ยเขตนอกทัง้ ในรูปแบบการให้เ งิน สนับสนุ น (เงิน
เกีย๊ ว) และการให้บริการอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกผ่านหน่วยส่งเสริมของบริษทั ฯ

ตารางต่อไปนี้ แสดงจํานวนผูจ้ ดั จําหน่ ายอ้อยให้กบั โรงงานตัง้ แต่ปีการผลิต 2551/2552 –
2555/2556
2552/2553*
ชาวไร่อ้อยเขตใน (คน)

11,061

2553/2554*
12,924

2554/2555*
14,579

2555/2556*
14,576

ชาวไร่อ้อยเขตนอก (คน)
669
806
1,350
1,144
ทีม่ า: บริษทั ฯ
* รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)

1)

กระบวนการพิจารณาทําสัญญา

บริษทั ฯ มีการวางระบบการพิจารณาการทําสัญญา และการให้เงินสนับสนุ น (เงินเกีย๊ ว) กับ
ชาวไร่อย่างเป็ นระบบ เนื่องจากการทําสัญญาส่งเสริมชาวไร่ (“สัญญาส่งเสริมชาวไร่”) นัน้ มีความ
เสีย่ ง โดยเฉพาะในเรือ่ งเกีย่ วกับการสนับสนุนทางด้านเงินทุน บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นระบบการพิจารณา
การทําสัญญาส่งเสริมทีด่ เี พื่อลดความเสีย่ งในการผิดนัดชําระของชาวไร่ได้
บริษทั ฯ มีการขันตอนการทํ
้
าสัญญาส่งเสริมดังนี้
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1.

ชาวไร่ผตู้ ดิ ต่อของรับเข้าการส่งเสริมจะถูกตรวจสอบพิจารณาประวัติ และความพร้อม
ในการทําอาชีพชาวไร่ออ้ ยต่อฝ่ายไร่

2.

นักสํารวจจากฝ่ ายไร่จ ะเข้าทํ าการตรวจความเหมาะสมของพื้น ที่ไ ร่ที่ม ีการแสดง
เจตจํ า นงจะเข้ารับ การส่ง เสริม จากบริษ ัท ฯ โดยพิจ ารณาจาก สภาพภูม ิป ระเทศ
สภาวะอากาศ รวมถึงความเสีย่ งทั ่วไป เช่น ความเสีย่ งจากการเกิดนํ้ าท่วม หรือจาก
ศัตรูพชื ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพื้นที่

3.

ผูบ้ ริหารเขตและหน่ ว ยจะพิจ ารณาและร่วมจัดทํ าข้อตกลงในการส่งเสริมกับชาวไร่
รวมถึง จัดทําเอกสารเพื่อนํ าเสนอวงเงินส่งเสริม หรือเงิน เกีย๊ ว และหลักประกัน การ
ส่งเสริมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสินเชือ่ โดยหลักประกันต่างๆ จะต้องใกล้เคียงหรือ
สูงกว่ามูลหนี้ตามนโยบายของบริษทั ฯ ซึง่ หลักประกันดังกล่าว อาจรวมถึง โฉนดที่ดนิ
รถยนต์ หรือการมีบคุ คลคํ้าประกัน

4.

คณะกรรมสิน เชื่อซึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้บริหารจากสํานักงานใหญ่ ผู้จดั การโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ายไร่ และผูบ้ ริหารฝ่ายไร่ ทําการพิจารณาอนุ มตั ิวงเงินส่งเสริม และกรอบ
หลักประกันตามเอกสารทีไ่ ด้รบั นําเสนอ

5.

ชาวไร่ผไู้ ด้รบั อนุมตั จิ ะเข้าทําสัญญาส่งเสริมกับโรงงานของบริษทั ฯ

6.

ชาวไร่ทรี่ บั การส่งเสริมจากบริษทั ฯ ก็จะถูกจัดเก็บประวัติการส่งอ้อยเอาไว้ โดยบริษทั
ฯ มีการจัดตัง้ ระบบการเก็บประวัตชิ าวไร่ของบริษทั ฯ ด้วยการแบ่งคุณภาพของลูกหนี้
ชาวไร่ เพื่อใช้ในการพิจารณาดูแลการทําอ้อยของชาวไร่ การติดตามการชําระคืนเงิน
ส่ง เสริม และเพื่อ การพิจารณาสัญ ญาส่ง เสริม ในอนาคต โดยบริษ ัทฯ มีการจัดแบ่ง
คุณภาพของลูกหนี้ชาวไร่เป็นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ A B C และ N
การจําแนกคุณภาพประเภทลูกหนี้ ชาวไร่ของบริ ษทั ฯ

กลุ่ม A

เกรดของชาวไร่อ้อยที่อยู่ในขัน้ ดีโดยสามารถส่งอ้อยได้ตามเป้ าหมายและไม่มหี นี้ส ิน
ส่งเสริมคงค้างกับบริษทั ฯ

กลุ่ม B

เกรดของชาวไร่อ้อยที่มกี ารส่งอ้อ ยในปี ที่ผ่านมา แต่ มหี นี้สนิ คงค้างเมื่อ ปิ ดหีบและมี
หลักประกันหนี้สนิ

กลุ่ม C

เกรดของชาวไร่ทไี่ ม่สามารถส่งอ้อยได้ตามเป้าหมาย รวมถึงมีหนี้สนิ คงค้าง โดยชาวไร่
อ้อยเกรดนี้จะถูกติดตามเป็นกรณีพเิ ศษเพื่อลดความเสีย่ งในการผิดนัดชําระ

กลุ่ม N

เกรดของชาวไร่รายใหม่ที่รบั การส่งเสริมของโรงงาน โดยจะได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
ั ยทีจ่ ําเป็นสําหรับการปลูกอ้อย
จากโรงงานเพื่อให้ได้รบั ความรูพ้ ้นื ฐาน และปจจั
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ตารางต่อไปนี้ แสดงปริมาณลูกหนี้ชาวไร่แต่ละกลุ่มของบริษทั ฯ
2552/2553

ลูกหนี้ ชาวไร่อ้อย

คน*

2553/2554

ร้อยละ

คน*

2554/2555

ร้อยละ

คน*

2555/2556

ร้อยละ

คน*

ร้อยละ

ลูกหนี้ชาวไร่กลุม่ A

10,890

93.2

11,672

83.6

13,648

86.9

14,223

91.7

ลูกหนี้ชาวไร่กลุม่ B

100

0.9

124

0.9

103

0.7

84

0.5

ลูกหนี้ชาวไร่กลุม่ C

38

0.3

129

0.9

100

0.6

95

0.6

ลูกหนี้ชาวไร่กลุม่ N

653

5.6

2,031

14.6

1,848

11.8

1,111

7.2

ลูกหนี้ชาวไร่ทงั ้ หมด
11,681
100.0
13,956
100.0
15,699
100.0
15,513
ทีม่ า: บริษทั ฯ
* รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)

100.0

2)

การสนับสนุนชาวไร่

การสนับ สนุ นชาวไร่เป็ นหนึ่งในการเสริม สร้างความมั ่นคงด้านวัต ถุดบิ โดยการขยายธุรกิจ
ของบริษ ัท ฯ จะต้อ งส่ง เสริม ให้ ช าวไร่ปลู กอ้ อ ยให้ ไ ด้ผ ลผลิต ที่ดี และมีคุณภาพ การเล็ง เห็น ถึ ง
ประโยชน์ ใ นการสนับ สนุ น ชาวไร่อ้อ ยทํา ให้บ ริษ ัท ฯ ได้จ ัดทําโครงการส่ง เสริม ชาวไร่ต่ างๆ โดย
ผูบ้ ริหารได้มกี ารเข้าศึกษาดูงานในประเทศผูผ้ ลิตนํ้าตาลทรายทั ่วโลกเพื่อนํ าเอาความรูม้ าปรับใช้ ใน
การนี้บริษทั ฯ จึงได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการทําอ้อยจากประเทศออสเตรเลียเพื่อเข้ามาช่วยจัดทํา
แผนพัฒ นาการปลู กอ้อ ย และเพื่อ เผยแพร่ความรู้ด้านการปลู กอ้อ ยที่ม ีประสิท ธิภาพ รวมถึง นํ า
เทคโนโลยีดา้ นการปลูกอ้อยมาปรับใช้ให้กบั ชาวไร่ของโรงงาน
บริษทั ฯ มีโครงการสนับสนุนชาวไร่ทสี่ าํ คัญดังนี้
1.

การให้ความรูว้ ชิ าการปลูกอ้อยแก่ชาวไร่

บริษทั ฯ จัดทําโครงการส่งเสริมความรูท้ างวิชาการให้กบั ชาวไร่เพื่อให้ชาวไร่มคี วามรู้
ในการปลูกอ้อยอย่างถู กวิธี เพื่อให้ชาวไร่สามารถเพิ่มผลผลิตการปลูกอ้อยในไร่ ส่งผลให้
โรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ ได้ปริมาณอ้อยทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยใช้การอบรมหลักสูตรดังนี้
ก.

้ ้นฐานแก่ชาวไร่ออ้ ย
การอบรมหลักสูตรขันพื

การอบรมหลักสูตรขัน้ พื้นฐานของบริษทั ฯ เป็ นหลักสูตรที่บ ริษทั ฯ จัดทําขึ้น
เพื่ออบรมการปลูกอ้อยขันพื
้ ้นฐานให้กบั ชาวไร่ออ้ ยใหม่ของโรงงาน เนื่องจากการปลูก
อ้อยของชาวไร่อ้อยทั ่วไปในประเทศมักทําการลอกเลียนแบบจากชาวไร่อ้อยรายอื่น
โดยขาดความรูท้ างด้านวิชาการอ้อย ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่จากการปลูกอ้อยยังไม่ดี
เท่าทีค่ วร บริษทั ฯ จึงจัดทําการหลักสูตรว่าด้วยการปลูกอ้อยขัน้ พื้นฐานที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ พร้อมทัง้ นํ าประสบการณ์ ชาวไร่อ้อยที่ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอด
เป็นตัวอย่างในการปลูกอ้อยให้ถูกต้อง
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ภายหลังจากที่ชาวไร่ได้รบั การอบรมหลักสูตรขัน้ พื้นฐานแล้ว บริษทั ฯ จะจัด
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายไร่เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามผลเพื่อให้คําแนะนํ าพร้อมกับประเมินผล
การปลูกอ้อยของชาวไร่ ณ พื้นทีแ่ ปลงอ้อยต่อไป

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานชาวไร่รายใหม่
ข.

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานอ้อยพิเศษ

ชาวไร่อ้อยเมื่อได้รบั การอบรมหลักสูตรพื้นฐานแล้วก็จะต้องได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ เติม ฝ่ายไร่ของบริษทั ฯ จึงได้จดั ทําการอบรมหลักสูตรพิเศษ โดยจัดทํา
โครงการโรงเรีย นเกษตรกรอ้อ ยเพื่อถ่ ายทอดความรู้ที่ละเอียดกว่าขัน้ พื้นฐาน โดย
มุง่ เน้นความรูเ้ ฉพาะทางเชิงลึก เช่น การเก็บเกีย่ วอ้อยให้มคี ุณภาพ ระบบนิเวศน์ ไร่
อ้อย เทคโนโลยีการทําอ้อย และการควบคุมศัตรูพชื เป็นต้น
นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรูก้ นั ระหว่าง
ชาวไร่ของโรงงานเพื่อขยายความรูก้ ารปลูกอ้อยทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้ท ั ่วถึงกัน รวมทัง้ มี
การสาธิตเน้นการปฏิบตั จิ ริง
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การอบรมโรงเรียนเกษตรกร
ค.

การอบรมการใช้เครือ่ งมือเกษตร

บริษทั ฯ มีการจัดอบรมการใช้เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร
ในการปลู ก อ้อ ย เพื่อ ให้ ช าวไร่ เ ข้า ใจ และสามารถใช้เ ครื่อ งจัก รกล และอุ ป กรณ์
เครื่องมือการเกษตรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน และการ
ผลิต รวมทัง้ สามารถเพิม่ ผลผลิตอ้อยในแต่ละฤดูกาลได้

การอบรมการใช้เครือ่ งมือเกษตร
2.

การรณรงค์ปลูกอ้อยข้ามแล้ง
ก.

การปลูกอ้อยข้ามแล้ง
ลักษณะการปลูกอ้อยทั ่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
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อ้อยข้ามแล้ง

การปลูกอ้อยข้ามแล้งจะเริม่ เพาะปลูกหลังจากหมดฤดูฝน โดยการปลูก
จะเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อ้อยข้ามแล้ง
จะใช้เวลาการเจริญเติบโตมากกว่าอ้อ ยต้นฝน โดยอ้อยจะมีเวลาการเติบโต
มากกว่า 12 เดือนจึงทําการเก็บเกีย่ วอ้อยส่งเข้าโรงงานได้ การปลูกอ้อยข้าม
แล้ง จะต้อ งมีการเตรีย มดิน ที่ดี โดยตออ้อยข้ามแล้งจะมีความแข็ง แรงทํ าให้
ชาวไร่ออ้ ยสามารถปลูกอ้อยได้อกี 4 – 5 ฤดูกาล โดยไม่ตอ้ งลงทุนทําการปลูก
ใหม่ อีกทัง้ ยังให้ผลผลิตดีและให้ความหวานอยู่ในระดับสูง


อ้อยต้นฝน

การปลูกอ้อยต้นฝนทั ่วไปจะเริม่ ปลูกอ้อยช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึง
ต้นเดือนมิถุนายน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ฤดูฝนในแต่ละปี โดยถ้าปี ใดฤดูฝนมาถึงเร็ว
ชาวไร่กจ็ ะเริม่ ปลูกอ้อยเร็ว ในทางกลับกันหากฤดูฝนมาช้าก็จะทําให้การปลูก
อ้อยของชาวไร่ล่าช้าเช่น กัน โดยระยะการเจริญเติบโตของอ้อ ยต้นฝนจะสัน้
กว่าอ้อยข้ามแล้ง โดยมีร ะยะเวลาประมาณ 8 – 11 เดือ น อ้อ ยต้นฝนจะมี
ผลผลิต และคุณภาพความหวานน้ อ ยกว่าเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ อ้อยข้ามแล้ง
เนื่องจากระยะเวลาการเติบโตน้อยกว่า อีกทัง้ ยังให้ผลผลิตไม่แน่นอนเนื่องจาก
การเริ่ม ปลู ก จะขึ้น อยู่ ก ับ ช่ ว งฤดู ฝ นในปี นั น้ ๆ อย่ างไรก็ดี ตออ้ อ ยต้ น ฝน
สามารถนํามาปลูกได้อกี 4 – 5 ฤดูกาลเช่นเดียวกับอ้อยข้ามแล้ง
แผนภาพต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการปลูกอ้อยและการเก็บเกีย่ วอ้อยแต่ละประเภท
ชนิ ดอ้อย

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

เดือน
พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ช่วงปลูกอ้อยต้นฝน

อ้อยต้นฝน
ช่วงเก็บเกี่ยวอ้อยฝน

ช่วงปลูก

อ้อยข้ามแล้ง
ช่วงปลูกอ้อยข้ามแล้ง
ช่วงเก็บเกี่ยวอ้อยข้ามแล้ง
ทีม่ า: บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้จดั ทําโครงการรณรงค์การปลูกอ้อยข้ามแล้งอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา
คุณภาพอ้อยที่โรงงานได้รบั เนื่องจากอ้อยข้ามแล้ง ถือเป็ น อ้อยที่ม ีคุณภาพ มีความ
หวานอยู่ในระดับสูง และเป็นทีต่ อ้ งการแก่โรงงานนํ้าตาลทราย โดยบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
กระบวนการปลูกอ้อยข้ามแล้งทีม่ คี วามเหมาะสมต่อสภาพดินในเขตโรงงาน และได้ม ี
การรณรงค์ปลู กอ้อยข้ามแล้ง มากว่า 10 ปี ส่งผลให้บ ริษทั ฯ ได้รบั อ้อยข้ามแล้งที่ม ี
คุณภาพมากกว่าอ้อยต้นฝนเพิม่ ขึน้ เป็นลําดับ
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ไม่เพียงแต่บริษทั ฯ จะได้รบั ประโยชน์ จากการปลูกอ้อยข้ามแล้ง ชาวไร่อ้อยที่
หันมาปลูกอ้อ ยข้ามแล้งก็ได้รบั ประโยชน์ เช่นกัน โดยการปลูกอ้อยข้ามแล้งจะทําให้
ชาวไร่ใช้เงินลงทุนในการปลูกอ้อยน้อยลง เนื่องจากสามารถยืดอายุอ้อยในแปลงได้
สูงขึน้ มากกว่าการปลูกอ้อยแบบอื่น
ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงปริมาณอ้อยข้ามแล้งและอ้อยต้นฝนปลูกใหม่ของแต่ละ
ฤดูกาล ตัง้ แต่ปีฤดูกาลผลิต 2551/2552 – 2555/2556
จํานวนไร่
อ้อยต้นฝน

2552/2553
ไร่*
48,862

2553/2554

ร้อยละ
24.5

ไร่*

2554/2555

ร้อยละ

51,473

11.6

ไร่*
32,059

2555/2556

ร้อยละ
11.6

ไร่*
28,515

ร้อยละ
11.9

อ้อยข้ามแล้ง
150,227
75.5
243,384
82.5
245,506
88.4
211,943
88.1
จํานวนไร่
ทัง้ หมด
199,089
100.0
294,857
100.0
277,565
100.0
240,458
100.0
ทีม่ า: บริษทั ฯ
* รวมยอดของโรงงานนํ้าตาลทรายทัง้ สิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
1. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันเเนล
2. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
3. โรงงานนํ้าตาลทราย ซึง่ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาํ การเช่าระยะยาวจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (RPE)

ข.

การบํารุงรักษาอ้อยตอ

บริษ ัทฯ คํานึ งถึง การดูแลรักษาตออ้อยของชาวไร่ เนื่อ งจากการบํารุงรักษา
อ้อ ยตอที่ดีจ ะทํ าให้ต้นอ้อ ยแข็งแรง ให้ผ ลผลิต มาก และมีความหวานสูง อีกทัง้ ยัง
สามารถทํ า ให้ช าวไร่ ส ามารถปลู ก อ้ อ ยจากตอเดิม ได้ห ลายฤดู ก าล ส่ ง ผลให้ ล ด
ค่า ใช้จ่ ายในการปลู กอ้อ ย โดยในช่ว งที่ชาวไร่ทํ าการเก็บ เกีย่ วอ้อ ยบริษ ัท ฯ จะจัด
เจ้าหน้ าที่บริษ ัทฯ ออกให้แนะนํ าความรูใ้ นการบํารุงรักษาอ้อยตอ ตัง้ แต่วธิ ีการเก็บ
เกีย่ ว วิธกี ารบํารุงรักษาตอ วิธกี ารเตรียมดินปลูกในแปลงต่อไป เพื่อให้ชาวไร่สามารถ
ดูแลรักษาอ้อยตออย่างถูกวิธี โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายให้ชาวไร่สามารถยืดอายุของ
อ้อยตอจากเฉลีย่ ประมาณ 2 ปี ให้เป็น 3 – 5 ปีตามแผนของบริษทั ฯ
ค.

การสนับสนุนพันธุ์ออ้ ย

โรงงานของบริษทั ฯ มีการสนับสนุนพันธุ์ออ้ ยให้กบั ชาวไร่โดยการคัดเลือกพันธุ์
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศ และภูมอิ ากาศของไร่ โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการ
คัดเลือกพันธุ์ออ้ ยเพื่อให้สามารถขยายผลผลิตอ้อยจากประมาณ 7 - 8 ตันอ้อยต่อไร่
ั บนั เป็น 15 ตันอ้อยต่อไร่
ณ ปจจุ
สายพัน ธุ์ อ้ อ ยของบริษ ัท ฯ มีก ารคัด เลื อ กมาจากหน่ ว ยงานภาครัฐ เช่ น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและนํ้ าตาลทราย กรมวิ ช าการเกษตร และ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาลัยเขตกําแพงแสน จัง หวัดนครปฐม โดยมีการ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบพันธุ์ออ้ ยหลายชนิด ทัง้ ในด้านผลผลิต คุณภาพความหวาน
และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยการนํ าพันธุ์จากศูนย์วจิ ยั ต่างๆ มา
ทดลองปลูกในแปลงอ้อยบริเวณพื้นทีใ่ กล้โรงงานของบริษทั ฯ เพื่อทดสอบและคัดเลือก
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พันธุ์ออ้ ยทีส่ ามารถให้ผลผลิต รวมทัง้ ทนทานต่อโรค และศัตรูพชื ในบริเวณพื้นที่ ก่อน
ทําการส่งต่อให้กบั ชาวไร่ต่อไป
เนื่องจากพัน ธุ์อ้อยถือเป็ นหนึ่งในต้นทุ นหลักของการปลูกอ้อย บริษทั ฯ จึง มี
การสนับสนุ นชาวไร่ที่อยู่ในทะเบียนชาวไร่ของบริษทั ฯ ด้วยการจัดตัง้ ธนาคารพัน ธุ์
อ้อย เพื่อแจกจ่ายพันธุ์ออ้ ยให้แก่ชาวไร่เดิม และชาวไร่ใหม่ของโรงงาน โดยฝ่ายไร่จะ
ทําการคัดเลือกพันธุ์ให้กบั ชาวไร่โดยส่งนักวิชาการของบริษทั ฯ เข้าพิจารณาสภาพไร่
เพื่อนํามาใช้ประกอบการพิจารณาพันธุ์อ้อยต่อไป รวบรวมพันธุ์อ้อยจากแหล่งต่างๆ
เก็บประวัติ ก่อนรวบรวมเป็นธนาคารพันธุ์ออ้ ย
ง.

การสนับสนุนเครือ่ งจักรกลเกษตรในการปลูกและเก็บเกีย่ วอ้อย

การสนับสนุ นบริการรถเกษตร และอุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้


บริการเครือ่ งจักรกลเกษตร

บริษ ัทฯ ให้บ ริการเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับชาวไร่ที่ยงั ไม่พร้อมมี
เครื่อ งจักรและอุปกรณ์ การเกษตรเป็ นของตนเอง โดยสามารถติดต่อ ขอรับ
บริการได้จากหน่ วยส่งเสริมตามพื้นที่ของชาวไร่ การให้บริการเครื่องจักรกล
เกษตรสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ การบริการให้เช่าเครื่องจักรกล
เกษตร โดยชาวไร่จะนํ าเครื่องจักรกลเกษตรจากบริษ ัทฯ ไปใช้เอง หรือให้
บุคลากรของบริษทั ฯ ไปให้บริการแก่ชาวไร่


การให้เงินทุนสนับสนุนเครือ่ งจักรกลเกษตร

บริษทั ฯ มีการสนับสนุ น ชาวไร่ให้มเี ครื่องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร
เป็ น ของตัว เองด้ว ยการปล่ อ ยเงิน ทุ น เพื่อ ใช้สําหรับการซื้อ โดยเน้ น การใช้
ประโยชน์ทคี่ มุ้ ค่าแก่ชาวไร่

Mini Combine Rotary
จ.

เครือ่ งมือพรวนใส่ป๋ ยุ MPI

การชลประทาน

ั ยการผลิตทีส่ าํ คัญต่อการปลูกอ้อย เพื่อลดความเสีย่ งที่ผลผลิตอ้อย
นํ้าเป็นปจจั
จะต้องแปรปรวนตามสภาพดินฟ้าอากาศ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่ง
นํ้าและระบบการให้น้ําแก่ออ้ ย ดังนี้
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การพัฒนาแหล่งนํ้าในการปลูกอ้อย

บริษทั ฯ ให้ความร่วมมือกับชาวไร่อ้อยในการพัฒนาแหล่งนํ้ าเพื่อการ
เพาะปลูกอ้อย โดยมีโครงการการร่วมพัฒ นาแหล่ง นํ้ ากับสมาคมชาวไร่อ้อ ย
เขต 11 จั ง หวัด นครสวรรค์ และภาควิช าวิ ศ วกรรมชลประทาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อ จัดทํ า โครงการศึก ษาศัก ยภาพแหล่ ง นํ้ า เบื้อ งต้ น เพื่ อ ไปใช้
ประโยชน์ในไร่ออ้ ย และจัดการพัฒนาแหล่งนํ้ าขึ้นเพื่อการเกษตร ณ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ มีการพัฒนาแหล่งนํ้า ดังนี้
-

การขุดสระเก็บนํ้าในพื้นทีช่ าวไร่ จํานวน 3,516 บ่อ
การขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 320 แห่ง
การขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล จํานวน 831 บ่อ

การขุดสระเก็บนํ้ า


การพัฒนาระบบการให้น้ําแก่ออ้ ย

นอกจากการพัฒนาแหล่งนํ้ าแล้ว บริษทั ฯ ยังให้คําแนะนํ าแก่ชาวไร่ใน
การบริห ารการใช้น้ํ าให้เ กิดประสิท ธิ ภ าพและเกิด ประโยชน์ สูง สุ ดต่ อ การ
เจริญ เติบ โตของอ้อ ย โดยการนํ าระบบนํ้ าหยดบนดิน มาใช้ นอกเหนื อ จาก
ระบบการให้น้ําทั ่วไป ได้แก่ ระบบร่องคู ระบบแทงค์ ระบบสปริงเกิล้ เป็นต้น
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บริษทั ฯ ถือเป็นผูพ้ ฒ
ั นาวิธกี ารให้น้ําอ้อยรายแรกๆ ของประเทศไทยที่
นําระบบนํ้าหยดมาใช้ ซึง่ ระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอลใน
การให้น้ําแก่พชื ในทีแ่ ห้งแล้งโดยขุดท่อวางระบบนํ้ าใต้พ้นื ที่แปลงปลูก เพื่อให้
สามารถให้น้ําพืชได้อย่างต่อเนื่องและประหยัดปริมาณการใช้น้ํา ระบบดังกล่าว
ั
เกิดปญหาในการปรั
บใช้ในประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายระบบ
ให้น้ําไปยังพื้นทีต่ ่างๆ ได้ อีกทัง้ ยังถูกหนูในไร่กดั ทําลายบ่อยครัง้ ส่งผลให้ต้อง
แบกรับต้นทุนในการซ่อมแซมระบบดังกล่าว ทีมนักวิจยั ฝ่ายไร่ของบริษทั ฯ จึง
ปรับระบบนํ้าหยดใต้ดนิ มาเป็นระบบนํ้าหยดบนดินเพื่อใช้กบั ไร่อ้อยในประเทศ
ั บนั มีการใช้อย่างแพร่หลายในหมูช่ าวไร่ออ้ ยในเขตของบริษทั ฯ
ไทย ซึง่ ณ ปจจุ
ผลจากการนํ าระบบนํ้ าหยดมาปรับใช้ส่ง ผลให้ผ ลผลิตอ้อยสูงขึ้น ลด
การใช้น้ําในการเพาะปลูก สะดวกและสามารถติดตัง้ ในดินทุกประเภท ลดการ
ระบาดของศัตรูพชื บางชนิด และประหยัดเวลาการทํางานของชาวไร่ ระบบนํ้ า
หยดบนดินดังกล่าวเป็ น หนึ่ งในเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาโดยบริษ ัทฯ และประสบ
ความสําเร็จอย่างมากในการนํ าไปใช้ง านจริง และได้ม ีโ รงงานนํ้ าตาลทราย
อื่นๆ หลายโรงงานเข้ามาศึกษาและปรับใช้ระบบดังกล่าว

ระบบนํ้าหยดบนดิน
3.1.4 กระบวนการผลิ ต
กระบวนการผลิตของโรงงานมีการเริม่ ต้นเปิดหีบตัง้ แต่กลางเดือนพฤศจิกายน และมีการประมาณการปิ ดหีบ
ต้นเดือนพฤษภาคม รวมการใช้เวลาการเปิดหีบทัง้ สิน้ ประมาณ 160 – 180 วัน

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 41

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
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
ช่วงส่งเสริมการปลูกอ้อย และสนับสนุนการปลูกอ้อย
แผนงานการจัดหาวัตถุดิบ
การบํารุง และการซ่อมแซม
เครื่องจักร
แผนงานการบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
กระบวนการหีบอ้อย สกัด
น้ําอ้อย และผลิตน้ําตาล
ทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์

แผนงานการผลิตน้ําตาล

ทีม่ า: บริษทั ฯ

สรุปกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย
(1) การจัดคิวรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน
(2) การเตรียมอ้อยเข้าสูก่ ระบวนการผลิต

(8) การบรรจุนํ้าตาลทราย
(3) การหีบสกัดนํ้าอ้อย
(4) กระบวนการทําใส (Clarifier)

(5) กระบวนการต้มนํ้าอ้อยให้ขน้ (Evaporator)

ั่
ก (Centrifugal) และ
(7) กระบวนการปนแยกผลึ
การอบนํ้าตาลทราย

(6) กระบวนการ
เคีย่ วตกผลึก
ทีม่ า: บริษทั ฯ

(1)

การจัดคิวรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน

บริษทั ฯ มีการจัดทําระบบการจัดคิวในการส่งอ้อยเข้าหีบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และเพื่อประหยัดเวลา
ในกระบวนการผลิต โดยทําการพิจารณาปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการส่งอ้อย
ของชาวไร่ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการส่งอ้อยเข้าหีบ ทัง้ นี้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพ
ั บนั ชาวไร่สามารถส่งอ้อยให้กบั โรงงานโดย
อ้อยและความหวานของอ้อยทีเ่ กิดจากการรอคิวส่งอ้อย ณ ปจจุ
ใช้เวลารอคิวไม่เกิน 10 ชั ่วโมง และเมือ่ รวมเวลาจากการตัดอ้อยในไร่จนถึงการเทอ้อยลงรางที่โรงงานชาวไร่
จะใช้เวลาทัง้ หมดไม่เกิน 24 ชั ่วโมง ในขณะทีโ่ รงงานอื่นๆ อาจต้องใช้เวลามากกว่า 24 ชั ่วโมง
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(2)

การเข้าคิวของรถอ้อยในลานจอดโรงงานนํ้าตาลทราย
การเตรียมอ้อยเข้าสูก่ ระบวนการผลิต

รถบรรทุกอ้อยแต่ละคันจะต้องผ่านการชั ่งนํ้าหนักจากโรงงานเพื่อบันทึกนํ้ าหนักอ้อย หลังจากการชั ่ง
นํ้าหนักแล้ว รถบรรทุกอ้อยจะถูกส่งไปทีแ่ ท่นเท ซึง่ มีทงั ้ หมด 6 แท่น บริษทั ฯ สามารถใช้เวลาในการเทอ้อย
ลงรางเฉลี่ย 45 วินาทีต่อคัน โดยแท่นเทจะทําหน้าที่เทอ้อยลงไปสู่สะพานลําเลียงซึ่งมีจํานวน 2 ชุด โดย
สะพานลําเลียงชุดที่ 1 จะลําเลียงอ้อยผ่านเครือ่ งเกลีย่ อ้อย จากนัน้ อ้อยจะถูกลําเลียงต่อไปยังสะพานลําเลียง
ชุดที่ 2 เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการสับอ้อยเพื่อให้เป็นชิน้ ทีม่ ขี นาดเล็กลง
อ้อยที่ถูกลําเลียงมาที่ส ะพานลําเลียงชุดที่ 2 จะถูกสับโดยมีดฟนั อ้อ ยจํานวน 2 ชุด เพื่อให้อ้อยมี
ขนาดสันลง
้ จากนัน้ ลําเลียงเข้าเครือ่ งฉีกอ้อยเพื่อฉีกให้เป็นเส้นฝอยละเอียด

การชั ่งนํ้ าหนักอ้อย

การจัดเรียงอ้อยในรถขนอ้อย
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การเทอ้อยเข้าสูส่ ะพานลําเลียง
(3) การหีบสกัดนํ้าอ้อย

กระบวนการสับอ้อย

อ้อยทีถ่ ูกฉีกเป็นฝอยละเอียดจะถูกลําเลียงเข้าสู่ลูกหีบเพื่อทําการสกัดนํ้ าอ้อย ทัง้ นี้โรงงานของกลุ่ม
บริษทั ฯ มีลูกหีบตัง้ แต่ 5 – 7 ชุด ซึง่ ลูกหีบแต่ละชุดจะทําหน้าทีค่ นนํ
ั ้ ้ าอ้อยออกมาให้มากทีส่ ดุ เพื่อส่งเข้าสู่ราง
หีบ จากนัน้ นํ้ าอ้อ ยในรางหีบจะถูกส่งผ่านตะแกรงกรองชานอ้อย และส่งไปยังหม้ออุ่น นํ้ าอ้อยเพื่อควบคุม
อุณหภูมใิ ห้อยู่ระดับ 55 – 60 องศาเซลเซียส
อ้อ ยที่ ถู ก สกัดจนถึ ง ลู กหี บ สุ ดท้ ายในกระบวนการนี้ จ ะเหลือ เป็ น ชานอ้อ ย ซึ่ง สามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป โดยโรงงานนํ้าตาลทรายจะใช้ชานอ้อยเหล่านี้ไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอนํ้ าและไฟฟ้า
นอกจากนี้ ชานอ้อยส่วนที่เหลือจะถูกจําหน่ ายให้กบั EPPCO เพื่อใช้ในการผลิตและจําหน่ ายเยื่อกระดาษ
ฟอกขาวจากชานอ้อย และ KTBP เพื่อผลิตและจําหน่ายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลูกหีบชุดที่ 1 ของโรงงานบริษทั ฯ

(4)

ชานอ้อยของโรงงานนํ้าตาลบริษทั ฯ
กระบวนการทําใส (Clarifier)

นํ้าอ้อยในหม้ออุ่นนํ้ าอ้อยจะถูกส่งไปผสมนํ้ าปูนขาวเพื่อปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.6 – 7.8 โดยปูน
ขาวจะทําหน้าทีจ่ บั สิง่ สกปรกโดยทําให้ตกตะกอนออกจากนํ้าอ้อยจนได้น้ําอ้อยใส จากนัน้ นํ้าอ้อยใสถูกนํ าเข้า
หม้ออุ่นอีกครัง้ เพื่อควบคุมอุณหภูมใิ ห้ได้ 95 – 105 องศาเซลเซียส นํ้ าอ้อยใสที่ได้ในกระบวนการนี้จะมี
ความเข้มข้นประมาณ 12 – 15 บริกซ์
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กากตะกอนที่ถู กปูน ขาวจับ ตัว จะถู กนํ าส่ง เข้าหม้อ กรองสูญ ญากาศเพื่อ แยกนํ้ าอ้อ ยออกจากกาก
ตะกอนอีกครัง้ กากตะกอนที่แยกได้น้ีเรียกว่ากากตะกอนหม้อ กรอง (Filter Cake) ซึ่งถือเป็ นผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากกระบวนการผลิต สามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการปรับปรุงดินต่อไป

หม้อกรองสูญญากาศ
(5)

ฟิ ลเตอร์เค้ก

กระบวนการต้มนํ้าอ้อยให้ขน้ (Evaporator)

นํ้าอ้อยใสทีไ่ ด้หลังจากการกรองตะกอนจะมีความเข้มข้นตํ่าอยู่ที่ประมาณ 14 – 16 บริกซ์ นํ้ าอ้อยใส
เหล่านี้จะถูกนํ าเข้าสู่กระบวนการต้มระเหยด้วยการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างหม้อต้มเพื่อ
การประหยัดพลัง งานในระหว่างการต้ม นํ้ าอ้อ ย เมื่อ เสร็จ สิ้น กระบวนการแล้ว นํ้ าอ้อ ยใสจะแปรสภาพ
กลายเป็นนํ้าเชือ่ มดิบ ซึง่ มีความเข้มข้นประมาณ 60 - 65 บริกซ์พร้อมทีจ่ ะนําไปเข้ากระบวนการเคีย่ ว

หม้อฮีตเตอร์

(6)

เตาเผาไอนํ้า

กระบวนการเคีย่ วตกผลึก

การเคีย่ วนํ้ าตาลทรายเป็ นกระบวนการตกผลึกนํ้ าตาลทรายเพื่อแยกนํ้ าตาลทรายออกจากนํ้ าเชื่อม
การเคีย่ วนัน้ จะทําให้จุดเดือดในหม้อเคีย่ วมีค่าประมาณ 60 – 65 องศาเซนติเกรด หม้อเคีย่ วนํ้ าตาลทราย
แบ่งเป็นหม้อเคีย่ ว A B และ C
หม้อเคีย่ ว A เป็ นหม้อเคีย่ วชุดแรกในการเคีย่ ว นํ้ าเชื่อมจะถูกส่งเข้าหม้อเคีย่ วเพื่อระเหยนํ้ าเชื่อม
จนถึงจุดอิม่ ตัวพร้อมสําหรับการตกผลึก จากนัน้ จะทําการใส่เชื้อเข้าในหม้อเคีย่ วเพื่อเลี้ยงผลึกให้โตขึ้นตาม
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ขนาดที่ต้องการ โดยมีการควบคุมค่าความเข้มข้นให้อยู่ที่ระดับ 92 – 93 บริกซ์ นํ้ าตาลทรายที่ได้จากการ
เคีย่ วนี้เรียกว่า เอแมสควิท ซึง่ ประกอบไปด้วยนํ้าเลี้ยงผลึก และผลึกนํ้ าตาลทราย นํ้ าตาลทรายที่ได้จากการ
เคีย่ วนี้จะมีความหวานสูงเหมาะสําหรับการนํ าไปผลิตเป็ นนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ และนํ้ าตาลทรายขาว
ต่อไป
ั่
หม้อเคีย่ ว B นํ้าตาลทรายที่นํามาเคีย่ วในหม้อเคีย่ วนี้จะเป็ นกากนํ้ าตาลที่มาจากกระบวนการปนเอ
แมสควิท ซึง่ กากนํ้าตาลดังกล่าวมีความหวานสูงพอสําหรับกระบวนการตกผลึก กากนํ้ าตาลในส่วนนี้จะถูก
ส่งเข้าหม้อเคีย่ วเพื่อทําการระเหยนํ้าเชือ่ มอีกครัง้ จากนัน้ ใส่เชื้อเข้าผสมเพื่อให้ได้ผลึกขนาดที่ต้องการ และ
ควบคุมค่าความเข้มข้นให้อยู่ที่ระดับ 93 – 94 บริกซ์ นํ้ าตาลทรายที่ได้จากหม้อเคีย่ วนี้เรียกว่า บีแมสควิท
ั่
ซึง่ จะถูกนําไปปนแยกผลึ
กเพื่อทํานํ้าตาลทรายดิบ
ั่
กนํ้ าตาลทรายดิบจาก บีแมสควิท จะถูกนํ าเข้า
หม้อเคีย่ ว C กากนํ้าตาลทีถ่ ูกแยกจากการปนแยกผลึ
หม้อเคีย่ วเพื่อทําการตลกผลึกครังสุ
้ ดท้าย โดยการเข้าหม้อเคีย่ วเพื่อระเหยนํ้ าเชื่อม การเคีย่ วจะทําโดยการ
ควบคุม ความเข้มข้น ให้อยู่ใ นระดับ 97 – 98 บริกซ์ เมื่อเคีย่ วจนตกผลึกจะได้น้ํ าตาลทรายที่เรีย กว่า ซี
ั่
แมสควิท โดยซีแมสควิทจะถูกนําไปปนแยกผลึ
กต่อไปเพื่อนํ ามาใช้เป็ นเชื้อในการเคีย่ วในหม้อเคีย่ ว A และ
B ส่วนกากนํ้าตาลทีเ่ หลือจะถูกนําจําหน่ายต่อให้กบั EPC เพื่อใช้ในการผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอล และ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เช่น เอทานอล แอลกอฮอล์ ผงชูรส และอาหารสัตว์

(7)

ั่ ก
หม้อเคีย่ วปนผลึ
ั่
กระบวนการปนแยกผลึ
ก (Centrifugal) และการอบนํ้าตาลทราย
(ก)

กระบวนการทํานํ้าตาลทรายดิบ

ั่
ั่
บีแมสซควิทจากกระบวนการเคีย่ วจะถูกส่งเข้าเครื่องปนแยกผลึ
ก โดยวิธีการปนจะอาศั
ยแรง
ั่
ั่
เหวีย่ งหนีศนู ย์กลางเพื่อปนแยกผลึ
กนํ้าตาลทรายออกจากกากนํ้าตาล กระบวนการปนแยกผลึ
กจะใช้
ั ่ ้ จะถูกส่งต่อไปยังเครื่องอบแห้งเพื่อไล่
เวลาประมาณ 3 ชั ่วโมง โดยผลึกที่ได้จากกระบวนการปนนี
ความชืน้ ออกก็จะเป็นการเสร็จสิน้ กระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายดิบ
(ข)

กระบวนการทํานํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
ั ่ นนํ้ าตาลทรายดิบ จากนัน้ นํ้ าตาล
เอแมสควิทที่ได้จากกระบวนการเคี่ยวจะถู กนํ ามาปนเป็
ทรายดิบ ดัง กล่าวจะถู กนํ ากลับมาละลาย (Remelt) เป็ น นํ้ าเชื่อมความเข้ม ข้น ประมาณ 55 – 60
บริกซ์ และทําการผสมปูนขาวอีกครัง้ เพื่อปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 10.5 – 11.5 อีกทัง้ เป็ นการทํา
หน้าที่จบั สิง่ เจือปนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ ์ จากนัน้ นํ าเข้าหม้อฟอกโดยใช้การฟอกด้วยก๊าซ
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คาร์ บ อนไดออกไซด์ และส่ ง ผ่ านเข้าหม้อ กรองเพื่อ กรองสิ่ง เจื อ ปนออกจนได้เ ป็ น นํ้ า เชื่อ มใส
กระบวนการนี้จะสามารถลดค่าสีได้ประมาณร้อยละ 60.0
นํ้าเชือ่ มใสจะถูกนําเข้าสูก่ ระบวนการฟอกสีต่อไปโดยใช้เรซินและส่งเข้าทําการเคีย่ วตกผลึก
การเคีย่ วนํ้ าตาลทรายขาว และนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์จะทําโดยการเลี้ยงผลึกด้วยการควบคุมค่า
ความเข้มข้นของนํ้ าเชื่อมไว้ที่ 90 – 92 บริกซ์ จนได้น้ํ าตาลทรายที่เรียกว่า อาร์แมสควิท จากนัน้
ั่
นํ าเข้าเครื่อ งป นแยกผลึ
กเพื่อ แยกผลึกออกจากกากนํ้ าตาล ผลึ กนํ้ าตาลทรายที่ ไ ด้จ ะถู กส่ง เข้า
เครือ่ งอบแห้งเพื่อไล่ความชืน้ ออกเป็นการเสร็จสิน้ กระบวนการ

การละลายนํ้าตาลทราย

การผสมปูนขาว

การฟอกแก๊ส CO2

การฟอกเรซิน่
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ั ่ ้ าตาลทรายดิบ
หม้อปนนํ

ั ่ ้ าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ และนํ้าตาลทรายขาว
หม้อปนนํ

ถังเก็บกากนํ้ าตาล
(8)

การบรรจุน้ําตาลทราย

นํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ทีม่ าจากกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ
จะถูกนํ าผ่านแม่เหล็กดูดจับโลหะเพื่อ จับสิง่ ปะปนเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อนนํ าเข้าบรรจุ โดยผลิตภัณฑ์น้ํ าตาล
ทรายดิบจะถูกส่งไปขายยังผูซ้ ้อื ต่างประเทศ และบางส่วนก็จะถูกจัดเก็บในไซโลของโรงงาน การขนส่งออก
จากโรงงานนัน้ จะใช้รถบรรทุก ในขณะทีส่ ว่ นทีย่ งั ไม่ถูกขนส่งจะถูกเก็บไว้ในไซโลของบริษทั ฯ โดยในโรงงาน
ของบริษทั ฯ มีไซโล 2 โรงมีขนาดรวมบรรจุถงึ 140,000 ตัน

ไซโลนํ้าตาลของบริษทั ฯ

รถบรรทุกนํ้าตาล

ั ่ ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ และ
ส่วนนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ และนํ้ าตาลทรายขาวที่ได้จ ากหม้อ ปนนํ
นํ้ าตาลทรายขาวจะถูกนํ าเข้าบรรจุ ในบรรจุภ ณ
ั ฑ์ข องทางบริษทั ฯ โดยของกลุ่ม บริษ ัทฯ มีบ รรจุภ ณ
ั ฑ์ 2
ขนาด ได้แก่ 50 กิโลกรัม และ 1 ตัน
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บรรจุภณ
ั ฑ์ของบริษทั ฯ
3.1.5 ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นกับสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษทั ฯ มีแผนการส่งเสริมแนวคิดการ
นําสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ จากกระบวนการผลิตเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ สามารถนํ ากากนํ้ าตาล และชาน
อ้อยมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีแผนจะดําเนินการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิง่ เหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตของบริษทั ฯ ต่อไป
โรงงานของบริษ ัท ฯ มีก ารตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อ ม โดยมีก ารจัด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบ
สิง่ แวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในการจัดทําได้มกี ารว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน
การตรวจสอบสิง่ แวดล้อมอิสระเพื่อเข้าจัดทํารายงาน โดยครอบคลุมถึงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง
และคุณภาพนํ้า
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของสายธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานของบริษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป และ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ลง วันที่ 22 กันยายน 2547 และมีคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่อ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรมเรื่อ ง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
คุณภาพระดับ เสีย งทั ่วไปของโรงงานของบริษ ัท ฯ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และมีคณ
ุ ภาพระดับเสียงในพื้นทีก่ ารทํางานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
คุณภาพนํ้าทิ้งของโรงงานของบริษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของนํ้ าทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงาน
โรงไฟฟ้าซึง่ ใช้เชือ้ เพลิงจากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานนํ้ าตาลทรายของ TIS จะต้องจัดส่งรายงานการ
วิเ คราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม ซึ่งได้รวบรวมแผนและมาตรการปรับ ปรุง ค่าปริม าณสารเจือปนในอากาศไว้ใ น
ั บนั TIS ได้รบั การผ่อนผันเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการส่ง
รายงานให้กบั คณะกรรมการกิจการพลังงาน โดย ณ ปจจุ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยมีกําหนดจะต้อง
ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ การตรวจวัดมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมของโรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ในระดับมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพปล่องระบายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมTIS ได้ดําเนินการจัดทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลัง งานเป็ นที่เรีย บร้อยแล้ว โดยอยู่ร ะหว่างการพิจ ารณาโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ดังกล่าว
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โรงไฟฟ้าซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานนํ้ าตาลทรายของบริษ ัทฯ ซึ่งได้เช่าจาก RPE
จะต้องจัดส่งแผนการดําเนินงานและมาตรการปรับปรุงปริมาณของสารเจือปนในอากาศให้สามารถควบคุมฝุ่นละออง
ไว้ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายในระยะเวลา 5 ปี ให้กบั คณะกรรมการกิจการพลังงาน โดย ณ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เสนอแผนดังกล่าวภายในวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2558
ทัง้ นี้ เมื่อ แล้ว เสร็จ บริษทั ฯ จะดําเนิ นการให้ห น่ วยงานที่เ กีย่ วข้อ งเข้าตรวจสอบถึง ประเด็นสิ่งแวดล้อ ม
ดังกล่าว และจะเปิดเผยความก้าวหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3.1.6 สภาวะตลาดนํ้าตาลทราย
(1)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

อุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มคี วามสําคัญประเทศไทยเป็ นอย่างมาก อีกทัง้
ยังถือว่าเป็ น หนึ่ง ในสิน ค้าจําเป็ น ในการบริโภคทั ่วไป ประเทศผู้ผลิต นํ้ าตาลทรายรายใหญ่ ของโลกได้แ ก่
บราซิล อิน เดีย กลุ่ม สหภาพยุโ รป ไทย และสหรัฐ อเมริกา ในขณะที่ใ นระดับภูม ิภ าคนัน้ เอเซีย ถือ เป็ น
ภูมภิ าคทีส่ ามารถผลิตนํ้าตาลทรายได้มากทีส่ ดุ ในโลก โดยคิดเป็ นร้อยละ 367.0 ของปริมาณนํ้ าตาลทรายที่
ผลิตได้ท ั ่วโลกในปีการผลิต 2555/2556 ประเทศไทยถือเป็นผูผ้ ลิตนํ้าตาลทรายอันดับ 5 ของโลก อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคน้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ ปริมาณนํ้ าตาลทรายที่ผลิตได้ ส่งผลให้ประเทศไทย
สามารถส่งออกนํ้ าตาลทรายได้ในปริมาณมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก และเป็ นหนึ่งในประเทศผูค้ า้ นํ้ าตาล
ทรายทีส่ าํ คัญของโลก
(ก)

การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญในอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดโลกในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา
การเปิดตลาดเสรีของประเทศบราซิล
ประเทศบราซิลซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตนํ้ าตาลทรายรายใหญ่ที่สุดของโลก เดิมทีมกี ารควบคุม
อุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายอย่างเคร่งครัดเช่นมีการควมคุมปริมาณการผลิต การส่งออก ราคา
อ้อย และราคานํ้าตาลทราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลของประเทศบราซิลมีนโยบายการ
เปิ ดเสรีอุ ตสาหกรรมนํ้ าตาลทราย เริม่ จากการยกเลิกการควบคุม การผลิต และการส่ง ออก
จนถึงการยกเลิกการควบคุมราคานํ้ าตาลทราย ส่งผลให้ประเทศบราซิลมีการปรับตัวในเชิง
โครงสร้างอุ ตสาหกรรมภายในประเทศ ทําให้จากการส่งออกนํ้ าตาลทรายมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญ จากส่งออกเพียงประมาณ 1 ล้านตันในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533 จนกลายเป็ น
ผูส้ ง่ ออกอันดับหนึ่งของโลกทีส่ ามารถส่งออกนํ้าตาลทรายทีม่ ปี ริมาณกว่า 26 ล้านตันในปี การ
ั บนั การเป็นผูน้ ําในการส่งออกนํ้าตาลทรายของประเทศบราซิลทําให้
ผลิต 2555/2556 ณ ปจจุ
ั ยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายของบราซิลส่งผลต่ออุตสาหกรรมโลก
ปจจั
เป็ น อย่ า งมาก เช่น การเปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเรีย ลบราซิ ล นโยบายของ
อุตสาหกรรมในประเทศบราซิล และปริมาณและราคาของเอทานอล เป็นต้น
การลดปริมาณการผลิตของผูผ้ ลิตนํ้าตาลทรายในสหภาพยุโรป
ในปี พ.ศ. 2547 องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ทําการตัดสิน ว่าการสนับสนุ นการ
ส่ง ออกนํ้ า ตาลทรายของกลุ่ ม สหภาพยุ โ รปไม่เ ป็ น ไปตามข้อ ตกลงการค้า (GATT) จึ ง
จําเป็ น ต้อ งลดการสนับสนุ น การผลิต นํ้ าตาลทรายของกลุ่ ม สหภาพยุโ รปลง ส่ง ผลให้การ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ส่งออกนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์จากกลุ่มสหภาพยุโรปภายใต้โควตา WTO ลดลงจากระดับ
ประมาณ 6.0 ล้านตันต่อปี เป็นประมาณ 1.7 ล้านตันต่อปี
การขยายตัวของเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่ างต่อเนื่องของทวีปเอเซีย โดยเฉพาะประเทศจีน
อินเดีย ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้การบริโภคนํ้ าตาลทรายในภูมภิ าค
มีปริมาณเพิม่ ขึน้ จนทําให้มกี ารขยายการผลิตเพิม่ ขึน้ โดย ณ ปจั จุบนั ทวีปเอเซียสามารถผลิต
นํ้ าตาลทรายได้ 50 – 65 ล้านตันต่ อปี อย่ างไรก็ดี แม้ว่าทวีปเอเซียจะมีกําลังการผลิต ที่
เพิ่มขึ้น แต่ม ีปริมาณการบริโภคมีอตั ราเพิ่ม ขึ้นที่เ ร็วกว่า ส่ง ผลให้ท วีปเอเซียจะต้องนํ าเข้า
นํ้าตาลทรายกว่า 10.0 ล้านตันต่อปี
การเพิม่ การลงทุนของกองทุนในตลาดสินค้าล่วงหน้า (hedge fund)
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา กองทุน ต่างๆ มีการเพิ่ม การลงทุนและเก็งกําไรในสินค้าโภค
ภัณฑ์ (Commodities) เช่น ด้านสิน ค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่ง หนึ่ ง ในสิน ค้าเกษตรที่กองทุ น ให้
ความสนใจก็คอื นํ้าตาลทราย จึงเกิดความผันผวนมากขึน้ ต่อราคานํ้าตาลทราย
(ข)

อุปสงค์ และอุปทานของนํ้าตาลทราย

ในปี ก ารผลิต 25554/25565 ปริม าณการผลิต นํ้ าตาลทรายของโลกมีจํ านวนประมาณ
183.2178.9 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณ 178.7165.8 ล้านตันในปี การผลิต 25543/25554
หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.67.9 ในขณะที่มปี ริมาณการบริโภคนํ้ าตาลทรายรวมทัง้ หมด
ประมาณ 170.1165.8 ล้านตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากในปี ก่อน ซึ่งมีปริมาณ 166.2162.5 ล้านตัน
หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.40 ทัง้ นี้ ปจั จัยที่ส่งผลต่อการผลิตนํ้ าตาลทรายที่เพิ่มขึ้นในปี
การผลิต 25554/25565 เป็ นผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดขี ้นึ ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2553 – 25565
และราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกทีส่ งู ขึน้ ในปีการผลิต 25543/25554 ส่งผลให้ประเทศผูผ้ ลิตนํ้ าตาล
ทรายบางประเทศเพิม่ กําลังการผลิตมากขึน้
(‘000 ตัน)

(‘000 ตัน)
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ส่วนต่าง

ปริม าณการบริโ ภค

ปริม าณการผลิต
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(15,000)

2556/2557*

2555/2556
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RHS คือ แกนขวา
LHS คือ แกนซ้าย

2555/2556*

2554/2555

2553/2554

2552/2553

2551/2552

2550/2551

2549/2550

2548/2549

2547/2548

2546/2547

2545/2546

2544/2545

2543/2544

2542/2543

-

ภูม ิภ าคที่ ส ามารถผลิ ต นํ้ าตาลทรายได้ม ากที่สุ ด ในโลกคือ ทวีปเอเซีย ซึ่ง ในปี ก ารผลิ ต
25554/25565 มีปริมาณการผลิตประมาณ 65.266.0 ล้านตัน หรือร้อยละ 356.69 ของปริมาณนํ้ าตาล
ทรายที่ผลิต ได้ของโลก โดยรองลงมาคือทวีปอเมริกาใต้ซึ่งสามารถผลิตนํ้ าตาลทรายได้ประมาณ
49.247.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 26.84 ของปริมาณนํ้าตาลทรายทีผ่ ลิตได้ของโลก
ตารางเปรียบเทียบปริมาณนํ้าตาลทรายทีผ่ ลิตได้ตามภูมภิ าคตัง้ แต่ปีการผลิต 25532/25543
– 25565/25576
ปริมาณการผลิ ต (พันตัน)

ยุโรป

2553/2554
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)
24,391

14.7

2554/2555
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)
30,914

17.3

2555/2556
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)
28,735

15.7

2556/2557
ร้อยละ
ปริมาณ*
ร้อยละ
(พันตัน)
26,573
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14.7

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ปริมาณการผลิ ต (พันตัน)

2553/2554
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2554/2555
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2555/2556
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2556/2557
ร้อยละ
ปริมาณ*
ร้อยละ
(พันตัน)

อเมริกากลาง และอเมริกา
เหนือ

18,986

11.4

20,539

11.5

23,739

13.0

22,839

12.6

อเมริกาใต้

47,882

28.8

47,086

26.3

49,167

26.8

48,783

27.0

เอเซีย

59,831

36.0

64,761

36.2

65,172

35.6

64,964

35.9

1,169

0.7

1,417

0.8

1,413

0.8

1,365

0.8

10,131

6.1

10,025

5.6

10,648

5.8

11,758

6.5

กลุม่ ประเทศโอเชียเนีย

3,827

2.3

3,970

2.2

4,414

2.4

4,438

2.5

ปริมาณการผลิ ตรวม

166,215

100.0

178,713

100.0

183,288

100.0

180,720

100.0

ตะวันออกกลาง
แอฟริกา

* ตัวเลขประมาณการ
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ประเทศทีส่ ามารถผลิตนํ้าตาลทรายได้มากทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศบราซิล ซึ่ง
ผลิตได้ประมาณ 41.339.4 ล้านตันในปี การผลิต 25554/25565 คิดเป็ นร้อยละ 22.50 ของปริมาณ
นํ้าตาลทรายที่ผลิตได้ท ั ่วโลก ในขณะที่ผผู้ ลิตนํ้ าตาลทรายอันดับสองของโลกคือประเทศอินเดียซึ่ง
สามารถผลิตได้ประมาณ 27.18.5 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 14.85.9 ของปริมาณนํ้ าตาลทรายที่ผลิตได้
ทั ่วโลก อย่างไรก็ดเี นื่องจากประเทศอินเดียมีการบริโภคนํ้ าตาลทรายในปริมาณมากทําให้มปี ริมาณ
การส่งออกนํ้าตาลทรายน้อย ประเทศไทยสามารถผลิตนํ้ าตาลทรายได้ทงั ้ หมดประมาณ 10.68 ล้าน
ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.86.1 ของปริมาณนํ้ าตาลทรายที่ผลิตได้ท ั ่วโลก โดยมีปริมาณการผลิตเป็ น
อันดับ 5 ของโลก
ปริมาณการผลิตนํ้ าตาลทรายของผู้ผลิตรายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก ตัง้ แต่ปีการผลิต
25532/25543 – 25564/2557
ปริมาณการผลิ ต
(พันตัน)

2553/2554
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2554/2555
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2555/2556
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2556/2557*
ร้อยละ
ปริมาณ*
ร้อยละ
(พันตัน)

บราซิล

40,695

24.5

39,383

22.0

41,257

22.5

40,990

22.7

อินเดีย

26,303

15.8

28,405

15.9

27,110

14.8

24,800

13.7

กลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป

16,037

9.6

18,787

10.5

17,312

9.4

16,590

9.2

จีน

11,292

6.8

12,446

7.0

14,122

7.7

14,600

8.1

ไทย

10,140

6.1

10,840

6.1

10,550

5.8

11,690

6.5

สหรัฐอเมริกา

7,104

4.3

7,700

4.3

8,178

4.5

7,940

4.4

เม็กซิโก

5,495

3.3

5,351

3.0

7,392

4.0

6,800

3.8

ปากีสถาน

4,498

2.7

5,061

2.8

4,877

2.7

5,410

3.0

รัสเซีย

2,966

1.8

5,469

3.1

5,151

2.8

4,550

2.5

ออสเตรเลีย

3,634

2.2

3,759

2.1

4,205

2.3

4,200

2.3

38,051

22.9

41,512

23.2

43,134

23.5

43,150

23.9

อื่นๆ
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ปริมาณการผลิ ต
(พันตัน)
ปริมาณผลิ ตรวม

2553/2554
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)
166,215

100.0

2554/2555
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)
178,713

100.0

2555/2556
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)
183,288

100.0

2556/2557*
ร้อยละ
ปริมาณ*
ร้อยละ
(พันตัน)
180,720

100.0

5
* ตัวเลขประมาณการ
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ประเทศที่ม ีการบริโ ภคนํ้ าตาลทรายสูง สุ ดคือ ประเทศอิน เดีย มีการบริโ ภคนํ้ าตาลทราย
ประมาณ 25.324.8 ล้านตันในปีการผลิต 25554/25565 คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของปริมาณการบริโภค
นํ้าตาลทรายของโลก โดยมีกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเป็นผูบ้ ริโภคนํ้าตาลทรายสูงเป็ นอันดับสองของ
โลกทีป่ ระมาณ 19.018.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 11.14 ของปริมาณการบริโภคนํ้ าตาลทรายของโลก
ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคภายในประเทศประมาณ 3.02.9 ล้านตัน คิดเป็ นเพียงร้อยละ 1.87
ของปริมาณการบริโภคนํ้าตาลทรายโลก และคิดเป็นเพียงร้อยละ 28.927.2 ของปริมาณนํ้ าตาลทราย
ทีผ่ ลิตได้ในประเทศ ส่งผลให้มปี ริมาณนํ้ าตาลทรายเหลือสําหรับการส่งออกมาก และทําให้ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในผูส้ ง่ ออกนํ้าตาลทรายสําคัญในตลาดโลก
ปริมาณการบริโภคนํ้าตาลทรายของผูบ้ ริโภครายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก ตัง้ แต่ปีการผลิต
25532/25543 – 25565/2557
ปริมาณการบริโภค
(พันตัน)

2553/2554
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2554/2555
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2555/2556
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2556/2557
ร้อยละ
ปริมาณ*
ร้อยละ
(พันตัน)

อินเดีย

24,240

14.9

24,784

14.9

25,267

14.9

25,646

14.8

กลุม่ สหภาพยุโรป

18,954

11.7

18,896

11.4

18,994

11.2

18,975

11.0

จีน

14,808

9.1

15,208

9.1

15,762

9.3

16,234

9.4

บราซิล

12,694

7.8

12,789

7.7

12,821

7.5

12,875

7.4

สหรัฐอเมริกา

10,362

6.4

10,263

6.2

10,600

6.2

10,691

6.2

อินโดนีเซีย

5,622

3.5

5,652

3.4

5,907

3.5

6,173

3.6

รัสเซีย

5,848

3.6

5,794

3.5

5,786

3.4

5,776

3.3

ปากีสถาน

4,457

2.7

4,652

2.8

4,848

2.8

5,044

2.9

เม็กซิโก

4,411

2.7

4,653

2.8

4,913

2.9

4,860

2.8

อียปิ ต์

2,926

1.8

3,079

1.9

3,152

1.9

3,221

1.9

อื่นๆ

58,179

35.8

60,465

36.4

62,092

36.5

63,551

36.7

162,501

100.0

166,235

100.0

170,142

100.0

173,046

100.0

ปริมาณบริโภครวม

6
* ตัวเลขประมาณการ
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ผูส้ ่งออกนํ้ าตาลทรายรายใหญ่ที่สุดในปจั จุบนั คือประเทศบราซิล มีการส่งออกนํ้ าตาลทราย
เป็ นปริมาณทัง้ สิ้นประมาณ 28.826.2 ล้านตันหรือคิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 47.244.9 ของปริมาณ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 54

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

การส่งออกนํ้ าตาลทรายของโลก โดยมีประเทศไทยเป็ นผูส้ ่งออกอันดับ 2 ของโลกที่ปริมาณทัง้ สิ้น
ประมาณ 6.57.8 ล้านตันหรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 10.713.3 ของปริมาณการส่งออกนํ้ าตาลทราย
ของโลก
ณ ปจั จุบนั ปจั จัยที่มผี ลกระทบของปริมาณนํ้ าตาลทรายในตลาดโลกได้แก่ ราคาเอทานอล
ของประเทศบราซิล ปริมาณวัต ถุดิบอ้อยในการทํานํ้ าตาลทรายของบราซิล สภาพภูม ิอากาศของ
ประเทศผูผ้ ลิตทีส่ าํ คัญ และปริมาณการบริโภคนํ้าตาลทราย
ปริมาณการส่งออกนํ้าตาลทรายของผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก ตัง้ แต่ปีการผลิต
25532/25543 – 25565/2557

ปริมาณการส่งออก
(พันตัน)
บราซิล

2553/2554
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2554/2555
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2555/2556
ร้อยละ
ปริมาณ
ร้อยละ
(พันตัน)

2556/2557
ร้อยละ
ปริมาณ*
ร้อยละ
(พันตัน)

28,633

48.5

26,185

42.2

28,781

47.2

27,617

44.0

ไทย

6,003

10.2

7,783

12.5

6,512

10.7

8,991

14.3

ออสเตรเลีย

2,575

4.4

2,759

4.4

2,884

4.7

3,082

4.9

เม็กซิโก

1,558

2.6

985

1.6

2,120

3.5

2,087

3.3

อินเดีย

2,850

4.8

3,539

5.7

1,600

2.6

2,000

3.2

กัวเตมาลา

1,445

2.4

1,585

2.6

2,013

3.3

1,974

3.1

กลุม่ สหภาพยุโรป

1,617

2.7

3,308

5.3

2,095

3.4

1,883

3.0

คิวบา

671

1.1

796

1.3

861

1.4

951

1.5

โคลัมเบีย

694

1.2

942

1.5

757

1.2

744

1.2

แอลจีเรีย

0

0.0

194

0.3

273

0.4

600

1.0

อื่นๆ

12,967

22.0

13,981

22.5

13,082

21.5

12,824

20.4

ปริมาณการส่งออก

59,013

100.0

62,057

100.0

60,978

100.0

62,753

100.0

6
*ตัวเลขประมาณการ
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ราคานํ้าตาลทรายทีม่ กี ารยอมรับใช้ในอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทรายอย่างแพร่หลายได้แก่ ราคา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้านํ้าตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ก (NY#11) ซึ่งเป็ นราคา
ของนํ้ าตาลทรายดิบ และราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านํ้ าตาลทรายหมายเลข 5 ในตลาดล่วงหน้า
ลอนดอน (LONDON#5) ซึง่ เป็นราคานํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
ตารางต่ อ ไปนี้ แ สดงราคาเฉลี่ย ราคาสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ านํ้ าตาลทราย NY#11 และ
LONDON#5 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 - 25565
25502549

25512550

25522551

25532552

ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านํ้าตาลหมายเลข 11 ในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ก (NY#11) (เซนต์ต่อปอนด์)
10.65
12.54
12.73
24.39
ไตรมาสที่ 1
17.06
10.65
12.54
12.73
9.18
11.21
14.71
15.53
ไตรมาสที่ 2
16.43
9.18
11.21
14.71

25542553
30.50
24.39
24.46
15.53

25552554
24.56
30.50
21.18
24.46

25565

18.4324.56
17.1421.18

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 55

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
25502549
9.68
13.40
10.10
11.64
9.90
14.63

25542553
28.68
20.17
24.74
29.01
27.10
22.27

25552554
20.95
28.68
19.67
24.74
21.59
27.10

ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านํ้าตาลหมายเลข 5 ในตลาดล่วงหน้าลอนดอน (LONDON#5) (เซนต์ตอ่ ปอนด์)
15.28
15.77
17.08
29.86
34.07
ไตรมาสที่ 1
19.37
15.28
15.77
17.08
29.86
15.77
19.50
22.32
30.47
14.63
ไตรมาสที่ 2
21.12
14.63
15.77
19.50
22.32
13.24
17.47
23.70
26.38
34.19
ไตรมาสที่ 3
18.96
13.24
17.47
23.70
26.38
13.01
14.74
27.73
33.03
29.36
ไตรมาสที่ 4
17.09
13.01
14.74
27.73
33.03
15.93
22.00
27.90
32.02
14.04
ราคาเฉลี่ย
19.14
14.04
15.93
22.00
27.90
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29.05
34.07
26.47
30.47
26.86
34.19
24.33
29.36
26.68
32.02

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ราคาเฉลี่ย

(2)

25512550
13.06
9.68
11.61
10.10
12.10
9.90

25522551
20.55
13.06
23.64
11.61
17.91
12.10

25532552
20.17
20.55
29.01
23.64
22.27
17.91

25565
16.7020.95
18.0619.94
17.5821.66

23.0329.05
22.3726.47
22.0826.86
21.7424.87
22.31
26.81

ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ
(ก)

การแข่งขันภายในประเทศ

อุตสาหกรรมนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยมีการกํากับควบคุมดูแลอย่างเป็ นระบบ และมีการ
จัดการเพื่อให้เ กิดความเป็ น ธรรมกับชาวไร่แ ละโรงงาน ปริมาณการผลิตนํ้ าตาลทรายโดยเฉลี่ย มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยในปี การผลิต 25554/25565 ประเทศไทยสามารถผลิตนํ้ าตาลทรายได้
ทัง้ หมด 10..53 ล้านตัน ในขณะทีม่ กี ารบริโภค 3.02.9 ล้านตัน ซึง่ ถือว่าสามารถผลิตนํ้ าตาลทรายได้
เกินอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศมากส่งผลให้มนี ้ํ าตาลทรายเหลือเพื่อการส่งออก โดยในปี การ
ผลิต 25554/25565 ประเทศไทยมีการส่งออกนํ้าตาลทรายประมาณ 6.57.3 ล้านตัน
2552/2553

2553/2554

2554/2555

2555/2556

2556/2557

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ
(พันตัน)

ปริมาณ*
(พันตัน)

การบริโภคนํ้าตาลในประเทศ

2,653

2,682

2,882

3,044

3,207

การส่งออกนํ้าตาล

5,341

6,003

7,783

6,512

8,991

การผลิตนํ้าตาล

7,246

10,140

10,840

10,550

11,690

* ตัวเลขประมาณการ
ทีม่ า: LMC International, Sugar and Sweeteners Market Report, Fourth Quarter 2013Quarterly, Fourth Quarter 2012

ในปี การผลิต 25554/25565 ประเทศไทยมีการผลิต นํ้ าตาลทรายเป็ นปริมาณทัง้ สิ้น 10.63
ล้านตัน โดยในปี การผลิต 2555/2556 ประเทศไทยปจั จุบนั มีโรงงานนํ้ าตาลทัง้ หมด 5047 โรงงาน
ดังต่อไปนี้
กลุ่ม

จํานวนบริษทั ฯในกลุ่ม (โรง)

ผลผลิ ตนํ้าตาล (ตัน)

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 56

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

กลุ่ม

จํานวนบริษทั ฯในกลุ่ม (โรง)

ผลผลิ ตนํ้าตาล (ตัน)

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลมิตรผล

6

1,996,861

2.0

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลไทยรุ่งเรือง

7

1,630,229

1.6

กลุม่ บริษทั ฯ

3

934,063

0.9

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลขอนแก่น

4

722,514

0.7

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลวังขนาย

4

660,084

0.7

กลุม่ อุตสาหกรรมนํ้าตาลโคราช

2

688,883

0.7

กลุม่ นํ้าตาลบ้านโปง่

2

480,572

0.5

กลุม่ นํ้าตาลกุมภวาปี

2

326,219

0.3

นํ้าตาลครบุร ี

1

256,712

0.3

อื่นๆ

19

2,584,721

2.6

รวม

50

10,024,147

100

กลุ่ม

จํานวนบริษทั ฯในกลุ่ม
(โรง)

ผลผลิ ตนํ้าตาล (ตัน)

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลมิตรผล

5

1,961,866

19.1

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลไทยรุ่งเรือง

7

1,865,553

18.2

กลุม่ KTIS

3

1,149,582

11.2

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลขอนแก่น

4

753,393

7.3

กลุม่ โรงงานนํ้าตาลวังขนาย

4

658,452

6.4

กลุม่ อุตสาหกรรมนํ้าตาลโคราช

2

642,583

6.3

กลุม่ นํ้าตาลบ้านโปง่

2

496,411

4.8

กลุม่ นํ้าตาลกุมภวาปี

2

376,699

3.7

นํ้าตาลครบุร ี

1

263,356

2.6

17

2,083,322

20.3

อื่นๆ

รวม
47
10,251,217
ทีม่ า: รายงานการผลิตอ้อยและนํ้าตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 25554/565, สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล

(ข)

100.0

ราคาจําหน่ายนํ้าตาลภายในประเทศ

ราคานํ้ าตาลทรายที่ใ ช้ซ้อื ขายในประเทศมีการควบคุม โดยกระทรวงพาณิชย์ โดยประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการกําหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขใน
การจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย ปี พ.ศ. 2556 ได้กาํ หนดราคาไว้ดงั นี้
ราคาจําหน่ ายส่ง (ราคารวมกระสอบ) ส่งมอบ ณ โรงงาน ทุกท้องที่ท ั ่วราชอาณาจักร
นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (ปริมาณนํ้าตาลทรายสุทธิหา้ สิบกิโลกรัม)
1,070.00 บาทต่อกระสอบ
นํ้ าตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 (ปริม าณนํ้ าตาลทรายสุทธิห้าสิบ
กิโลกรัม)

1,016.50 บาทต่อกระสอบ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 57

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

นํ้าตาลทรายขาวเกรด 3 (ปริมาณนํ้าตาลทรายสุทธิหา้ สิบกิโลกรัม)

1,016.50 บาทต่อกระสอบ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 58

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ราคาจําหน่ ายส่ง (ราคารวมกระสอบและจําหน่ ายตัง้ แต่หกกระสอบหรือสามร้อยกิ โลกรัมขึ้นไป) ส่ ง
มอบ ณ สถานที่จาํ หน่ ายของผูผ้ ลิ ตจําหน่ ายส่ง ทุกท้องที่ท ั ่วราชอาณาจักร
นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (ปริมาณนํ้าตาลทรายสุทธิหา้ สิบกิโลกรัม)
1,104.75 บาทต่อกระสอบ
นํ้ าตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 (ปริม าณนํ้ าตาลทรายสุทธิห้าสิบ
กิโลกรัม)

1,051.25 บาทต่อกระสอบ

นํ้าตาลทรายขาวเกรด 3 (ปริมาณนํ้าตาลทรายสุทธิหา้ สิบกิโลกรัม)

1,038.00 บาทต่อกระสอบ

ราคาจําหน่ ายปลีก ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (ปริมาณนํ้าตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัม)
22.85 บาทต่อกิโลกรัม
นํ้ าตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 (ปริม าณนํ้ าตาลทรายสุ ท ธิห นึ่ ง
กิโลกรัม)

21.85 บาทต่อกิโลกรัม

นํ้าตาลทรายขาวเกรด 3 (ปริมาณนํ้าตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัม)

21.35 บาทต่อกิโลกรัม

ในกรณีน้ํ าตาลทรายในกระสอบปริมาณนํ้ าตาลทรายสุทธิห้าสิบกิโลกรัม หรือมากกว่าหรือ
น้อยกว่า ซึง่ มีการแบ่งบรรจุภาชนะเป็นถุงย่อยปริมาณนํ้ าตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัมที่ปิดผนึกแน่ น
หนาและมีฉลากระบุชอ่ื ชือ่ ทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผูผ้ ลิต ให้จําหน่ ายราคาจําหน่ าย
ส่งโดยให้คดิ ค่าภาชนะบรรจุได้ไม่เกินกิโลกรัมละ 0.70 บาท
การจําหน่ ายนํ้ าตาลทรายที่มกี ารบรรจุถุงปริมาณนํ้ าตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัม ที่ปิดผนึ ก
แน่ นหนาและมีฉลากระบุช่อื ชื่อทางการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าของผู้ผ ลิต ให้จําหน่ ายราคา
จําหน่ายปลีกโดยให้คดิ ค่าภาชนะบรรจุได้ไม่เกินกิโลกรัมละ 0.75 บาท ส่วนการจําหน่ายนํ้ าตาลทราย
ที่ม ีการบรรจุถุ งปริม าณนํ้ าตาลทรายสุทธิหนึ่ งกิโลกรัมที่มลี ักษณะการบรรจุแ ตกต่างจากลักษณะ
ข้างต้น ให้จําหน่ายราคาจําหน่ายปลีกโดยให้คดิ ค่าภาชนะบรรจุได้ไม่เกินกิโลกรัมละ 0.50 บาท
3.1.7 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้ าตาลทรายเป็ น อุต สาหกรรมที่ม ีความสําคัญต่ อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
เกีย่ วข้องกับเกษตรกรจํานวนมาก รัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 (“พ.ร.บ. อ้อยและ
นํ้าตาลทราย”) และประกาศใช้เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 ถือเป็นแม่บทของการกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและ
ั บนั โดยพ.ร.บ. อ้อยและนํ้าตาลทรายมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การรักษาความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ
นํ้าตาลทรายในปจจุ
ของประเทศ และคุม้ ครองรักษาผลประโยชน์ ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจัดจําหน่ าย และให้เกิดความเป็ น
ธรรมแก่โรงงานและผูบ้ ริโภค
(1)

คณะกรรมการภายใต้พ.ร.บ. อ้อยและนํ้าตาลทราย

พ.ร.บ. อ้อยและนํ้าตาลทราย กําหนดให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ 5 คณะ โดยคณะกรรมการแต่ละ
คณะประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากฝ่ายชาวไร่ และตัวแทนจากฝ่ายโรงงาน เพื่อควบคุมการ
ผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายให้เกิดความยุตธิ รรมต่อทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ชาวไร่ โรงงาน และผูบ้ ริโภค
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ตารางต่อไปนี้แสดงหน้าทีแ่ ละองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละชุดภายใต้พ.ร.บ. อ้อยและนํ้ าตาล
ทราย พ.ศ. 2525
คณะกรรมการ
คณะกรรมการอ้อย
และนํ้าตาลทราย
(กอน.)

หน้ าที่

-

คณะกรรมการ
บริหาร (กบ.)

-

คณะกรรมการ
นํ้าตาลทราย
(กน.)

-

คณะกรรมการอ้อย
(กอ.)

-

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
(กท.)

-

กําหนดนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อย
และนํ้าตาลทราย กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ิ
มีอํานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดอื่นที่
กฎหมายกําหนด
กําหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ อื่ นต า ม ที่ ไ ด้ ร ั บ มอ บ ห มา ยจ า ก
คณะรัฐมนตรี

องค์ประกอบของคณะ
ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์
ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแ้ ทนชาวไร่ออ้ ย
ผูแ้ ทนโรงงาน

1 นาย
2 นาย
2 นาย
9 นาย
7 นาย

ปฏิบตั หิ น้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทรายกําหนด
จัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดราคาอ้อย
และผลตอบแทนการผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาล
ทรายเสนอคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
พิจารณาบทปรับในกรณีท่โี รงงานไม่ปฎิบตั ติ าม
ระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
กําหนด

ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์
ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแ้ ทนชาวไร่ออ้ ย
ผูแ้ ทนโรงงาน
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ

1 นาย
1 นาย
1 นาย
5 นาย
4 นาย
1 นาย

ควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตและจัด
จําหน่ายนํ้าตาลทรายตามที่คณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทรายกําหนด
ควบคุมการจําหน่ายนํ้าตาลทรายในราชอาณาจักร
และการส่งออก
จัดให้มกี ารนําเข้าในกรณีท่เี กิดความขาดแคลน ฯลฯ

ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์
ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแ้ ทนชาวไร่ออ้ ย
ผูแ้ ทนโรงงาน

1 นาย
2 นาย
2 นาย
5 นาย
5 นาย

ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์
ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแ้ ทนชาวไร่ออ้ ย
ผูแ้ ทนโรงงาน
ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารต่างๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจยั และพัฒนา เพื่อส่งเสริมการผลิต การเกษตร
ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์
และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อย
ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การหา
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ผลประโยชน์และการใช้เงินกองทุนโดยความ
ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ
เห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนชาวไร่ออ้ ย
ผูแ้ ทนโรงงาน

2 นาย
1 นาย
1 นาย
6 นาย
4 นาย

ดําเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับอ้อย
ตามที่คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายกําหนด
ปฏิบตั หิ น้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายกําหนดหรือ
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย

1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
3 นาย
3 นาย
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แผนภาพแสดงโครงสร้างคณะกรรมการที่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. อ้อยและนํ้าตาลทราย
คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิชย์

คณะกรรมการบริหาร
กองทุน (กท.)

คณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย (กอน.)

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริหาร
(กบ.)
คณะกรรมการนํ้าตาล
ทราย (กน.)

คณะกรรมการอ้อย
(กอ.)
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย (สอน.)

(2)

ระบบการจัดสรรโควตา

กอน. เป็ นหน่ ว ยงานตามพ.ร.บ. อ้อ ยและนํ้ าตาลทรายจัดสรรการผลิตและการจัดจําหน่ ายนํ้ าตาล
ทรายของผูผ้ ลิตแต่ละโรงงานในประเทศไทย โดยดูจากปริมาณที่โรงงานนํ้ าตาลทรายสามารถผลิตได้ เพื่อ
นํามาจัดสรรเป็น 3 โควตา ได้แก่ โควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค.
โควตา ก. – โควตา ก. เป็นโควตาทีม่ กี ารจัดสรรไว้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยกอน.จะทํา
การประเมินความต้องการบริโภคนํ้ าตาลทราย จากการเจริญเติบโตทางประชากรและเศรษฐกิจในแต่ละปี
โดยราคาขายเป็นราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์
โควตา ข. – โควตา ข. เป็ นโควตานํ้ าตาลทรายดิบจํานวน 800,000 ตัน ที่กอน. กําหนดให้โรงงาน
นํ้ าตาลทรายส่งมอบให้บริษทั ฯ อ้อ ยและนํ้ าตาลไทย จํากัด (อนท.) ส่งออกจํานวน 400,000 ตัน และอีก
400,000 ตัน กําหนดให้โรงงานส่งออกเอง
ราคาเฉลี่ยของนํ้ าตาลทรายโควตา ข. ทัง้ 800,000 ตัน จะถู กนํ าไปเป็ นฐานในการกําหนดราคา
มาตรฐานของนํ้ าตาลทรายดิบส่งออกซึ่งใช้ในการคํานวณรายได้ของอุตสาหกรรมและจัดสรรผลประโยชน์
ระหว่างชาวไร่และโรงงานนํ้าตาลทราย
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โควตา ค. – เป็ นปริมาณนํ้ าตาลทรายที่เหลือจากโควตา ก. และ ข. ของแต่ละโรงงานที่สามารถ
ส่ง ออกได้เ อง โดยโรงงานนํ้ าตาลทรายต้องส่ง ออกนํ้ าตาลทรายผ่านบริษ ัท ส่ง ออกที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าต ตาม
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกีย่ วกับการอนุ ญาตให้
ส่งออกนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2550
ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณนํ้ าตาลทรายโควตา ก โควตา ข และโควตา ค ในช่วง 5 ฤดูกาลผลิตที่
ผ่านมาของอุตสาหกรรมและบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย เรื่อง กําหนดชนิด
นํ้าตาลทรายทีใ่ ห้โรงงานนํ้าตาลทรายผลิตในฤดูการผลิต
ฤดูการผลิ ต
2550/51

(หน่ วย: ตัน)

ฤดูการผลิ ต
2551/52

ฤดูการผลิ ต
2552/53

ฤดูการผลิ ต
2553/54

ฤดูการผลิ ต
2554/55

ฤดูการผลิ ต
2555/56

โควตา ก
ทัง้ ระบบอุตสาหกรรม

1,800,000

1,900,000

2,200,000

2,500,000

2,300,000

2,610,000

96,571

106,906

304,357

281,777

257,924

243,203

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

44,156

44,455

107,129

96,598

94,399

79,619

5,216,545

4,486,592

3,922,976

6,363,009

7,151,217

6,614,147

กลุม่ บริษทั ฯ
280,838
257,867
553,771
ทีม่ า: ประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
* หมายเหตุ: ปริมาณโควตา ข ในส่วนของบริษทั ฯ รวมส่วนทีบ่ ริษทั ฯ รับกลับมาขายเองด้วย

710,749

796,759

611,167

กลุม่ บริษทั ฯ
โควตา ข
ทัง้ ระบบอุตสาหกรรม
กลุม่ บริษทั ฯ*
โควตา ค
ทัง้ ระบบอุตสาหกรรม

เมื่อโรงงานนํ้ าตาลทรายแต่ละโรงได้รบั การจัดสรรนํ้ าตาลทรายตามโควตา ก แล้ว โรงงานนํ้ าตาล
ทรายจะต้องทยอยขายนํ้าตาลทรายโควตา ก ทุกสัปดาห์ ในปริมาณเท่ากับยอดที่ได้รบั การจัดสรรหารด้วย
52 (ห้าสิบสอง) นอกจากนี้ พ.ร.บ. อ้อยและนํ้าตาล กําหนดให้โรงงานนํ้ าตาลทรายจะต้องผลิตนํ้ าตาลทราย
จนเพียงพอกับปริมาณโควตา ก ทีไ่ ด้รบั จัดสรรของทัง้ ปี ก่อนที่จะสามารถส่งออกนํ้ าตาลทรายตามโควตา ค
ได้ อย่างไรก็ดใี นทางปฏิบตั ิ โรงงานนํ้าตาลทรายส่วนใหญ่จะขอผ่อนผันเพื่อให้โรงงานนํ้ าตาลทรายสามารถ
ส่งออกนํ้ าตาลทราย ก่อนที่จะผลิตนํ้ าตาลทรายจนครบตามปริมาณโควตา ก ของทัง้ ปี เพื่อ ไม่ให้โ รงงาน
นํ้าตาลทรายต้องเก็บสินค้าคงเหลือนํ้าตาลทรายมากจนเกินไปในช่วงต้นของฤดูการหีบอ้อย
(3)

การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ออ้ ยและโรงงานนํ้าตาลทราย

การจัดสรรผลประโยชน์ ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานนํ้ าตาลทรายตามระบบ 70:30 ผลประโยชน์
ของระบบร้อยละ 70.0 จะถูกจัดสรรให้ชาวไร่ และผลประโยชน์ ของระบบร้อยละ 30.0 จะถูกจัดสรรให้กบั
โรงงานนํ้าตาลทราย
การคํานวณผลตอบแทนและการจัดสรรผลประโยชน์
การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่และโรงงานนํ้าตาลทรายนัน้ โดยปกติจะจัดสรรผ่านทาง
ราคาอ้อย กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารตามพ.ร.บ. อ้อยและนํ้ าตาลจะเป็ นผูท้ ําการคํานวณราคา
เพื่อให้ราคาอ้อยรวมทัง้ ระบบเท่ ากับร้อ ยละ 70.0 ของผลประโยชน์ ในระบบอ้อยและนํ้ าตาลทราย
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ส่วนที่เหลือ อีกร้อ ยละ 30.0 จะเป็ นผลตอบแทนการผลิต และจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทรายของโรงงาน
นํ้าตาลทราย
ในทุกฤดูการผลิต คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย จะออกประกาศคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้ าตาลทราย “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทํ าประมาณการรายได้ การกําหนดและ
ชําระราคาอ้อ ยและค่าผลิต นํ้ าตาลทราย และอัต ราส่ว นของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อ ยและ
โรงงาน” เพื่อเป็ น เกณฑ์ใ นการคํานวณส่วนแบ่ง รายได้ระหว่างชาวไร่อ้อ ยและโรงงาน โดยสรุป
หลักเกณฑ์การคํานวณได้ ดังนี้
ราคาอ้อยเฉลีย่ ทีค่ วามหวานมาตรฐาน (10 CCS) และผลตอบแทนการผลิตและจัดจําหน่ าย
นํ้าตาลทรายสามารถคํานวณได้จากสูตรคํานวณดังต่อไปนี้
ราคาอ้อยเฉลีย่ (ผลประโยชน์จดั สรรให้แก่ชาวไร่)
= (0.70 x รายได้สทุ ธิของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย)
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
ผลตอบแทนการผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย (ผลประโยชน์จดั สรรให้แก่โรงงาน)
= (0.30 x รายได้สทุ ธิของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย)
ปริมาณนํ้าตาลทรายทีผ่ ลิตได้
ตารางต่อไปนี้แสดงวิธกี ารคํานวณหารายได้สทุ ธิของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย
รายได้สุทธิของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย

=

ผลรวมรายได้ข องอุ ต สาหกรรมอ้อ ยและนํ้ า ตาลทราย – ผลรวม
รายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย

ผลรวมรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย

=

รายได้รวมจากการขายนํ้าตาลทราย โควตา ก. โควตา ข. และโควตา
ค. และกากนํ้าตาล

รายได้จากนํ้าตาลทรายโควตา ก.

=

ผลคูณของปริมาณนํ้าตาลทรายโควตา ก. กับ ราคาของนํ้ าตาลทราย
โควตา ก. ที่ป ระกาศโดยคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้า และ
บริการ

รายได้จากนํ้าตาลทรายโควตา ข.

=

ยอดขายนํ้าตาลทรายโควตา ข. โดยใช้ราคาเฉลี่ยของอนท.และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อนท. ส่งออกจริง

รายได้จากนํ้าตาลทรายโควตา ค.

=

ผลคูณปริมาณนํ้าตาลทรายตามโควตา ค. ที่ผลิตได้จริง กับราคาเฉลี่ย
ของนํ้าตาลทรายโควตา ข. ที่ขายได้จริง

รายได้จากกากนํ้าตาล

=

ผลคูณปริมาณกากนํ้าตาลที่ผลิตได้จริง กับราคาเฉลี่ยของกากนํ้ า ตาล
ที่ขายได้จริง

ผลรวมรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย

= ค่า ใช้จ่า ยรวมของอุ ตสาหกรรมอ้อ ยและนํ้ าตาลทราย ตามที่ กอน.
กํา หนด ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึง ค่า ใช้จ่ า ยในการควบคุม การผลิต และจัด
จําหน่ า ยนํ้ าตาลทรายที่จ่ายจากเงินกองทุน ค่า ใช้จ่ายในการส่งออก
นํ้าตาลทราย ค่าเช่าโกดัง ค่าประกันภัยและค่าขนส่งนํ้าตาลทราย

ในทางปฏิบตั จิ ะมีการประกาศราคาอ้อยสองครังในแต่
้
ละฤดูการผลิต ได้แก่ ค่าอ้อยขัน้ ต้น และ
ค่าอ้อยขันสุ
้ ดท้าย การประกาศค่าอ้อยขันต้
้ นจะทําก่อนเปิดหีบในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดย
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คํานวณจากประมาณการรายได้สุทธิของระบบ ราคาอ้อ ยขัน้ ต้นจะใช้เ ป็ นราคากลางในการซื้อขาย
อ้อยระหว่างโรงงานและชาวไร่
หลังจากสิน้ ฤดูการผลิตและอนท. กําหนดราคาโควตา ข. เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริหาร
จะคํานวณค่าอ้อยขันสุ
้ ดท้ายจากรายได้สทุ ธิของระบบทีเ่ กิดขึน้ จริงในปีการผลิตนัน้
้ ดท้ายมีราคาสูงกว่าราคาอ้อยขันต้
้ น โรงงานจะต้องชําระค่าอ้อย
ถ้าหากว่าราคาอ้อยเฉลีย่ ขันสุ
เพิ่ม ให้ก ับ ชาวไร่อ้อ ยจนครบตามราคาอ้ อ ยขัน้ สุ ดท้าย เพื่อ ให้ช าวไร่อ้ อ ยได้ร บั รายได้สุท ธิจ าก
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายร้อยละ 70.0 ในกรณีทรี่ าคาอ้อยขันสุ
้ ดท้ายตํ่ากว่าราคาอ้อยขัน้ ต้น
ชาวไร่ออ้ ยไม่ตอ้ งคืนค่าอ้อยทีไ่ ด้รบั เกินให้กบั ทางโรงงานนํ้าตาลทราย อย่างไรก็ดโี รงงานจะได้รบั เงิน
ชดเชยจากกองทุ นอ้อยและนํ้ าตาลทรายในส่วนค่าอ้อยที่จ่ ายเกินรวมกับเงินชดเชยเพื่อให้โรงงาน
นํ้าตาลทรายได้รบั ผลตอบแทนร้อยละ 30.0 จากระบบจัดสรรผลประโยชน์
ตารางต่อไปนี้แสดงราคาอ้อยขัน้ ต้นและราคาอ้อยขัน้ สุดท้ายที่ความหวาน 10 CCS ตัง้ แต่ปี
การผลิต 2548/2549 ถึง 25554/25565
2548/49
(บาท/ตัน)

ปี การผลิ ต

2549/50
(บาท/ตัน)

2550/51
(บาท/ตัน)

2551/52
(บาท/ตัน)

2552/53
(บาท/ตัน)

2553/54
(บาท/ตัน)
945.0

2554/55
(บาท/ตัน)
1,000.01,112
.2
1,049.9ยังไม่
ประกาศ
996.3ยังไม่
ประกาศ
1,078.4ยังไม่
ประกาศ

2555/56
(บาท/ตัน)
950.0

800.0
800.0
600.0
830.0
965.0
ราคาอ้อยขันต้
้ น
ราคาอ้อยขันสุ
้ ดท้าย
ยังไม่ประกาศ
869.5
725.6
673.5
891.5
967.8
984.3
(เขตเหนือ 1)
ราคาอ้อยขันสุ
้ ดท้าย
ยังไม่ประกาศ
824.6
702.7
663.4
886.5
961.5
935.3
(เขตเหนือ 2)
ราคาอ้อยขันสุ
้ ดท้าย
ยังไม่ประกาศ
857.3
711.3
686.4
909.0
992.9
1,025.5
(เขตเหนือ 3)
ทีม่ า: ประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายฯ
หมายเหตุ: - โรงงานของบริษทั ฯ ถูกจัดอยูใ่ นเขตเหนือ 3 ซึง่ เป็ นเขตคํานวณราคาอ้อย จํานวน 5 โรงงาน ประกอบด้วย โรงงานเกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล
โรงงานนํ้าตาลสิงห์บรุ ี โรงงานไทยรุง่ เรืองอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล ที.เอ็น. โรงงานนํ้าตาลสระบุร ี
- โรงงานของ TIS ถูกจัดอยูใ่ นเขตเหนือ 1 ซึง่ เป็ นเขตคํานวณราคาอ้อย จํานวน 3 โรงงาน ประกอบด้วย โรงงานนํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ โรงงาน
อุตสาหกรรมนํ้าตาลแม่วงั โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลอุตรดิตถ์ (ทิพย์สโุ ขทัย)
- โรงงานของ RPE ถูกจัดอยูใ่ นเขตเหนือ 2 ซึง่ เป็ นเขตคํานวณราคาอ้อย จํานวน 4 โรงงาน ประกอบด้วย โรงงานรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์
โรงงานนํ้าตาลกําแพงเพชร โรงงานนํ้าตาลนครเพชร โรงงานนํ้าตาลพิษณุโลก

(4)

กองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายและค่าธรรมเนียมนําส่ง

ภายใต้พ .ร.บ. อ้อ ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้มกี ารกําหนดให้ม ีการจัดตัง้ กองทุ น อ้อ ยและ
นํ้ า ตาลทรายและให้ ม ีก ารเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มเข้า กองทุ น อ้ อ ยและนํ้ า ตาลทราย โดยในป จั จุ บ ัน
ค่าธรรมเนี ย มที่ ช าวไร่แ ละโรงงานนํ้ า ตาลทรายต้ อ งนํ าส่ง กองทุ น อ้อ ยและนํ้ า ตาลทรายมีดงั ในตาราง
ดังต่อไปนี้
ประเภท

จุดประสงค์ของค่าธรรมเนียม

การคํานวณค่าธรรมเนียม

ค่ า ธรรมเนี ย มวิจ ัย และส่ ง เสริ ม เพื่อ ใช้ ใ นการศึ ก ษา วิ จ ัย พัฒ นา สําหรับชาวไร่ ให้คํานวณจากผลคูณ ของปริม าณอ้อ ยที่
อ้อยและนํ้าตาลทราย
และส่ ง เสริ ม การผลิต และนํ้ า ตาล ส่ ง ให้โ รงงานกับ อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ก อน.กํ า หนด
ทราย
สําหรับโรงงานนํ้าตาลทราย ให้คํา นวณจากผลคูณ ของ
ปริมาณนํ้าตาลทรายที่ผลิตได้ กับอัตราค่า ธรรมเนียมที่
กอน. กําหนด โดยจะมีการประกาศอัตราค่า ธรรมเนียม
ใ น ทุ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ใ น ปี ก า ร ผ ลิ ต 2 5 5 4 / 5 5
ค่าธรรมเนียมส่วนชาวไร่ออ้ ยอยูท่ ่ี 3.11 บาทต่อตันอ้อ ย
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ประเภท

จุดประสงค์ของค่าธรรมเนียม

การคํานวณค่าธรรมเนียม
ในส่ว นของโรงงานนํ้ าตาลทราย อัต ราค่า ธรรมเนี ย ม
นํ้ า ตาลทรายอยู่ ท่ี 11.70 บาทต่ อ ตั น และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมกากนํ้าตาลอยูท่ ่ี 2.36 บาทต่อตัน

ค่ 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 คํา นวณจากผลผลิต อ้อ ยและนํ้ า ตาลทราย ซึ่ง กอน.
อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและนํ้ าตาล อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย จะแจ้ง เก็บ เป็ น ร้อ ยละของรายรับ สุท ธิ ในปี ก ารผลิต
ทราย
2554/55 ค่ารักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อ ยและ
นํ้าตาลทรายเก็บที่รอ้ ยละ 0.50 ของรายรับสุทธิ
ผลต่างเงินนํ า ส่งกองทุนอ้อ ยและ เป็ นมาตรการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่
นํ้าตาลทราย
กองทุนอ้อ ยและนํ้ าตาลทราย เพื่อ
นํ า ไปชํ า ระหนี้ ใ ห้ก ับ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เท่ากับรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ จากการแยกมูลค่า เพิ่ม ออกจาก
ราคานํ้ า ตาลทรายจํ า หน่ า ยในประเทศ ซึ่ ง โรงงาน
นํ้าตาลทรายต้องนํามาชํา ระต่อกองุทนอ้อ ยและนํ้ า ตาล
ทราย โดยมีอ ัตราดังต่อ ไปนี้ 76.21 บาทต่ อกระสอบ
สําหรับนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ 71.96 บาทต่อกระสอบ
สําหรับนํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายสีรํา

ผลต่ า งรายได้นํา ส่ง กองทุน อ้อ ย เป็ นมาตรการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ โรงงานนํ้ า ตาลทรายต้อ งนํ า ส่งเงินในส่วนที่ม ีการปรับ
และนํ้าตาลทราย
กองทุนอ้อ ยและนํ้ าตาลทราย เพื่อ ขึน้ ราคากิโลกรัมละ 5 บาท เข้ากองทุนโดยคํา นวณจาก
นํ า ไปชํ า ระหนี้ ใ ห้ก ับ ธนาคารเพื่ อ ปริมาณนํ้าตาล โควตา ก. ที่โรงงานขายนํ้าตาลทรายได้
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3.1.8 งานที่ ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล ณ วันที่ 311 ธันวาคมมีนาคม พ.ศ. 2556 บริษทั
ฯ มีภ าระต้อ งส่ง มอบนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาลตามสัญ ญาขายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาลที่ทํ าไว้แ ล้ว มี
รายละเอียดดังนี้
มูลค่าที่ยงั ไม่ส่งมอบ (ล้านบาท)
ผลิ ตภัณฑ์

ส่งมอบในช่วง
ม.ค.เม.ย. 25576 – ธ.ค. 25576

นํ้าตาลทราย
กากนํ้าตาล

14,037.410,537.4
1,304.1770.0

ทีม่ า: บริษทั ฯ
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3.2 ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
3.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การ – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ผ่าน EPPCO ซึ่งเป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ EPPCO มีกาํ ลังการผลิตทัง้ สิน้ ประมาณ 100,000 ตันต่อปี โดย ณ ปจั จุบนั โรงงานของ EPPCO
เป็นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยแห่งเดียวในประเทศไทย เยื่อกระดาษของ EPPCO ใช้วตั ถุดบิ
หลักคือชานอ้อย ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายของบริษทั ฯ ปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์ของ
EPPCO สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดได้แก่ เยื่อกระดาษแห้ง และเยื่อกระดาษเปียก
(1)

เยื่อกระดาษแห้ง (Dry Pulp)

เยื่อกระดาษแห้งคือเยื่อ กระดาษที่ผลิตได้จากวัตถุดบิ ชานอ้อย มีความชื้นประมาณร้อยละ 10.0 –
2
12.0 มีน้ําหนักต่อก้อนประมาณ 250 กิโลกรัม ความสว่างของเยื่อกระดาษมีคา่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ISO
3
มีค่าความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count) ไม่สูงกว่า 10 ppm เยื่อกระดาษแห้งสามารถเก็บได้นาน
EPPCO จัด จํ า หน่ า ยเยื่อ กระดาษแห้ง ทัง้ ในประเทศ และต่ างประเทศ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ด ัง กล่ าวถือ เป็ น
ผลิต ภัณฑ์ห ลักของธุ ร กิจ เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อ ย ของ EPPCO โดยคิดเป็ น ร้อ ยละ 84.8 –
91.286.9 ของผลผลิตเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อ ยทัง้ หมดในช่ว งระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง ปี บ ญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2556
(2)

เยื่อกระดาษเปียก (Wet Pulp)

เยื่อกระดาษเปี ยกคือเยื่อกระดาษที่ผลิตได้จากวัตถุดบิ ชานอ้อย มีความชื้นร้อยละ 50.0 – 52.0 มี
นํ้าหนักต่อก้อนประมาณ 225 กิโลกรัม แต่มคี ่าความสว่างและค่าความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count)
เทียบเท่ากับเยื่อกระดาษแห้ง เยื่อกระดาษเปียกสามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษได้ง่ายกว่าเยื่อ
กระดาษแห้ง เนื่องจากมีความชืน้ ที่สูงกว่า ส่งผลให้ประหยัดเวลาในกระบวนการนํ าเยื่อกระดาษกลับไปต้ม
นํ้าอีกครัง้ อย่างไรก็ดเี ยื่อกระดาษเปียกมีอายุการเก็บรักษาสัน้ กว่า และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับเยื่อกระดาษแห้ง จากปจั จัย ดัง กล่าว EPPCO จึง จัดจํ าหน่ ายเยื่อ กระดาษเปี ย กภายในประเทศ
เท่านัน้ โดยคิดเป็ นร้อยละ 8.813.1 – 15.2 ของผลผลิตเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยทัง้ หมดของ
EPPCO ในช่วงระหว่างปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

2
3

ISO เป็ นค่าความสว่างทีต่ รวจวัดได้ตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO: International Standardize Organization)
ppm (Parts Per Million) คือหน่วย 1 ใน 1,000,000 ส่วน
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ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลรายละเอียดชนิด และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษฟอกขาว
จากชานอ้อยของ EPPCO
สําหรับปี บัญชีส้ิ นสุดวันที่

ประเภทผลิ ตภัณฑ์

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31
มี.ค. 56

(ข้อมูลการผลิ ต)

(ข้อมูลการผลิ ต)

(ข้อมูลการผลิ ต)

ปริมาณ

ร้อยละ

ปริมาณ

(ตัน)

ร้อยละ

(ตัน)

ปริมาณ

ร้อยละ

(ตัน)

ผลผลิ ตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
เยือ่ กระดาษแห้ง

93,637

84.8

75,709

85.0 80,11623,9
51

91.2 86.9

เยือ่ กระดาษเปียก

16,844

15.2

13,369

15.0 7,6943,595

8.8 13.1

110,480

100.0

89,078

100.0 87,81027,5
46

100.0
100.0

รวมปริมาณผลิ ตภัณฑ์เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
ทีม่ า: EPPCO

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
เยือ่ กระดาษแห้ง

เยือ่ กระดาษเปียก

ความสว่าง (% ISO)

80

80

ค่าความสกปรก (ppm)

10

10

10-12

50-52

250

225

ความชืน้ (ร้อยละ)
นํ้าหนัก (กิโลกรัมต่อก้อน)
ทีม่ า: EPPCO
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3.2.2 การขาย และการตลาด – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดและมูลค่าการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยแต่ละประเภทจําแนก
เป็นขายในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56

(งบเฉพาะกิจการ)

(งบเฉพาะกิจการ)

(งบเฉพาะกิจการ)

รายได้

ปริมาณ

รายได้

ปริมาณ

รายได้

ปริมาณ

(ล้านบาท)

(ตัน)*

(ล้านบาท)

(ตัน)*

(ล้านบาท)

(ตัน)*

ขายในประเทศ
เยือ่ กระดาษแห้ง

125.0

6,182

250.7

6,182

194.643.7

11,191.22,426

เยือ่ กระดาษเปียก

307.2

17,552

223.3

17,552

125.042.9

7,889.82,589

รวมขายในประเทศ

432.2

23,734

432.2

23,734

319.686.6

19,081.05,015

เยือ่ กระดาษแห้ง

1,588.8

80,361

1,200.1

68,585

1,176.0357.0

68,428.421,680

รวมขายต่างประเทศ

1,588.8

80,361

1,200.1

68,585

1,176.0357.0

68,428.421,680

ขายต่างประเทศ

รวมทัง้ หมด
2,021.0
104,095
1,674.2
95,764
1,495.6443.6 87,509.426,695
ทีม่ า: EPPCO
* ข้อมูลปริมาณขายของ EPPCO
** ปริมาณการขายจะไม่เท่ากับปริมาณการผลิต เนื่องจาก EPPCO ทยอยขายเยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยตลอดปี และอาจมีการขายข้ามปี

รายได้สว่ นใหญ่ของ EPPCO มาจากการขายเยื่อกระดาษแห้ง เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84.8 – 91.690.3
ของรายได้เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยทัง้ หมดในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง
ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ปีบญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในขณะที่สดั ส่วนที่เหลือเป็ น
รายได้จากการขายเยื่อกระดาษเปียกทีป่ ระมาณร้อยละ 8.49.7 – 15.2 ของรายได้เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
ทัง้ หมด โดย EPPCO มีการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 71.7 78.680.5 ของมูลค่ารายได้เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยทัง้ หมดในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 ถึง ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ทัง้ นี้ EPPCO ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนหรือบีโอไอตัง้ แต่ว นั ที่ 5
มิถุ นายน พ.ศ. 2546 เนื่อ งจากอยู่ภายใต้เ งื่อ นไขของคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน กล่าวคือ เป็ น โครงการ
เกีย่ วกับเกษตรกรรมและผลิตผลจากเกษตร ที่เป็ นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร บัตรส่งเสริมการลงทุนทีบ่ ริษทั เหล่านี้ได้รบั จะทําให้บริษทั เหล่านี้มสี ทิ ธิพเิ ศษต่างๆ ทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
-

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จ ากการประกอบกิจการ มีกําหนด 8 ปี นับ
จากวันทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50.0 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปี หลัง จากครบ
กําหนด 8 ปีทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิ
ั
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปนผลจากกิ
จการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้สาํ หรับระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 81

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

(1)

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
(ก)

ความแน่นอนในการจัดหาวัตถุดบิ

EPPCO มีความมั ่นคงทางด้านวัตถุดบิ สูง เนื่องจากรับวัตถุดบิ ชานอ้อยโดยตรงจากบริษทั ฯ
และโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ โรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถหีบอ้อยได้มากกว่า 10,000,000 ตัน
อ้อยต่อ ปี จึง มีผ ลิต ภัณฑ์พ ลอยได้คือชานอ้อยเป็ นจํ านวนมาก ดัง นัน้ EPPCO สามารถวางแผน
ปริมาณการผลิตจากชานอ้อย ทีจ่ ะได้รบั จากการหีบนํ้าตาลทรายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การที่ EPPCO สามารถจัดหาวัตถุดบิ ได้ในปริมาณทีส่ งู และมั ่นคงนัน้ ทําให้ลูกค้าไว้วางใจได้
ว่าจะมีผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยพร้อมจัดจําหน่ ายให้กบั ลูกค้าของ EPPCO เมื่อ
ลู กค้าต้ อ งการ นอกจากนี้ การมีค วามแน่ น อนในการจัดหาวัต ถุ ดิบ ในปริม าณมากนัน้ ส่ ง ผลให้
EPPCO สามารถวางแผนการผลิต และการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตอีก
ด้วย
(ข)

ต้นทุนวัตถุดบิ ตํ่า

EPPCO มีค่า ใช้จ่ ายทางด้านวัต ถุ ดิบ ตํ่ าเมื่อ เปรีย บเทียบกับ โรงงานเยื่อ กระดาษรายอื่น
เนื่องจากโรงงาน EPPCO มีพ้นื ทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้กบั โรงงานของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูจ้ ําหน่ ายวัตถุดบิ
ตรงให้กบั EPPCO โดยใช้ระบบสายพานลําเลียงแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก ส่งผลให้มคี ่าขนส่งที่
ตํ่า
(ค)

การเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผลิต ภัณฑ์เ ยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อ ยของ EPPCO ผลิต จากชานอ้อ ย ซึ่ง ถือ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ และเป็ น เยื่อใหม่ซึ่งยัง ไม่เคยผ่านการใช้งาน (Virgin pulp) โดยกระแสการ
อนุ ร กั ษ์ ธรรมชาติทํ า ให้ม ีความต้อ งการผลิตภัณฑ์ข อง EPPCO มากขึ้น นอกจากนี้ โ รงงานเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของ EPPCO ยังเป็ นโรงงานเยื่อกระดาษรายแรกของประเทศที่ได้รบั
ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 และ GMP&HACCP จากบริษทั เอสจี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ ปลอดภัยแก่การบริโภค และสามารถนํ าไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตทํา
ภาชนะอาหาร
(2)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(ก)

ลูกค้าในประเทศ

EPPCO จัด จํ า หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ยื่ อ กระดาษแห้ ง และเยื่ อ กระดาษเปี ย กให้ ก ับ ลู ก ค้า
อุตสาหกรรม ได้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมกระดาษ และลูกค้าอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร โดยคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 21.4 – 28.3 ของรายได้ทงั ้ หมดของ EPPCO ในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25565 โดย EPPCO ขายผลิตภัณฑ์
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง ปี บญ
ให้บริษทั ชันนํ
้ าในประเทศ ได้แก่ บริษทั เอสซี จี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) บริษทั คิมเบอร์ลีย์-คล๊ าค
(ประเทศไทย) จํากัด บริษ ัท เบอร์ลี่ ยุ คเกอร์ เซลล็อ กซ์ จํ ากัด บริษทั ยูไ นเต็ด เปเปอร์ จํ ากัด
(มหาชน) และ บริษทั บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิง่ แวดล้อม จํากัด เป็นต้น
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(ข)

ลูกค้าต่างประเทศ

EPPCO จัดจําหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยให้กบั ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ทํา
การขายผ่านนายหน้า (Broker) นายหน้าอาจทําการแนะนําลูกค้าโดยตรงให้กบั ทาง EPPCO หรือซื้อ
ผลิต ภัณฑ์ไ ปจัดจํ าหน่ า ยให้กบั ลู กค้าต่ างประเทศเอง การขายผ่า นผู้ค้าคนกลางทํ า ให้ EPPCO
สามารถกําหนดราคา และปริมาณที่ต้องการขายตามที่ EPPCO เห็นว่าเหมาะสมได้โดยไม่ต้องทํา
การเจรจากับ ลูกค้าโดยตรง โดยรายได้ห ลักของ EPPCO มาจากการขายต่ างประเทศซึ่ง คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 71.7 - 78.6 ของรายได้ของ EPPCO ทัง้ หมดในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25565 โดย EPPCO ขายผลิตภัณฑ์
ให้นายหน้าชัน้ นํ าของต่างประเทศ ได้แก่ Marubeni Corporation, OG Corporation, Beijing China
Base Star Paper Co., Ltd. และ Interfiber Asia Pte. Ltd. เป็นต้น
ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณและมูลค่าการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยในประเทศ
แบ่งตามประเภทลูกค้า
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

ประเภทลูกค้า

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

(ข้อมูลการขาย)

(ข้อมูลการขาย)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31
มี.ค. 56
(ข้อมูลการขาย)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

1. ลูกค้าอุตสาหกรรมกระดาษ

กลุม่ กระดาษพิมพ์เขียน

135.4

7,517.3

182.5

10,512.1

กลุม่ กระดาษคราฟท์

100.0

5,697.0

140.6

8,080.2

กลุม่ กระดาษทิชชู่
2. ลูกค้าอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์

153.6
43.2

8,443.9
2,075.6

115.2
35.8

6,675.9
1,910.8

รวมผลิตภัณฑ์เยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยทีข่ ายในประเทศ
ทีม่ า: EPPCO

432.2

23,733.8

474.1

27,179.1

6,375.2
1853.5
1,947.1
641.2
8,986.2
150.2 35.4
2030.4
31.5 9.0 1,772.5 489.1
19,081.0
319.6 86.6
5014.2
107.2 31.7
30.7
10.5

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณและมูลค่าการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยต่างประเทศ แบ่ง
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
ประเภทลูกค้า

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56

(ข้อมูลการขาย)

(ข้อมูลการขาย)

(ข้อมูลการขาย)

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

(ล้านบาท)

(ตัน)

(ล้านบาท)

(ตัน)

(ล้านบาท)

(ตัน)

1. ลูกค้าอุตสาหกรรมกระดาษ

1,258.9

63,628.2

949.0

54,976.4

1,033.0 317.3 60,714.5 19516.3

2. ลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร

105.8

5,650.0

104.8

5,432.0

97.0 33.6

5,073.0 1796.0

3. ลูกค้าอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
รวมผลิตภัณฑ์เยือ่ กระดาษฟอกขาวจาก
ชานอ้อยทีข่ ายต่างประเทศ
ทีม่ า: EPPCO

224.2

11,083.6

146.2

8,176.6

46.0 6.1

2,640.9 368.9

1588.9

80,361.8

1,200.0

68,584.9

1,176.0 357.0 68,428.4 21681.2
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(3)

ผลิ ตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของ EPPCO
ช่องทางการจัดจําหน่าย
(ก)

การจัดจําหน่ายในประเทศ

EPPCO ทํ าการจัดจําหน่ ายเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อ ยให้กบั ลู กค้าอุ ต สาหกรรม
โดยตรง โดยการจัดจําหน่ายทั ่วไปจะทําการเสนอขายเป็นรายเดือนหรือตามความต้องการของลูกค้า
โดยทําการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกับลูกค้า EPPCO มุ่งเน้นการจัดจําหน่ ายเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อ ยให้แ ก่กลุ่ม ลูกค้าอุตสาหกรรมกระดาษรายใหญ่ในประเทศที่ม ีความ
ต้องการใช้เยื่อกระดาษประเภทที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํ าการใช้
เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยอย่างถูกวิธแี ละมีประสิทธิภาพเพื่อความพอใจของลูกค้าในลักษณะ
Technical Sales
(ข)

การจัดจําหน่ายต่างประเทศ

EPPCO ทําการจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยให้กบั ลูกค้าต่างประเทศส่วน
ใหญ่ผ่านนายหน้า (Broker) ซึ่งการซื้อขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยไปต่างประเทศจะทํา
สัญญาการซื้อขายแบบ Spot Lot ซึ่งเป็ นการทําสัญญาซื้อขายเป็ นครัง้ ๆ โดยพิจารณาจากสภาวะ
ตลาด และราคา ณ ช่ว งเวลานัน้ ๆ การทําสัญ ญาประเภทนี้ มสี ดั ส่วนประมาณร้อ ยละ 90.0 ของ
ยอดขายต่างประเทศทัง้ หมด ในขณะที่ประมาณร้อยละ 10.0 เป็ นการขายภายใต้สญ
ั ญาระยะยาว
EPPCO พิจารณาเลือกนายหน้าโดยพิจารณาจากกําลังการซื้อของประเทศต่างๆ และความน่ าเชื่อถือ
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ของนายหน้าเพื่อลดความเสีย่ งในการขาย นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารของ EPPCO ยังทําการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่อกี ด้วย
3.2.3 การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
วัตถุดบิ หลักในการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยคือชานอ้อย โดย ณ ปจั จุบนั EPPCO มีความ
ต้องการใช้ชานอ้อย ประมาณ 550,000 ตันต่อปี โดยชานอ้อย ทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ จะถูกลําเลียงด้วยสายพานลําเลียงที่
สร้างขึ้นจากโรงงานของบริษทั ฯ โดยตรงจึงทําให้สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ ได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งตํ่า นอกจากนี้ EPPCO ยังสามารถจัดหาวัตถุดบิ จากโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ อีก 2 โรง กล่าวคือ โรงงานของ
TIS และ โรงงานของ RPE ด้วย อย่างไรก็ดปี ริมาณวัตถุดบิ ชานอ้อย ที่ EPPCO ได้รบั นัน้ ขึ้นอยู่กบั ปริมาณอ้อยที่
โรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถหีบได้ในฤดูการผลิตนัน้ ๆ

สายพานลําเลียงจากโรงงานของบริษทั ฯ
ณ ปจั จุบ นั โรงงานนํ้ าตาลทรายของกลุ่มบริษ ัทฯ มีชานอ้อ ย เหลือใช้จากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทราย
ประมาณ 100 กิโลกรัมต่ออ้อย 1 ตัน
ข้อมูลชานอ้อย ที่ EPPCO นํามาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถสรุปได้ดงั นี้
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
ฤดูการผลิต

ชานอ้อย
ทีม่ า: EPPCO

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

ปริมาณ
(ตัน)

ปริมาณ
(ตัน)

559,180

557,747

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56
- 31 มี.ค. 56
ปริมาณ
(ตัน)
608,086167,898
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3.2.4 กระบวนการผลิ ต – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
(1)

กระบวนการเตรียมชานอ้อย
ชานอ้อยที่ผ่านจากกระบวนการแยกขุยแล้ว จะถู กลําเลีย งจากโรงงานของบริษทั ฯ ด้วยสายพาน
ลําเลียง และใช้เครือ่ งโปรยชานอ้อย ในการนําชานอ้อยที่แยกขุยแล้วมาผสมกับนํ้ าเพื่อโปรยในลานกองเก็บ
ชานอ้อย สายพานลําเลียงชานอ้อยของ EPPCO มีการออกแบบเพื่อใช้ในโรงงานโดยเฉพาะโดยมีอตั ราขน
ถ่ายสูงสุด 120 ตัน/ชั ่วโมง และมีสายพานลําเลียงหน้ากว้าง 1,200 เมตร การเก็บรักษาชานอ้อย ในลานจะมี
การรักษาโดยมีการพรมนํ้าให้เปียกเพื่อรักษาคุณภาพชานอ้อย และไม่ให้ชานอ้อยฟุ้งกระจายไปในอากาศ

ลานกองเก็บชานอ้อย
เครือ่ งโปรยชานอ้อย (Stacker)
(2) กระบวนการทําความสะอาดและต้มเยื่อกระดาษ
ชานอ้อ ย ที่ถู กแยกขุย แล้ ว จะถู กนํ าเข้ากระบวนการทํ าความสะอาดเพื่ อ แยกสิ่ง เจือ ปนออก ซึ่ ง
สิง่ เจือปนทีป่ ะปนมากับชานอ้อย ทั ่วไปจะมีขุยชานอ้อย ดินทราย และสิง่ เจือปนชนิดอื่นๆ จากนัน้ ชานอ้อย
ดังกล่าวจะถูกลําเลียงเข้าสู่หม้อต้มเยื่อด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ ซึ่งใช้กระบวนการต้มที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมมากกว่าการต้มโดยการใช้โซเดียมซัลไฟด์เนื่องจากมีกลิ่นรุนแรง และมีความเป็ นด่างที่
สามารถกัดกร่อนหม้อไอนํ้ากลับมาใช้แบบท่อ (Recovery Boiler Tube) ทัง้ นี้การต้มดังกล่าวทําเพื่อแยกเส้น
ใยออกจากกันโดยมีการควบคุมอุณหภูม ิ แรงดัน และเวลา จากนัน้ เยื่อกระดาษที่ได้จะถูกนํ าเข้าเครื่องล้าง
เยื่อเพื่อทําความสะอาดอีกครังก่
้ อนส่งเข้ากระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ

เครือ่ งล้างเยื่อ
หม้อต้มเยื่อ
(3) กระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ
เยื่อกระดาษทีต่ ม้ สุกแล้วจะถูกนํ าเข้าสู่กระบวนการฟอกเยื่อเพื่อทําให้เยื่อกระดาษมีความขาวสว่าง
เพิม่ ขึน้ โดยใช้กระบวนการแบบปราศจากคลอรีน (Elemental Chlorine-free) ซึ่งเป็ นกระบวนการฟอกเยื่อ
กระดาษทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีความทันสมัยและใช้กนั แพร่หลายในปจั จุบนั ทัง้ นี้การฟอกเยื่อกระดาษ
ด้วยวิธีอ่ืน ที่ใช้คลอรีนจะทําให้เกิดสารไดออกซิน ซึ่งเป็ นสารก่อมะเร็งในปริม าณมาก และเป็ นอันตรายต่ อ
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มนุษย์ จากนัน้ เยื่อกระดาษที่ผ่านกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษแล้วจะถูกนํ ามาเข้าเครื่องล้างเพื่อทําความ
สะอาดอีกครังก่
้ อนนําเข้าเก็บในถังเก็บเยื่อข้นทีฟ่ อกแล้ว

หอฟอกเยื่อ
การล้างเยื่อ
(4) การขึน้ รูปเยื่อกระดาษ
เยื่อทีฟ่ อกขาวแล้วจะถูกส่งไปยังเครือ่ งทําแผ่นเยื่อ ซึ่งแบ่งเป็ นสองสายการผลิตได้แก่เครื่องทําแผ่น
เยื่อเปียก ทีม่ คี วามชืน้ แผ่นเยื่อร้อยละ 50.0 – 52.0 และเครื่องทําแผ่นเยื่อแห้ง ที่มคี วามชื้นแผ่นเยื่อร้อยละ
10.0 – 12.0 โดยใช้ไอนํ้ าในการอบแห้ง หลังจากได้ความชื้นตามต้องการแล้วเยื่อกระดาษจะถูกส่งไปเข้า
เครื่องตัดเพื่อตัดเป็ นแผ่น ขนาดกว้างประมาณ 60 เซนติเ มตร และยาวประมาณ 80 เซนติเมตร จากนัน้
นําเข้าบรรจุโดยการมัดเป็นก้อนมีขนาดก้อนละ 250 กิโลกรัมสําหรับเยื่อกระดาษแห้ง และขนาดก้อนละ 225
กิโลกรัมสําหรับเยื่อกระดาษเปียกเพื่อจัดจําหน่ายต่อไป

ลูกกลิ้งรีดนํ้า

เครือ่ งอบแห้ง

เครือ่ งตัดเยื่อกระดาษ

การห่อบรรจุภณ
ั ฑ์
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3.2.5 ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
EPPCO ตระหนักถึงการดูแลสิง่ แวดล้อม และมุ่งมั ่นที่จะป้องกันและพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมมากที่สุด โดย EPPCO มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงงานเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย เพื่อเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม (สผ.)
โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง คุณภาพนํ้ า และอาชีวอนามัย อีกทัง้ ยังจัดทําระบบตาม
มาตรฐานรับรองการบริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) เพื่อให้มมี าตรฐานทัดเทียมระดับสากล
จากรายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมซึ่งกําหนดภายใต้หนังสือ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของ EPPCO
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศการตรวจวัดระดับ เสียง คุณภาพนํ้ า และ
อาชีวอนามัย ของ EPPCO ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาตรฐาน แต่ยงั คงมีประเด็นทีจ่ ะต้องดําเนินการแก้ไข ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EPPCO ไม่มกี ารติดตัง้ เตาเผาปูน ขาวเพื่อ ทําหน้าที่กําจัดกากปูน และเป็ น การเผาหินปูน ขาวใน
กระบวนการผลิตปูนขาวกลับคืน (lime recovery)
EPPCO ไม่มกี ารก่อสร้างระบบฝงั กลบกากของเสียโดยโครงการได้ดาํ เนินการขออนุ ญาตกรมโรงงาน
เพื่อขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน
ความสูง ของปล่ อ งเตาของ EPPCO ยัง ไม่ต รงตามที่กําหนดในรายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
EPPCO ต้องปรับ ปรุงระบบดักฝุ่นของ เตาสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) ตามที่กําหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากการตรวจวัดระดับคุณภาพนํ้าทิ้งในบ่อพักนํ้าทิ้งของ EPPCO ยังคงมีคา่ ตรวจวัดบางส่วนที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ าํ หนด ได้แก่ ค่า SS ค่า pH และค่า SAR

ณ ป จั จุ บ นั EPPCO ได้ดําเนิ น การปรับ ปรุง แก้ไ ขประเด็น ดัง กล่ า วเรีย บร้อ ยแล้ว และได้ดํ าเนิ น การให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าตรวจสอบถึงประเด็นสิง่ แวดล้อมดังกล่าว เหลือแต่ประเด็นการติดตัง้ เตาเผาปูนขาว (Lime
Kiln) ซึ่ง ณ ป จั จุบนั อยู่ร ะหว่างการศึกษา และเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการติดตัง้ เตาเผาปูน ขาวดังกล่าว ทัง้ นี้
EPPCO มีแผนที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557สําหรับการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ณ ปจั จุบนั
EPPCO ได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

EPPCO มีแ ผนติดตัง้ เตาเผาปูน ขาว (Lime Kiln) ซึ่ง ณ ป จั จุ บ นั อยู่ ร ะหว่างการศึก ษา และ
เปรียบเทียบเทคโนโลยีในการติดตัง้ เตาเผาปูนขาวดังกล่าว ทัง้ นี้ EPPCO มีแผนที่จะดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557
EPPCO ได้ดําเนิน การขุดบ่อฝ งั กลบเสร็จ สิ้นแล้ว และกําลังดําเนินการเตรียมความพร้อมของบ่อ
ดังกล่าวเพื่อใช้ฝงั กลบกากของเสีย ทัง้ นี้ EPPCO มีแผนที่จะดําเนินการให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2
พ.ศ. 2556
EPPCO ได้ดาํ เนินการทําแผนต่อปล่องเตาให้มคี วามสูงเป็นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในรายงานสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ EPPCO มีแผนทีจ่ ะดําเนินการให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2557
EPPCO มีแผนที่จ ะดําเนิน การปรับ ปรุงระบบดักฝุ่น ของเตาสารเคมีกลับ คืน (Recovery Boiler)
ภายในปี พ.ศ. 2556
EPPCO ได้ดาํ เนินการปรับปรุงและซ่อมบํารุงเครื่องจักรที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทิ้งในบ่อนํ้ า
ทิ้งเรียบร้อยแล้ว
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ทัง้ นี้ เมื่อ แล้ว เสร็จ บริษทั ฯ จะดําเนิ นการให้ห น่ วยงานที่เ กีย่ วข้อ งเข้าตรวจสอบถึง ประเด็นสิ่งแวดล้อ ม
ดังกล่าว และจะเปิดเผยความก้าวหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3.2.6 สภาวะอุต สาหกรรมเยื่อกระดาษ – ธุรกิ จการผลิ ต และจัดจํา หน่ ายเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชาน
อ้อย
(1)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

ราคาเยื่อกระดาษในปี พ.ศ. 25572556 ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซ้อื ขายทางตอนเหนือของ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึง่ เป็นกลุ่มประเทศที่มกี ารผลิตเยื่อกระดาษใยยาวสูง มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามอุปทานทีล่ ดลงเนื่องจากสภาวะอากาศทีแ่ ปรปวนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทําให้การผลิตเยื่อกระดาษ
ั ยหลักมาจากปริมาณเยื่อกระดาษคงคลังที่ต่ํา ส่งผลให้ราคาเยื่อกระดาษใย
ใยยาวต้องหยุดชะงัก โดยมีปจจั
ยาว เช่นราคาของ Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานที่มตี ลาด
ซื้อขายทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15-30 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จาก 870
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ไปอยู่ที่ระดับ 885-900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงต้นปี
พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับราคา Southern Bleached Softwood Kraft (SBSK) ซึ่งเป็ นผส่งผลให้ราคาเยื่อ
กระดาษใยยาวที่ประเทศจีน ซึ่ง เป็ น ประเทศที่ม ีความต้อ งการใช้เ ยื่อ กระดาษสูง ต้อ งนํ าเข้าจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคดานา และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียในปี พ.ศ. 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ
ลิต ภัณฑ์เกรดมาตรฐานที่มตี ลาดซื้อขายทางตอนใต้ข องสหรัฐ อเมริกา ที่ปรับตัว เพิ่ม ขึ้น 40 15- 630
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน จาก 670 - 710830 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ธนั วาคม พ.ศ. 25565
มาอยู่ทรี่ ะดับ 730 845- 750860 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงต้นปี พ.ศ. 25576 ในขณะที่
ราคาเยื่อกระดาษใยยาวทีก่ ลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกนําเข้าปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงถึงร้อยละ 12.9 - 13.2 มา
อยู่ทรี่ ะดับ 770 - 790 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ซึง่ สวนทางกับราคาเยื่อกระดาษใยสัน้ ที่มแี นวโน้มปรับตัวลดลง
อันเนื่องมาจากปริมาณเยื่อกระดาษใยสันที
้ ม่ มี ากกว่าความต้องการของตลาด ประกอบกับผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษ
ใยสันในกลุ
้
่มประเทศอเมริกาใต้ปรับลดราคาเยื่อกระดาษใยสัน้ ที่ส่งออกให้กบั ประเทศจีน ส่งผลให้ราคาเยื่อ
กระดาษใยสันที
้ ป่ ระเทศจีนนําเข้าจากประเทศบราซิล และประเทศชิลี ปรับตัวลดลงโดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ
9.2 - 10.3 มาอยู่ที่ 590 - 610 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในขณะที่ราคาเยื่อ
กระดาษใยสัน้ ที่กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกนํ าเข้าจากประเทศบราซิล และประเทศชิลี ปรับ ตัวลดลง
เพียงเล็กน้อยจากปริมาณเยื่อกระดาษใยสัน้ ที่มมี ากกว่าความต้องการ โดยปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 1.5 - 1.6 มาอยู่ทรี่ ะดับ 620 - 640 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นอกจากนี้
ราคาเยื่อกระดาษใยสัน้ ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาก็มแี นวโน้มปรับตัวดีข้นึ เช่นกัน โดยราคา Northern
Bleached Hardwood Kraft (NBHK) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานที่มตี ลาดซื้อขายทางตอนเหนือของ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา และราคา Southern Bleached Hardwood Kraft (SBHK) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เกรด
มาตรฐานทีม่ ตี ลาดซื้อขายทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10-20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
โดยรวมแล้ว ราคาเยื่อกระดาษใยสันซึ
้ ง่ เป็นเยื่อกระดาษทีป่ ระเทศไทยผลิตและส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีข้นึ
ทัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
อย่างไรก็ดี ราคาเยื่อกระดาษใยยาวอาจมีการปรับตัวลง ดังแสดงจากราคาเยื่อกระดาษใยยาวของ
ยุโรป และญี่ป่นุ ในช่วงต้น ปี พ.ศ. 2556 ที่มกี ารปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทีย บกับราคาในช่วงเวลา
เดียวกันของปีกอ่ นหน้า เนื่องจากความต้องการเยื่อกระดาษใยยาวในช่วงต้นปีทผี่ า่ นมายังอยู่ในระดับที่ไม่สูง
นักเมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจในทวีปยุโรปที่ซบเซา อย่างไรก็ดี ประเทศจีน
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มีปริมาณการนําเข้าเยื่อกระดาษสูงถึง 16.46 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดเท่าที่ประเทศจีน
เคยนําเข้า
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษที่ประเทศจีน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศในเอเชียตะวันออกนําเข้า ทวีปยุโรป ประเทศญีป่ นุ่ และประเทศจีน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม
มกราคม พ.ศ. 25565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์มกราคม พ.ศ. 25576
2556
หน่ วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน ผลิ ตภัณฑ์นําเข้า กุมภาพันธ์มกราคม

ธันวาคม
พฤศจิกายน

2555
% เปลี่ยนแปลงของ
25576
ราคา ก.พ. 56 ม.ค. 55
มกราคมธันวาคม กุมภาพันธ์มกราคม เทียบกับราคา ราคา
ก.พ. 5ม.ค. 576

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศจีน
เ ยื่ อ ก ร ะ ด า ษ ใ ย ย า ว
1
NBSK
เ ยื่ อ ก ร ะ ด า ษ ใ ย สั ้ น
2
SBSK
NBHK
ประเทศเอเชียตะวัน ออก
SBHK
1
เยือ่ กระดาษใยยาว ยุโรป
2
เยือ่ กระดาษใยสัน้ NBSK
SBSK
NBHK
SBHK
ประเทศญีป่ ่นุ
NBSK
SBSK
SBHK

670 - 710870

630 - 690870

710 - 730870 730 - 750885 - 900

5.6 - 9.0 2.6

650 - 680830

620 - 640830

600 - 620830 590 - 610845 - 860

(9.2) - (10.3) 2.7

705
705

730 - 755
730 - 740

765 - 775
745 - 770

9.2
7.4

680 - 700
760 - 780
760 - 780
770 - 790
630 - 650830 630 - 650810 - 820 620 - 640810 - 820 620 - 640820 - 830
790
770 - 780
770 - 780
780 - 790
635
730 - 740
730 – 740
740 – 750
625
720 - 730
720 - 730
730 - 740

12.9 - 13.2
(1.5) - (1.6)(0.6)
(0.6)
17.3
17.6

715
665
600

700
640
610

755
730 - 755

710
650
610

710
650
610

(0.7)
(2.3)
1.7

NBSK
675
660 - 670
660 - 680
650 - 660
ทีม่ า: RISI, วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 วันที่ 711 กุมภาพันธ์มกราคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25576

(3.0)

ประเทศจีน

1
2

ราคาเยือ่ กระดาษใยยาวทีน่ ําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุม่ สแกนดิเนเวีย
ราคาเยือ่ กระดาษใยสัน้ ทีน่ ําเข้าจากประเทศบราซิล และประเทศชิล ี

(2)

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโตควบคูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษทีผ่ ลิตในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษใยสัน้ เนื่องจากเยื่อกระดาษใยยาวเป็ นเยื่อที่
ได้จ ากต้ น ไม้เ มือ งหนาว ซึ่ ง ทํ า ให้ ผู้ผ ลิ ต ในประเทศจํ า เป็ น ต้ อ งนํ า เข้า เยื่ อ กระดาษใยยาวจากผู้ผ ลิ ต
ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ ผลปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษในประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 25565 เฉลีย่ รายไตรมาสมีการปรับตัวลดลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9 เทียบกับปริมาณการผลิตของ
เฉลีย่ รายไตรมาสของปี พ.ศ. 25554 ซึง่ เป็นปีทปี่ ระเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ น้ํ าท่วม โดยดัชนี
4
ผลผลิตอุตสาหกรรม เยื่อกระดาษปรับตัวสูงขึ้นจาก 84.3 ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2554 ขึ้นมาที่ 107.2 ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นอัตราการขยายตัวร้อยละ 27.2 ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 107.9 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.5 จากไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2555
4

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม คือ ดัชนีทนี่ ําปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมาพิจารณาการเปลีย่ นแปลงเทียบกับปีฐาน ซึง่ คือปี พ.ศ. 2543
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และปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 7.9 จากไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 255 ตามความต้ อ งการการใช้กระดาษใน
อุตสาหกรรมลดลงอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ปรับตัว
สูงขึน้ 4
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และกระดาษในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 25543 ถึง พ.ศ. 25565
รายไตรมาสปี 2556
รายไตรมาสปี 2555
ปี
ปี
ปี
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ไตรมาสที่ ไตรมาส ไตรมาส
2554
2555*
2556*
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
1
ที่ 2
ที่ 3
101.0
89.9
105.1
107.9 97.7
110.0
97.7
100.0
91.4 99.6
107.2
101.3
107.9
87.7 4.9
รายไตรมาสปี 2554

ผลิ ตภัณฑ์

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยือ่
กระดาษ
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของปีกอ่ น
(-6.6)
-(1.2) -(21.8) (9.1)
-(2.5)
(ร้อยละ)
-(3.6)
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของไตรมาสก่อน
2.4 -(15.7)
127.2
(ร้อยละ)
2.1 -(11.2)
ทีม่ า: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ

3.7

7.9

-(5.5)

6.5

(4.0) 17.41

(18.7)

-

(16.1)

3.7

2.5

16.8

0.0 (8.9)

2.7

-

ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยส่งออกเยื่อกระดาษและเศษกระดาษจํานวน 136.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หากพิจารณาอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษจะเห็นได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
84.0 เทียบกับมูลค่าการส่งออกเยื่อกระดาษและเศษกระดาษส่งออกของปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ความต้องการเยื่อ กระดาษจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศจีน ประเทศฝรั ่งเศส และประเทศอิน เดีย เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษ โดยอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตเฉลีย่ รายไตรมาสของปี พ.ศ. 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554
เช่นกัน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมในปี พ.ศ. 2554 โดยอัตราการใช้กําลังการผลิตของ
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2554 อยู่ทรี่ อ้ ยละ 47.1 ปรับตัวขึ้นเป็ นร้อยละ 59.9 ในไตร
มาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 หลังโรงงานสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติ ส่วนไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 มีอตั รา
การใช้กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่ 60.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากไตรมาสที่ 2 ปี
พ.ศ. 2555 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.9 จากไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2554
ตารางต่อไปนี้ แสดงมูลค่าการส่งออกเยื่อกระดาษรายละเอียดอัตราการใช้กําลังการผลิตเยื่อกระดาษ
และกระดาษในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 25543 ถึง พ.ศ. 25565
ผลิ ตภัณฑ์
มูลค่าการส่งออกเยือ่ กระดาษ
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของปีกอ่ น
(ร้อยละ)
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของไตรมาสก่อน
(ร้อยละ)

รายไตรมาสปี 2555

ปี 2554

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รายไตรมาสปี 2556

ปี 2555

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3*

ปี 2556*

112.8

28.7

18.7

10.3

16.7

74.4

33.1

29.4

40.5

136.9

13.9

(6.7)

(36.6)

(67.0)

(21.7)

(34.1)

15.7

56.7

292.8

84.0

-

34.0

(34.6)

(45.0)

62.5

-

98.1

(11.4)

37.7

-

ทีม่ า: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยนําเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษประมาณ 610 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ประมาณร้อยละ 10.8 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการเยื่อกระดาษเพื่อผลิตเป็ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ลดลง
ตารางต่อไปนี้ แสดงมูลค่าการนําเข้าเยื่อกระดาษในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556
ผลิ ตภัณฑ์

ปี 2554

รายไตรมาสปี 2555
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

มูลค่าการนําเข้าเยือ่ กระดาษ
787.5
191.9
128.3
194.1
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของปีกอ่ น
(ร้อยละ)
5.2
(4.5)
(40.1)
(9.3)
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของไตรมาสก่อน
(ร้อยละ)
22.9
(33.2)
(51.3)
ทีม่ า: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ

รายไตรมาสปี 2556

ปี 2555

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3*

ปี 2556*

169.3

683.6

167.1

134.0

160.7

609.9

8.4

(13.2)

(12.9)

4.5

(17.2)

(10.8)

12.7

-

(1.3)

(19.8)

19.9

-

ภาวะการส่งออกเยื่อกระดาษในปี พ.ศ. 2555 เฉลีย่ รายไตรมาสเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 จะเห็นได้
ว่าปริมาณการส่งออกเยื่อ กระดาษมีแ นวโน้ม ลดลง โดยปริมาณการส่ง ออกในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2555
ปรับตัวลดลงร้อยละ 61.4 จากไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2554 โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์ ว่า
ในปี พ.ศ. 2555 จะมีปริมาณการส่งออกโดยรวมเพียง 135.7 พันตัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 ถึง 48,300 ตัน
อันเนื่องมาจากปริมาณคําสั ่งซื้อที่ล ดลงของตลาดส่งออกหลักอย่างประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ น ส์
ในขณะทีค่ วามต้องการเยื่อกระดาษจากไทยของประเทศอื่นอย่างประเทศเวียดนามยังขยายตัวเพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดปริมาณการส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และ
สิง่ พิมพ์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555
ผลิ ตภัณฑ์

รายไตรมาสปี 2554
รายไตรมาสปี 2555
ปี
ปี
ปี
2553 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2554 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 2555*

ปริมาณการส่งออกเยือ่ กระดาษ
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และ
สิง่ พิมพ์(พันตัน)
162.2
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของปีกอ่ น
(ร้อยละ)
-16.5
อัตราเปลีย่ นแปลงของปริมาณเมือ่
เทียบกับปริมาณของไตรมาสก่อน
(ร้อยละ)
-

50.7

46.9

51.3

35.1 184.0

50.4

35.0

19.8

135.7

16.6

40.5

31.3

-24.2 13.4

-0.6

-25.3

-61.4

-38.1

9.5

-7.6

9.4

-31.5

43.6

-30.6

-43.5

-

-

ทีม่ า: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ
ภาวะการนําเข้าเยื่อกระดาษมีแนวโน้มสูงขึน้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555 ปริมาณการนํ าเข้าเยื่อ
กระดาษปรับตัว เพิ่ม ประมาณร้อ ยละ 16.1 เมื่อ เทีย บกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2555 จะมีปริมาณการนําเข้าโดยรวมอยู่ที่ 1,627,040 ตันต่อปี
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นประมาณร้อยละ 9.6
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ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดปริมาณการนํ าเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และ
สิง่ พิมพ์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555
2554

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณการ
นําเข้าเยือ่ กระดาษและ
เศษกระดาษ (พันตัน)
อั ต ร า
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ปริ ม าณเมื่อ เทีย บกั บ
ปริมาณของปีก่อน
(ร้อยละ)

5
5
3
*
,
6
0
7
.
7
5

1
.
8

ต ร
มาส
ที่ 1

03.
95

ต ร
มาส
ที่ 2

89.
19

2555

ต ร
มาส
ที่ 3

08.
29

83.
69

,
4
8
5
.
1
3

7
.
6

.4

7.5

.2

26.
3

.9

3.7

.9

30.
5

อั ต ร า
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ปริ ม าณเมื่อ เทีย บกั บ
ปริ ม าณของไตรมาส
ก่อน
(ร้อยละ)

ต ร
มาส
ที่ 4

5
5
4
*

ตร
มา
ส ที่
1

ต ร
มาส
ที่ 2

ต ร
มาส
ที่ 3

5
5
5
*

51.
69

77.
63

74.
14

,
6
2
7
.
0
4

1.8

28.
7

7.6

.
6

9.2

38.
5

2.9
4

ทีม่ า: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* ตัวเลขประมาณการ
อย่ างไรก็ดีท งั ้ นี้ สํานักงานเศรษฐกิจ อุ ต สาหกรรมคาดการณ์ ว่า ภาวะการผลิต เยื่อ กระดาษและ
กระดาษในปี พ.ศ. 2557 โดยรวมจะปรับตัวดีข้นึ ตามแนวโน้มการปรับตัวของเศรษฐกิจโลก ปริมาณการ
ผลิต และส่ง ออกเยื่อ กระดาษและกระดาษของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 มีแนวโน้ ม เพิ่มขึ้น เพื่อ ให้
สอดคล้องเช่นเดียวกับแนวโน้มการส่งออกของเยื่อกระดาษกับความต้องการเยื่อกระดาษที่มแี นวโน้มปรับตัว
เพิม่ ขึน้ โดยประเทศทีป่ ระเทศไทยมีแนวโน้มส่งออกเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศฝรั ่งเศส
ประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นกลุ่มประเทศที่มกี ารนํ าเข้าเยื่อกระดาษ
จากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าว
ขึน้ เป็นศูนย์กลางด้านการพิมพ์ของภูมภิ าคอาเซียน โดยเริม่ จากการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อน
บ้านอย่างลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็ นประเทศที่อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์ยงั ไม่เติบโตเท่าประเทศ
ไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจทําให้การส่งออกเยื่อ
กระดาษของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ ในอนาคต
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(3)

สภาวะการแข่งขันและคูแ่ ข่งขัน
ตารางดังต่อไปนี้แสดงผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษรายใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552
ผู้ผลิ ต
กําลังการผลิ ต (พันตัน)
ชนิ ดของวัตถุดิบ
Double A
560
ยูคาลิปตัส
Phoenix Pulp & Paper
235
ยูคาลิปตัส ไผ่
Panjapol Pulp Industry
110
ยูคาลิปตัส
SCG Paper
105
ยูคาลิปตัส CTMP
EPPCO
100
ชานอ้อย
Siam Cellulose
86
ยูคาลิปตัส
Fiber Pattana
18
กล่อง UHT
Thai Gorilla Pulp
14
ใบต้นปาล์ม
รวม
1,228
ทีม่ า: 2010 – 2012 Directory of the Thai Pulp and Paper Industries Association (TPPIA)

3.2.7 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
ณ วันที่ 311 ธันวาคมมีนาคม พ.ศ. 2556 EPPCO มีภาระต้องส่งมอบเยื่อกระดาษแห้ง และเยื่อกระดาษ
เปียก หรืออื่นๆ ตามสัญญาขายทีท่ ําไว้แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ (ล้านบาท)
สิ นค้า
เยื่อกระดาษแห้ง
เยื่อกระดาษเปี ยก
รวม
ทีม่ า: บริษทั ฯ

ส่งมอบในช่วง
ม.ค.เม.ย. 25576 – ธ.ค. 25576
61.7142.2
-2.1
61.7144.4
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3.3 ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
3.3.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การ – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”) ได้ถูกจัดตัง้ ขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอลโดยมี
กําลัง การผลิตสูง สุด 230,000 ลิตรต่อ วัน หรือ 75,900,000 ลิตรต่อปี โรงงานของ EPC ใช้กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตเอทานอลซึ่งถือเป็ นพลังงาน
ทางเลือก EPC มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น
มาตรฐาน ISO 9000
EPC ได้รบั ใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลได้ถงึ 3 เกรด ได้แก่ เอทานอลทีส่ ามารถรับประทานได้ (Potable
Alcohol) เอทานอลที่ใช้ใ นอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใช้เ ป็ นเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)
ั บนั EPC ผลิตเอทานอลและจัดจําหน่าย 2 เกรด ได้แก่ เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม (Industrial
อย่างไรก็ดี ณ ปจจุ
Alcohol) และเอทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol) เนื่องจากบริษทั ฯ เห็นว่า บริษทั ฯ มีความสามารถในการ
ทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม และเอทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิงได้ดี
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลรายละเอียดชนิด และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์เอทานอลที่ EPC ขายในปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554 งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 255631 ธันวาคม พ.ศ.
2555 และงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
ประเภทผลิ ตภัณฑ์

หน่ วย

31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 มี.ค. 56
(ข้อมูลการผลิ ตขาย) (ข้อมูลการผลิ ต)ขาย) (ข้อมูลการผลิ ตขาย)
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

ผลผลิ ตเอทานอล
เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

พันลิตร

28,806

46.2

12,808

เอทานอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง

พันลิตร

33,485

53.8

41,098

รวมปริมาณผลิ ตภัณฑ์เอทานอล
ทีม่ า: EPC

พันลิตร

62,291

100.0

53,906

(1)

-6,209
29.4
14,9061,3
76.2
28.54 100.070.6
61,328.52
100.0
1,113
100.0
23.8

เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol)

เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเป็นเอทานอลที่มคี วามบริสุทธิ ์ร้อยละ 95.5 เกิดจากการหมักพืช หรือ
เศษซากพืช เช่น อ้อย นํ้าตาล กากนํ้าตาล ชานอ้อย และธัญพืชต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแป้งจากพืชให้เป็ นนํ้ าตาล
และเปลี่ยนจากนํ้ าตาลให้เ ป็ น แอลกอฮอล์ โดย EPC ใช้กากนํ้ าตาลเพื่อเป็ น วัตถุ ดบิ หลักในการผลิต เอ
ทานอลทีม่ คี วามบริสทุ ธิ ์ร้อยละ 95.5 เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรมของ EPC เป็ นเอทานอลที่มคี ุณภาพสูง
เนื่องจากผ่านการกลั ่นหลายครัง้ ทําให้เป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ สามารถใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตสารเคมีอ่นื เช่น เอทิล อาซิเตด (Ethyl Acetate) กรดแอซีติก (Acetic Acid) และ Bio-Ethylene รวมทัง้
ยังสามารถนําไปกลั ่นเพิม่ เติมเพื่อทําเป็นเครือ่ งดืม่ หรือสุราคุณภาพพิเศษได้
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(2)

เอทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol)

เอทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิงเป็นเอทานอลทีม่ คี วามบริสุทธิ ์ร้อยละ 99.5 เกิดจากการนํ าเอทานอลที่ม ี
ความบริสทุ ธิ ์ร้อยละ 95.5 ไปกลั ่นซํ้าเพิ่มเพื่อดึงนํ้ าออก เอทานอลบริสุทธิ ์ร้อยละ 99.5 สามารถนํ าไปผสม
กับนํ้ามันเบนซินในอัตราส่วนของเอทานอลร้อยละ 10.0 และนํ้ามันเบนซินอีกร้อยละ 90.0 เป็ นนํ้ ามัน “แก๊ส
โซฮอล์” เช่น ถ้าผสมกับนํ้ามันเบนซิน 91 เรียก แก๊สโซฮอล์ 91 ผสมกับนํ้ามันเบนซิน 95 เรียก แก๊สโซฮอล์
95
3.3.2 การขาย และการตลาด – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดและมูลค่าการขายเอทานอลแต่ละประเภทจําแนกเป็ นขายในประเทศและ
ต่างประเทศ
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 - 31 มี.ค.
56

(งบเฉพาะกิจการ)
รายได้
ปริมาณ
(ล้านบาท)
(พันลิ ตร)*

(งบเฉพาะกิจการ)
รายได้
ปริมาณ (พัน
(ล้านบาท)
ลิ ตร)*

(งบเฉพาะกิจการ)
รายได้
ปริมาณ (พัน
(ล้านบาท)
ลิ ตร)*

ขายในประเทศ
เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

-

-

-

-

690.6

31,200

679.3

33,900

1,433.1328.0 59,85014,904

690.6

31,200

679.3

33,900

1,433.1328.0 59,85014,904

505.9
1.2

22,500
47

359.0
168.0

15,200
8,600

112.3
-

6,209
-

507.1

22,547

527.0

23,800

112.3

6,209

รวมทัง้ หมด
1,197.7
53,747
1,206.3
57,700 1,545.4440.3
ทีม่ า: EPC
*
หมายเหตุ: ปริมาณการขายจะไม่เท่ากับปริมาณการผลิต เนื่องจาก EPC ทยอยขายเอทานอลตลอดปีและอาจมีการขายข้ามปีได้

6621,059113

เอทานอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง
รวมขายในประเทศ

-

-

ขายต่างประเทศ
เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม
เอทานอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง
รวมขายต่างประเทศ

ทัง้ นี้ EPC ได้ร บั บัต รส่ง เสริมการลงทุ น จากคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุน หรือ บีโ อไอตัง้ แต่ว นั ที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2547 เนื่องจากการดําเนินงานของ EPC อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กล่าวคือ เป็นกิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชือ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร ซึ่งส่งผลให้ EPC ได้รบั สิทธิพิเศษต่างๆ
ทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
-

-

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ได้ร บั การยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิ ติ บุคคลสําหรับ กําไรสุท ธิที่ไ ด้จ ากการประกอบกิจ การที่ไ ด้ร บั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100.0 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8
ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
อนุ ญาตให้ห ักค่าติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อํ านวยความสะดวกร้อ ยละ 25.0 ของเงิน ลงทุน ในกิจ การที่
ได้รบั การส่งเสริม นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
ั
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปนผลจากกิ
จการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้สาํ หรับระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
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(1)

กลยุทธ์การแข่งขัน
(ก)

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

EPC มีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งโรงกลั ่น
ของ EPC ได้รบั ใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลได้ถงึ 3 เกรด ได้แก่ เอทานอลที่สามารถรับประทาน
ได้ (Potable Alcohol) เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใช้เป็ น
เชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol) การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นนี้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดต่ า งประเทศให้กบั EPC แตกต่ างจากโรงงานผลิต เอทานอลส่ว นมากในประเทศไทยที่
สามารถผลิตเพียงเอทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิงเพื่อขายในประเทศเท่านัน้
(ข)

ความแน่นอนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

EPC มีค วามสามารถในการส่งมอบผลิต ภัณฑ์ใ ห้กบั ลู กค้าได้อย่ างสมํ่าเสมอและตรงเวลา
เนื่องจาก EPC ใช้กากนํ้าตาลจากโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตเอทานอล ซึ่ง
มีปริมาณมากเกิน กว่าความต้องการของกําลังการผลิต EPC จึงไม่เคยประสบปญั หาวัต ถุดบิ ขาด
แคลน จากปจั จัยดัง กล่ าวส่ง ผลให้ EPC สามารถส่ง มอบผลิต ภัณฑ์ไ ด้ต รงเวลาและได้ร บั ความ
ไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด
(ค)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

EPC มีนโยบายมุง่ รักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ทําให้คุณภาพเอทานอล
ทีไ่ ด้จากโรงงานมีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานตามทีก่ ฏหมายกําหนด อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนาหอกลั ่น
เพื่อผลิต เอทานอลระดับ B-Grade ซึง่ เป็นเอทานอลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นทีย่ อมรับของตลาดต่างประเทศ
(ง)

นโยบายส่งเสริมการตลาด

EPC ตระหนักถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานในปจั จุบนั EPC จึงได้มกี าร
จัดทํานโยบายส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ฐานลูกค้าโดยเฉพาะฐานลูกค้าในต่างประเทศ
อาทิ นโยบายเข้าร่วมประชุมและอบรมผูผ้ ลิตเอทานอลทัง้ ในและนอกประเทศอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
เพิม่ โอกาสในการพบปะลูกค้าและพ่อค้าคนกลางเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
(2)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจําหน่าย
(ก)

ลูกค้าในประเทศ

EPC จัดจําหน่ายเอทานอลทีม่ คี วามบริสทุ ธิ ์ร้อยละ 99.5 เพื่อนํ าไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผสม
เป็นนํ้ามันเชือ้ เพลิงให้กบั บริษทั ผูค้ า้ นํ้ ามันในประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุ น
พลังงานทดแทนเพื่อ ลดการนํ าเข้านํ้ ามันเชื้อเพลิง และนํ้ ามัน ดิบจากต่ างประเทศ โดยมีผู้ค้าตาม
**
มาตรา 7 1 ซึ่ง เป็ น ลูกค้ารายใหญ่ เป็ น ลูกค้า ของ EPC เช่น บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษ ัท
ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยรายได้จากการขาย
เอทานอลที่เ ป็ นเชื้อ เพลิง ในประเทศคิดเป็ นร้อ ยละ 92.756.3 ของรายได้จากการขายเอทานอล
ทัง้ หมดในปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25565
1

พระราชบัญญัตกิ ารค้านํ้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 หมวด 1 การค้าและการขนส่งนํ้ามันเชือ้ เพลิง มาตรา 7 บังคับให้ผคู้ ้านํ้ามันทีม่ ปี ริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือ
รวมกันทุกชนิดปีละตัง้ แต่หนึ่ง แสนเมตริก ตัน ขึ้น ไป หรือ เป็ น ผู้ค้านํ้ ามัน ชนิด ก๊ าซปิ โ ตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิด เดียวทีม่ ปี ริมาณการค้าปี ละตัง้ แต่ห้าหมื่น
เมตริกตันขึน้ ไป ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
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แผนผังต่อไปนี้ แสดงขันตอนการจั
้
ดจําหน่ายเอทานอลทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิงให้แก่ลูกค้าในประเทศ
เมื่อสามารถเสนอราคาเป็ น
ที่น่าพอใจ EPC จะจัดทํา
สัญญาซือ้ ขาย และส่งมอบ
สัญญาให้ผมู้ อี ํานาจลงนาม
ทัง้ สองฝา่ ยลงนาม

บริษทั ผูค้ า้ นํ้ามันส่ง
จดหมายเชิญประมูล
มายัง EPC

(ข)

ลูกค้านํารถมารับ
ผลิตภัณฑ์หน้า
โรงงาน

ฝา่ ยขายออกใบกํากับ
ภาษีเมื่อได้รบั ใบส่ง
สินค้าจากโรงงาน

ลูกค้าต่างประเทศ

EPC ทําการจัดจําหน่ายเอทานอลไปยังต่างประเทศ โดยจะจัดจําหน่ ายผ่านผูก้ ระจายสินค้า
เพื่อส่งต่ อไปยังลู กค้าขัน้ สุดท้าย ที่ผ่านมา ณ ปจั จุบ นั EPC จัดจําหน่ ายเอทานอลที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ความบริสทุ ธิ ์ร้อยละ 95.5 และเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง ความบริสุทธิ ์ร้อยละ 99.5
ในต่างประเทศ โดยรายได้จากการส่งออกเอทานอลทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และเอทานอลที่เป็ น
เชือ้ เพลิงคิดเป็นร้อยละ 29.8 และ ร้อยละ 13.9 ของรายได้จากการขายเอทานอลทัง้ หมดในปี พ.ศ.
2555 ตามลําดับ
อย่างไรก็ดี เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เอทานอลในประเทศทีม่ กี ารปรับตัวสูงขึ้นภายหลัง
การยกเลิกการจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ มิได้ส่งออกเอ
ทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิงไปต่างประเทศในปีบญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ยังคง ส่งออกเอทานอลทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้อยละ 7.3 ของรายได้จากการขายเอทา
นอลทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2556
แผนผังต่อไปนี้ แสดงขันตอนการจั
้
ดจําหน่ายเอทานอลให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ
EPC จัดทําใบเสนอ
ราคาและปริมาณการ
มอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
หรือผูก้ ระจายสินค้า

จัดทําสัญญาซือ้
ขายส่งให้ผมู้ ี
อํานาจลงนามทัง้
สองฝา่ ยลงนาม

ยื่นขออนุญาต
ส่งออกและขน
ย้ายกับกรม
สรรพสามิต

เตรียมการขนย้ายเข้าคลัง ณ
คลังปลายทาง โดยทําแผนขน
ย้ายแจ้งไปยังโรงงานและผู้
บริการรถบรรทุก

เมื่อขนสินค้าไปยัง
เรือของลูกค้าแล้ว
จัดทําเอกสารส่งออก
เพื่อขาย Letter of
Credit

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
(1)

กากนํ้ าตาล

การผลิตเอทานอลของ EPC ใช้วตั ถุดบิ หลักคือ กากนํ้ าตาล ซึ่ง EPC ต้องการปริมาณกากนํ้ าตาล
ประมาณ 242,600 ตันต่อปี เพื่อทีจ่ ะสามารถผลิตเอทานอลได้ตามประสิทธิภาพสูงสูดของโรงงานซึ่งมีกําลัง
การผลิตสูงสุด 230,000 ลิตรต่อวัน โดย EPC ดําเนินการซื้อกากนํ้าตาลทัง้ หมดจากโรงงานนํ้ าตาลของกลุ่ม
บริษทั ฯ
ทัง้ นี้บริษทั ฯ คาดว่าโรงงานนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทั ฯ จะสามารถส่งกากนํ้ าตาลให้แก่ EPC ได้ตามที่
ต้องการเนื่องจากการดําเนินการของโรงงานนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถผลิตกากนํ้ าตาลได้มากกว่า
ความต้องการทัง้ หมดของโรงงานผลิตเอทานอล
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(2)

ถ่านหิน

ถ่านหินเป็ น หนึ่ง ในต้นทุ นการผลิตที่สําคัญในการผลิตเอทานอล โดยโรงงานผลิต เอทานอลจะใช้
พลังงานที่ได้จ ากหม้อไอนํ้ าขนาด 42 ตัน/ชม. แรงดัน 34 kg/cm2 ซึ่งใช้ถ่านหินแบบ ซัลเฟอร์ต่ํ าเป็ น
ั ่ (Turbine generator) ขนาด 3 เมกะวัตต์เพื่อ
เชือ้ เพลิง ไอนํ้าจากหม้อไอนํ้าดังกล่าวจะส่งไปยังเครื่องปนไฟ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กบั โรงงาน อย่างไรก็ดที งั ้ นี้ ในปี พ.ศ. 2556 EPC อยู่ระหว่างการดําเนินงานลงทุน
ในได้เริม่ นํ าระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ในโรงงานผลิตเอทานอล เข้าเพื่อนํ ามาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง
ทดแทนถ่านหินสําหรับหม้อไอนํ้าได้ถงึ ประมาณ 29,00025,000 ตันต่อปี ในโรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งบริษทั
ฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทําให้ EPC ประหยัดการใช้เชือ้ เพลิงถ่านหินได้กว่าร้อยละ 70.060.0 ต่อปี และ
เป็นผลดีต่อสิง่ แวดล้อม
3.3.4 กระบวนการผลิ ต – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
เอทานอล คือ แอลกอฮอล์ที่แปรรูปมาจากพืชจําพวกแป้งและนํ้ าตาลโดยผ่านกระบวนการหมัก การกลั ่น
แยกผลิตภัณฑ์เอทานอล และการทําให้บริสทุ ธิ ์โดยกระบวนการแยกนํ้า
การผลิตเอทานอลแบ่งออกเป็น 5 ขันตอนดั
้
งนี้
(1)

การเตรียมวัตถุดบิ (Raw material preparation)

กากนํ้ าตาล ที่ถู กส่งโดยท่ อส่งจากถัง เก็บ โรงนํ้ าตาลของบริษทั ฯ จะถูกนํ ามาชั ่งกรองเพื่อ แยกสิ่ง
สกปรก และเจือจางด้วยนํ้า เพื่อให้ได้ความเข้มข้นทีเ่ หมาะสมต่อการหมักยีสต์กอ่ นเข้าสูก่ ระบวนการต่อไป
(2)

กระบวนการหมัก (Fermentation process)

กระบวนการหมักเป็นกระบวนการเปลี่ยนนํ้ าตาลให้เป็ นแอลกอฮอล์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะกับ
วัตถุดบิ ทีห่ มักเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการหมัก จุลินทรีย์ที่ EPC เลือกใช้ คือ ยีสต์สายพันธุ์พิเศษ ซึ่ง
เป็นสายพันธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงจากประเทศอินเดีย นํามาเพาะเลี้ยงและขยายจํานวนให้มปี ริมาณเพียงพอก่อน
เข้าสูถ่ งั หมัก
กากนํ้ า ตาลที่ ถู ก เจื อ จางแล้ ว จะถู ก ส่ ง เข้า สู่ ถ ั ง หมัก เพื่ อ ผ่ า นกระบวนการหมัก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous-Fermentation) โดยถังหมักจํานวน 6 ถัง ยีสต์จะเปลีย่ นนํ้ าตาลกลูโคสในกากนํ้ าตาลให้เป็ นเอ
ทานอล โดยนํ้าหมัก (Fermented wash) ทีไ่ ด้จากกระบวนการหมักจะมีแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 10.0 11.0

ถังหมักกากนํ้าตาล (Fermenter)
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(3)

กระบวนการกลั ่น (Distillation process)

นํ้าหมักที่ได้จะนํ ามาแยกเอทานอลออกโดยใช้กระบวนการกลั ่นลําดับส่วนโดยใช้หอกลั ่นจํานวน 7
หอ ซึ่ ง สามารถแยกเอทานอลที่ ม ีค วามบริสุท ธิ ป์ ระมาณร้อ ยละ 95 ซึ่ ง เป็ น เอทานอลที่ใ ช้ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม

หอกลั ่นลําดับส่วน 7 หอ
(4)

กระบวนการแยกนํ้ า (Anhydrous process)

ขันตอนนี
้
้เป็นการกําจัดนํ้าออกจากแอลกอฮอล์ทมี่ คี วามบริสทุ ธิ ์ร้อยละ 95.0 เพื่อที่จะให้ได้เอทานอล
ที่มคี วามบริสุทธิ ์สูงที่รอ้ ยละ 99.5 เพื่อนํ าไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง โดยการนํ ามาผ่าน Recovery column และ
Molecular sieve จํานวน 2 ชุด ซึง่ EPC ใช้เทคโนโลยีของ Zeochem AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Molecular sieve
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(5)

การจัดเก็บเอทานอล

EPC มีถงั เก็บเอทานอลจํานวน 4 ถังซึง่ เป็นถังสแตนเลสขนาดความจุรวม 16,000,000 ลิตร โดยแต่
ละถัง จะแยกเก็บ เอทานอลที่ใ ช้ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม และเอทานอลที่ ใ ช้เ ป็ น เชื้อ เพลิง และมีร ะบบ
ไนโตรเจนในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์กอ่ นจัดจําหน่ายให้กบั ลูกค้า

ถังบรรจุเอทานอลสแตนเลส
3.3.5 ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม – ธุรกิ จการผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
บริษทั ฯ ได้วางนโยบายเพื่อลดผลกระทบของกระบวนการผลิตของ EPC ต่อสิง่ แวดล้อม เช่น นโยบายการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด นโยบายปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
มลพิษ และเพื่อทําให้กระบวนการผลิตของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ส่งผลให้บริษทั ฯ ผ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์ม าตรฐานต่ างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9000 และผลการตรวจวัดคุณภาพทางอากาศและเสีย งของ
โรงงานผลิตเอทานอลของ EPC อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 15 (พ.ศ. 2540)
นอกจากการควบคุมคุณภาพอากาศและเสีย งแล้ว EPC ยังมีการรณรงค์ในการใช้น้ํ าเสียจากกระบวนการ
ผลิต หรือนํ้ ากากส่า (Vinasse) มาใช้ประโยชน์ โดยนํ ามาเป็ นสารปรับสภาพดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุ และนํ าไปทําก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในโครงการลงทุนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานผลิตเอทานอล (Biogas) ได้ ทัง้ นี้เป็ น
การลดต้นทุนในการบําบัดนํ้าเสีย และเพื่อรักษาสมดุลให้กบั สิง่ แวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจของ EPC
3.3.6 สภาวะตลาดอุตสาหกรรมเอทานอล
(4)

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก
พลังงานถือ เป็ นป จั จัยหนึ่งที่ม ีความสําคัญ กับการเติบ โตของเศรษฐกิจโลก โดยองค์การพลังงาน
ระหว่างประเทศประมาณการแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานในปี พ.ศ. 2578 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
50.0 จากปี พ.ศ. 2550 เป็นประมาณ 739 พันล้านล้าน BTU (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย) อันเป็ นผลมา
จากความต้องการใช้พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Economies) เป็นหลัก ในขณะ
ทีแ่ หล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ และนํ้ามันยังมีจํานวนเท่าเดิม ส่งผลให้องค์การพลังงานระหว่างประเทศ
คาดการณ์วา่ พลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ โดยหลายประเทศได้พฒ
ั นาศักยภายในการผลิตเอ
ทานอลจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อทดแทนการใช้น้ํามันเบนซินทีม่ รี าคาแพงกว่า
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ั บนั ประเทศที่มคี วามต้องการใช้พลังงานสูงอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา และบราซิลเป็ นผูผ้ ลิต
ปจจุ
และส่ง ออกเอทานอลรายใหญ่ ข องโลก ในขณะที่ประเทศไทยเป็ น ผู้ผ ลิต เอทานอลอัน ดับ ที่ 9 และเป็ น
ผูบ้ ริโภคอันดับที่ 11 ของโลก (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ทัง้ นี้ แนวโน้มราคาเอทานอลในตลาดโลกปี
พ.ศ. 2556 ยังคงถูกกําหนดโดยราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเป็นสําคัญ โดยในปี ที่ผ่านมาราคานํ้ ามันดิบจาก
ตลาด Nymex ปรับ ตัว เฉลี่ย ขึ้น จากปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่ ง สอดคล้อ งกับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในทวีปเอเซีย และความต้องการนํ้ามันในญีป่ นุ่ ทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการใช้น้ํ ามันมา
ทดแทนพลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซงึ่ ถูกปิดลงเนื่องจากผลพวงของสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้
นักลงทุนยังมีความกังวลเกีย่ วกับข้อสงสัยในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านส่งผลให้ราคา
นํ้ามันดิบในช่วงปี พ.ศ. 2555 ในครึง่ ปีหลังยังทรงตัวอยู่ในระดับ 83.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ถึง 99.00
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
จากแผนภาพด้านล่างแสดงถึงราคานํ้ามันทีใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 25565
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ทีม่ า: NYMEX Crude Oil Price, Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
Ethanol Future Price, Bloomberg
RHS คือ แกนขวา
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นอกจากนี้ ราคาเอทานอลในตลาดโลกยังถู กกดดันด้วยป จั จัยอื่นๆ เช่น การปรับตัวลงของราคา
ข้าวโพดซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตเอทานอลในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และความกังวลในการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
(5)

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

ั ยด้านอุปสงค์ภายในประเทศเป็ นหลัก ซึ่งอุปสงค์ของเอทานอล
ราคาเอทานอลภายในประเทศขึน้ อยู่กบั ปจจั
ในประเทศส่วนมากมาจากความต้องการเอทานอลทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิง มีความบริสุทธิ ์ร้อยละ 99.5 โดยนํ ามาผสมกับ
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นํ้ามันเบนซินออกเทน 95 เป็นนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ดังนัน้ ปริมาณความต้องการเอทานอลจึงขึ้นอยู่กบั ปริมาณการใช้
นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์เป็นหลัก ทัง้ นี้ ประเทศไทยได้เริม่ จําหน่ ายนํ้ ามันแก๊สโซฮอลล์ให้แก่ประชาชนทั ่วไป ในปี พ.ศ.
2544 โดยเริม่ ผสมเอทานอลกับนํ้ามันเชื้อเพลิงที่สดั ส่วนร้อยละ 10.0 (E10) จากนัน้ จึงมีการพัฒนาเป็ นการผสมเอ
ทานอลกับนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 20.0 (E20) และสัดส่วนร้อยละ 85.0 (E85) ตามลําดับ
ั บนั ปริมาณความต้องการเอทานอลภายในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากผูบ้ ริโภคหันมาใช้แก๊ส
ปจจุ
โซฮอล์ เพิ่มมากขึ้นอัน เป็ นผลมาจากการที่รฐั บาลได้ให้การสนับ สนุ นให้มกี ารใช้พลัง งานทางเลือกมากขึ้น โดยมี
จุดมุง่ หมายทีจ่ ะเพิม่ กําลังการผลิตเอทานอลเพื่อทดแทนนํ้ามันเบนซินให้ได้ 9 ล้านลิตรต่อวัน หรือประมาณ 3,285
ั บนั ประเทศไทยสามารถผลิตเอทานอลจากกากนํ้ าตาลได้ประมาณ 695.4
ล้านลิตรต่อปีในปี พ.ศ. 2564 โดยในปจจุ
ล้านลิตรต่อปี และจากมันสําปะหลังได้ประมาณ 122.1 ล้านลิตรต่อปี กล่าวคือ หากความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้น
ไปตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล ประเทศไทยจะต้องเพิ่มกําลังการผลิตอีก
ประมาณ 4 เท่าจึงจะได้ปริมาณเอทานอลตามแผนทีว่ างไว้
ทัง้ นี้ รัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายการสนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยสรุปดังนี้
-

สนับสนุนเงินอุดหนุนเข้ากองทุนซึง่ ทําให้ราคานํ้ามันแก๊สโซฮอล์มรี าคาตํ่ากว่าราคานํ้ามันปกติ

-

ยกเลิกการใช้น้ํามันเบนซิน 91 ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

-

บริหารส่วนต่างราคานํ้ามัน E20 ให้ถูกกว่านํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 ประมาณ 3 บาท/ลิตร

-

สนับสนุนงบประมาณการวิจยั ทดสอบ และการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิม่ ความต้องการใช้เอทานอล เช่น
การใช้ conversion kit กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เก่าเพื่อให้สามารถใช้น้ํามัน E85

-

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85 อย่างต่อเนื่อง

-

สนับสนุ นการผลิตรถยนต์ E85 ในรถยนต์นั ่งทั ่วไป และ ECO-CAR โดยการลดภาษีสรรพสามิต
ให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ E85 50,000 บาท/คัน และ ECO CAR-E85 30,000 บาท/คัน

-

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับการค้าเอทานอลอย่างเสรีในอนาคต
เช่น การกําหนดข้อยกเว้นใน พ.ร.บ. สุรา ให้ไม่มผี ลบังคับใช้กบั การผลิตเอทานอลเพื่อเป็ นเชื้อเพลิง
เป็นต้น และการปรับปรุง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุ นการส่งออกเอทานอล รวมทัง้ เป็ นการ
เตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยี Multi-Dispenser เป็นต้น

ตารางด้านล่างแสดงโครงสร้างราคาจําหน่ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล์
หน่วย: บาทต่อลิตร
ราคานํ้ามัน
ภาษี
เฉลี่ย
ภาษีเทศบาล
สรรพสามิต
หน้ าโรงกลัน่

กองทุน
นํ้ามันเชื่อ
เพลิ ง

กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์
พลังงาน

ภาษีมูลค่า
เพิ่ม

25.99 23.74

7.00 7.00

0.70 0.70

10.00 8.00

0.25 0.25

3.08 2.78

0.96 4.23

48.05 47.00

26.30 23.31

6.30 7.00

0.63 0.70

3.30 6.70

0.25 0.25

2.57 2.66

1.10 1.43

40.53 42.15

26.07 23.54

6.30 6.30

0.63 0.63

1.20 2.30

0.25 0.25

2.41 2.31

1.14 0.84

38.08 36.23

26.51 23.32

5.60 6.30

0.56 0.63

(1.30) 0.00

0.25 0.25

2.21 2.14

1.63 1.07

35.58 33.78

นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E85นํ้ามัน 26.99 23.25

1.05 5.60

0.11 0.56

(11.60) -2.30

0.25 0.25

1.18 1.92

5.90 1.41

24.28 30.78

นํ้ามันเบนซิน
95นํ้ามัน
เบนซิน 95
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 นํ้ามัน
*
เบนซิน 91
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91นํ้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 95
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20นํ้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 91

ราคาขาย
ค่าการตลาด ปลีกนํ้ามัน
หน้ าปัม๊
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ราคานํ้ามัน
ภาษี
เฉลี่ย
ภาษีเทศบาล
สรรพสามิต
หน้ าโรงกลัน่

กองทุน
นํ้ามันเชื่อ
เพลิ ง

กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์
พลังงาน

ภาษีมูลค่า
เพิ่ม

-11.80

0.25

0.71

ราคาขาย
ค่าการตลาด ปลีกนํ้ามัน
หน้ าปัม๊

แก๊สโซฮอล์ E20
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E85

20.52

1.05

0.11

9.30

20.78

ทีม่ า: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ข้อมูล ณ วันที่ 27วันที่ 8 ธันวาคมพฤศจิกายน พ.ศ. 25565
หมายเหตุ: *
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติอนุมตั กิ ารยกเลิกการใช้นํ้ามันเบนซิน 91 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ น
ต้นไป โดยให้จดั จําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 ในสต๊อกให้หมดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

จากตารางดังกล่าว นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 มีการเรียกเงินเก็บกองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงใน
อัตราทีต่ ่าํ กว่าเมือ่ เทียบกับนํ้ามันเบนซิน 95 ในขณะทีน่ ้ํามันแก๊สโซฮอล์ E20 และนํ้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้รบั เงิน
สนับสนุนจากกองทุนนํ้ามัน 1.30 บาท/ลิตร และ 11.60 บาท/ลิตร ตามลําดับ ซึง่ แตกต่างจากนํ้ ามันเบนซิน ที่มกี าร
เรียกเก็บเงินเข้ากองทุนสูงถึง 10 บาท การส่งเสริมการใช้น้ํามันแก็สโซฮอล์ในรูปของพลังงานทดแทนทําให้ตลาดเอ
ทานอลมีการเติบโตโดยตลอด ซึง่ ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงประมาณ 3.0 ล้าน
ลิตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของกําลังการผลิต
ตารางด้านล่างแสดงปริมาณการผลิตเอทานอล ความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ ปริมาณส่งออกเอ
ทานอล และต้นทุนการผลิตเฉลีย่ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2556
หน่ วย

2554

2555

2556

ปริมาณการผลิตเอทานอล

ล้านลิตร/วัน

1.7

1.8

3.0

ความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ

ล้านลิตร/วัน

1.2

1.4

2.8

ปริมาณส่งออก

ล้านลิตร

167.0

276.2

0

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ จากวัตถุดบิ กากนํ้าตาล

บาท/ลิตร

24.0

19.0

25.3

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ จากวัตถุดบิ มันสําปะหลัง

บาท/ลิตร

25.8

20.2

21.2

ทีม่ า: รายงานสถานการณ์ราคาเอทานอลของประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2556

จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้วา่ นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 ไม่มกี ารเรียกเงินเก็บกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ในขณะที่
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และนํ้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 E85 ได้รบั เงินสนับสนุ นจากกองทุนนํ้ ามัน 2.30 บาท/ลิตร และ
11.80 บาท/ลิตร ตามลําดับ ซึง่ แตกต่างจากนํ้ ามันเบนซิน 95 นํ้ ามันเบนซิน 91 และนํ้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ที่มกี าร
เรียกเก็บเงินเข้ากองทุนสูงถึง 8.00 บาท 6.70 บาท และ 2.30 บาท ตามลําดับ การส่งเสริมการใช้น้ํ ามันแก็สโซฮอล์
ั บนั มีการผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง
ในรูปของพลังงานทดแทนทําให้ตลาดเอทานอลมีการเติบโตโดยตลอด ซึง่ ปจจุ
ประมาณ 1.3 ล้านลิตรต่อวัน
แผนภาพด้านล่างแสดงราคาเอทานอลในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2552 – พ.ศ. 25565
หน่วย: บาทต่อลิตร
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29.0
27.0
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0

ต.ค. 56

ม.ค. 56
เม.ย. 55

ก.ค. 56

ต.ค. 55
ม.ค. 55

เม.ย. 56

ก.ค. 55
ต.ค. 54

เม.ย. 55

ม.ค. 55

ต.ค. 54

ก.ค. 54

ม.ค. 54
ก.ค. 53

เม.ย. 54

ต.ค. 53
เม.ย. 53

ก.ค. 53

เม.ย. 53

ม.ค. 53

ต.ค. 52

ก.ค. 52

เม.ย. 52

ม.ค. 52

15.0

29.0
27.0
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0

ต.ค. 55

ก.ค. 55

ก.ค. 54

เม.ย. 54

ม.ค. 54

ต.ค. 53

ม.ค. 53

ต.ค. 52

ก.ค. 52

เม.ย. 52

ม.ค. 52

15.0

ทีม่ า: สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2556

(6)

สภาวะการแข่งขันและคูแ่ ข่งขัน

ั ปนั ประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลทีเ่ ปิดและดําเนินการผลิตทัง้ สิน้ 210 โรง ซึง่ มีกาํ ลังการผลิตเอทา
ณ ปจจุ
นอลรวมกันทัง้ สิน้ 3.93 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะทีป่ ริมาณความต้องการเอทานอลเฉลี่ยมีประมาณวันละ 2.81.3 ล้าน
ลิตรต่อวันในปี พ.ศ. 25565 อย่างไรก็ดี เนื่องจากผูผ้ ลิตบางรายเท่านัน้ ที่สามารถเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลได้
ตลอดทัง้ ปี ดังนัน้ ผลผลิตเฉลีย่ ต่อวันอาจมีความผันผวนทําให้ผลิตได้น้อยกว่ากําลังการผลิตจริง
ตารางด้านล่างแสดงโรงงานเอทานอลในประเทศไทยและกําลังผลิตรวม ปีพ.ศ. 25ณ เดือน มกราคม พ.ศ.
255755
ผู้ประกอบการ

กําลังผลิต
(ลิตร/วัน)

1

บริษทั เพโทรกรีน จํากัด

230,000

2

บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด

230,000

3

บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด

230,000

วัตถุดิบการ
ผลิต
กากนํ้าตาล/
นํ้าอ้อย
กากนํ้าตาล/
นํ้าอ้อย
กากนํ้าตาล

ปี ที่เริ่ มผลิต
2551
2549
2551
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ผู้ประกอบการ

กําลังผลิต
(ลิตร/วัน)

วัตถุดิบการ
ผลิต

ปี ที่เริ่ มผลิต

4

บริษทั ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน)

200,000

กากนํ้าตาล

2547

5

บริษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด

200,000

นํ้าอ้อย

2552

6

บริษทั ทรัพย์ทพิ ย์ จํากัด

200,000

มันเส้น

2553

7

บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ด่านช้าง)

200,000

8

บริษทั ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํากัด (บ่อพลอย)

200,000

9

บริษทั ไทยอะโกร เอนเนอจี จํากัด (ด่านช้าง) เฟส 2

200,000

10

บริษทั ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด เฟส 1

150,000

11

บริษทั ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํากัด

150,000

12

บริษทั ราชบุรเี อทานอล จํากัด

150,000

13

บริษทั อี เอส เพาเวอร์ จํากัด

150,000

14

บริษทั ไท่ผงิ เอทานอล จํากัด

150,000

มันสด/มันเส้น

2552

15

บริษทั พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

150,000

มันสด/มันเส้น

2552

16

บริษทั ไทยง้วน เอทานอล จํากัด

130,000

มันสด/มันเส้น

2548

17

บริษทั ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จํากัด

120,000

กากนํ้าตาล/
นํ้าอ้อย

2552

18

บริษทั นํ้าตาลไทยเอทานอล จํากัด

100,000

กากนํ้าตาล

2550

19

บริษทั เคไอ เอทานอล จํากัด

100,000

กากนํ้าตาล

2550

20

บริษทั พรวิไลอินเตอร์เนชั ่นแนลกรุพเทรดดิ้ง

25,000

กากนํ้าตาล/มัน
สด

2546

กากนํ้าตาล/
นํ้าอ้อย
กากนํ้าตาล/
นํ้าอ้อย
กากนํ้าตาล/มัน
เส้น
กากนํ้าตาล
กากนํ้าตาล/นํ้า
แป้ง
มันเส้น/
กากนํ้าตาล
กากนํ้าตาล/มัน
เส้น

2552
2554
2555
2548
2549
2552
2552

รวมกําลังผลิตทัง้ หมดในปัจจุบนั

3,265,000

ผู้ประกอบการ

กําลังผลิต
(ลิตร/วัน)

กําลังการผลิต
จริ ง (ลิตร/วัน)

วัตถุดิบการผลิต

1

บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ชัยภูม)ิ

500,000

500,000

กากนํ้าตาล

2

บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

400,000

400,000

มันสด/มันเส้น

3

บริษทั อี 85 จํากัด

500,000

250,000

มันสด/นํ้าแป้ง

4

บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด

230,000

230,000

กากนํ้าตาล

5

บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (กาฬสินธุ)์

230,000

230,000

กากนํ้าตาล

6

บริษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด

230,000

230,000

นํ้าอ้อย

7

บริษทั ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน)

200,000

200,000

มันเส้น/กากนํ้าตาล

8

บริษทั ทรัพย์ทพิ ย์ จํากัด

200,000

200,000

มันเส้น
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ผู้ประกอบการ

กําลังผลิต
(ลิตร/วัน)

วัตถุดิบการ
ผลิต

ปี ที่เริ่ มผลิต

9

บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ด่านช้าง)

200,000

200,000

กากนํ้าตาล

10

บริษทั ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํากัด (บ่อพลอย)

300,000

200,000

กากนํ้าตาล

11

บริษทั ไทยอะโกร เอ็นเนอยี่ จํากัด (ด่านช้าง) เฟส 2

200,000

200,000

มันเส้น/กากนํ้าตาล

12

บริษทั ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด เฟส 1

150,000

150,000

กากนํ้าตาล

13

บริษทั ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํากัด

150,000

150,000

กากนํ้าตาล/นํ้าแป้ง

14

บริษทั ราชบุรเี อทานอล จํากัด

150,000

150,000

มันเส้น/กากนํ้าตาล

15

บริษทั อี เอส เพาเวอร์ จํากัด

150,000

150,000

มันเส้น/กากนํ้าตาล

16

บริษทั ไท่ผงิ เอทานอล จํากัด

300,000

150,000

มันสด

17

บริษทั พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

150,000

150,000

มันสด/มันเส้น

18

บริษทั ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

130,000

130,000

มันสด

19

บริษทั ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด เฟส 1

120,000

120,000

กากนํ้าตาล

20

บริษทั นํ้าตาลไทยเอทานอล จํากัด

200,000

100,000

กากนํ้าตาล

21

บริษทั เคไอ เอทานอล จํากัด
รวมกําลังผลิตทัง้ หมดในปัจจุบนั

100,000
4,290,000

100,000
4,190,000

กากนํ้าตาล

ทีม่ า: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

3.3.7. การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล
ธุรกิจ เอทานอลเป็ นธุรกิจที่ม ีความสําคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีพระราชบัญญัติและ
ประกาศต่างๆ เพื่อคุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของโรงงานและผูบ้ ริโภคดังต่อไปนี้
(1)

การกําหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์เอทานอล

รัฐบาลโดยกรมธุรกิจพลังงานได้กาํ หนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลโดยกําหนดกฎเกณฑ์การ
ตัง้ โรงงานและการผลิตเอทานอล ผ่านประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั ่นชนิดสุรา
สามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ กรม
ธุรกิจพลังงานยังได้กาํ หนดคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้มกี ารนํ าเอทานอลมา
ใช้ใ นเชิงพาณิ ช ย์ และสร้างความเชื่อมั ่นให้แ ก่ผู้บ ริโ ภค ผ่านประกาศกรมธุร กิจ พลังงาน เรื่อง กําหนด
ลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
(2)

การกําหนดราคาเอทานอล

แม้ว่ารัฐ บาลจะไม่ม ีนโยบายในการกําหนดราคาซื้อขายเอทานอล คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์เพื่อคํานวนต้นทุนราคาเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการ
เจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กบง. มีมติเห็นชอบอนุ มตั ิ
หลักเกณฑ์การคํานวณราคาเอทานอลโดยคิดจากราคาเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของกากนํ้ าตาลและมันสําปะหลังใน
สัดส่วนร้อยละ 62:38 เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาเอทานอลอ้า งอิ ง = (0.62 x ราคาขายเอทานอลของโรงงานผู้ผ ลิต เอทานอลจาก
กากนํ้าตาล) + (0.38 x ราคาขายเอทานอลของโรงงานผูผ้ ลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง)
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(3)

ประกาศยกเลิกการใช้น้ํามันเบนซิน 91

คณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ง ชาติ (กพช.) มีม ติอ นุ มตั ิการยกเลิกการใช้น้ํ ามัน เบนซิน 91
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยให้จดั จําหน่ ายนํ้ ามันเบนซิน 91 ในสต๊ อกให้หมดในวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคหันมาใช้แก๊สโซฮอล์เพิม่ มากขึน้
(4)

กําหนดภาษีสรรพสามิต

เพื่อเป็นการสนันสนุนการจัดสรรเงินภาษีสรุ า กรมสรรพสามิตได้กาํ หนดพระราชบัญญัติเงินภาษีสุรา
พ.ศ. 2527 เมือ่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 โดยได้ระบุให้ผมู้ หี น้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษีสุราเพิ่มขึ้นร้อย
ละสิบ ของภาษี เ ดิม และให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จ ัด เก็ บ ภาษี สุ ร าส่ ง มอบเงิ น ภาษี ที่ เ ก็ บ เพิ่ ม ขึ้น ให้
กระทรวงมหาดไทยโดยหักค่าใช้จ่ายไว้รอ้ ยละ 5.0 ของเงินภาษีที่เก็บได้ และให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรร
เงินที่ได้รบั ให้แ ก่กรุง เทพฯ และราชการส่ว นท้อ งถิ่น นอกจากนี้ เพื่อ เป็ นการสนัน สนุ นการผลิต พลังงาน
ทดแทนกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศ เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั ่นชนิดสุร า
สามทับ (เอทานอล) ที่นํ าไปใช้ผ สมกับ นํ้ ามัน เชื้อ เพลิง เพื่อ ใช้เ ป็ น เชื้อ เพลิง พ.ศ. 2548 เมื่อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ว่าด้วยการของดเว้นภาษีสรุ าสําหรับเอทานอล
3.3.8. งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ (ล้านบาท)
สิ นค้า
เอทานอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง
เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม
รวม
ทีม่ า: บริษทั ฯ

ส่งมอบในช่วง
ม.คเม.ย. 25576 – ธ.ค. 25576
454.056.7
-413.7
454.0870.4
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3.4 ธุรกิ จผลิ ตและจําหน่ ายไฟฟ้ า
3.4.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ – ธุรกิ จผลิ ตและจําหน่ ายไฟฟ้ า
กลุ่มบริษทั ฯ ดําเนินการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าโดยใช้ชานอ้อย ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการหีบ
อ้อยของโรงงานนํ้าตาลของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ 3 โรงงาน และโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โดยในแต่ละ
โรงงานจะมีหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าของตนเอง นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ก่อตัง้ บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์
จํากัด (“KTBP”) เพื่อก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ซึ่ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.
ั บนั โรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ระหว่างทดสอบระบบ โดยคาดว่าจะเริม่ เปิ ดดําเนิน การเชิง พาณิช ย์
2556ณ KTBP ได้ปจจุ
ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ ไอนํ้ าที่ผลิตได้จะถูกส่งไปที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ไอนํ้ า
ส่วนทีเ่ หลือจะส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาล ส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้จะผลิตเพื่อใช้เองในโรงงานส่วนหนึ่ง ส่วนที่
เหลือจะส่งให้โรงงานในกลุ่มบริษทั ฯ และขายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
สรุปกําลังการผลิตติดตัง้ ของเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า รายได้จากการขายไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
สําหรับปี บัญชี
สําหรับปี บัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31
สิ้ นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 55
ธ.ค. 56สําหรับปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มี.ค. 56
81.2
68.1
79.217.5

สําหรับปี บัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 54

บริษทั

กําลังการผลิ ต
(เมกะวัตต์)

โรงงานของบริษทั ฯ

50.0

โรงงานของ TIS

24.5

0.6

โรงงานของ RPE

32.5

18.5

โรงงานของ
EPPCO
1
KTBP

32.0

-

-

--

60.0

-

-

150.5-

รวม
199.0
ทีม่ า: บริษทั ฯ
1
อยูร่ ะหว่างทดสอบระบบ

100.3

-

16.9

85.0

ลูกค้า

Adder

PEA

7 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมี
อัตราส่วนเพิม่ ราคารับซือ้
ไฟฟ้า 0.3 บาท/กิโลวัตต์ชัวโมง
่
7 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมี
อัตราส่วนเพิม่ ราคารับซือ้
ไฟฟ้า 0.3 บาท/กิโลวัตต์ชัวโมง
่
7 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมี
อัตราส่วนเพิม่ ราคารับซือ้
ไฟฟ้า 0.3 บาท/กิโลวัตต์ชัวโมง
่
-

0.7-

PEA

33.311.2

PEA

EGAT

7 ปี เริม่ ตัง้ แต่ววั นั ที่ 7
ตุลาคม พ.ศ. 2556 นเริม่
ดําเนินการในเชิงพาณิชย์
โดยมีอตั ราส่วนเพิม่ ราคารับ
ซื้อไฟฟ้า 0.3 บาท/กิโลวัตต์ชัวโมง
่

263.628.7
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ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงรายละเอีย ดการผลิต และการขายไฟฟ้ าของบริษ ัท ฯ ในช่ว งปี บ ญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554 งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในช่วงปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 25565 และ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สําหรับปี บัญชีส้ิ นสุดวันที่
งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54**

31 ธ.ค. 55**

กําลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตเพือ่ ใช้เอง
202,282,520
201,304,400
(กิโลวัตต์-ชัวโมง)
่
กําลังไฟฟ้าทีข่ าย
34,099,560
27,901,800
(กิโลวัตต์-ชัวโมง)
่
***
รายได้รวมจากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท)
100.3
85.0
ทีม่ า: บริษทั ฯ
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
* รวมเฉพาะยอดไฟฟ้าของทีผ่ ลิตได้โดย บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
** รวมเฉพาะยอดไฟฟ้าของทีผ่ ลิตได้โดย
1. บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ
ษ
ท
ั
นํ
้
า
ตาลไทยเอกลั
ก
ษณ์
จํ
า
กั
ด
2.
3. บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
4. บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
5.4.

31 ธ.ค. 561 ม.ค. 56 –
31 มี.ค. 56**
171,913,256125,801,200
77,911,5908,319,920
263.628.7

ทัง้ นี้ KTBP ได้รบั บัตรส่งเสริม การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุ นหรือบีโอไอตัง้ แต่ วนั ที่ 26
มกราคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากการดําเนินงานของ KTBP อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กล่าวคือ เป็นกิจการสาธารณูปโภคและบริการ ซึง่ ส่งผลให้ KTBP ได้รบั สิทธิพเิ ศษต่างๆ ทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
-

-

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ได้ร บั การยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิ ติ บุคคลสําหรับ กําไรสุท ธิที่ไ ด้จ ากการประกอบกิจ การที่ไ ด้ร บั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100.0 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8
ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50.0 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปี หลัง จากครบ
กําหนด 8 ปีทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิ
อนุ ญาติให้ห ักค่าติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อํ านวยความสะดวกร้อ ยละ 25.0 ของเงิน ลงทุน ในกิจ การที่
ได้รบั การส่งเสริม นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
ั
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปนผลจากกิ
จการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้สาํ หรับระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล

3.4.2 กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุ่มบริษทั ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าของกลุ่มบริษทั ฯ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ มีการนํ าเทคโนโลยีที่มคี วามทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การนํ า
หม้อไอนํ้ าแรงดันสูง (High Pressure Boiler) มาใช้สําหรับโรงไฟฟ้าของ KTBP ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
ทดสอบระบบ ซึง่ หม้อไอนํ้าแรงดันสูงดังกล่าว จะสามารถผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าได้มากกว่าหม้อไอนํ้ าแรงดันตํ่าซึ่งใช้
ในกระบวนการผลิตของโรงงานนํ้าตาลของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ 3 โรงงาน กล่าวคือ โรงงานนํ้ าตาลของบริษทั ฯ โรงงาน
นํ้าตาลของ TIS และโรงงานนํ้ าตาลของ RPE รวมถึงโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของ EPPCO ซึ่ง
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บริษทั ฯ คาดว่าจะทําให้กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้ทมี่ ากขึน้ จากการผลิตไอนํ้ าและไฟฟ้า รวมทัง้ สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทั ฯ
(1)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจําหน่าย

กลุ่มบริษทั ฯ ทีผ่ ลิตไฟฟ้าจะส่งไอนํ้ าและไฟฟ้าให้แก่โรงงานนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ 3 โรงงาน
โรงงานเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อ ย และจําหน่ ายไฟฟ้ าส่วนที่เ หลือ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ ง
ประเทศไทย หรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโรงงาน
(2)

การจัดหาวัตถุดบิ

วัตถุดบิ หลักที่ใ ช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้าคือชานอ้อย ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานนํ้าตาลทัง้ 3 โรงงานของบริษทั ฯ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดบิ ของกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า ทัง้ ในด้านราคาวัตถุดบิ และราคาค่าขนส่งวัตถุดบิ มายังโรงผลิตไฟฟ้า
ั บนั ปริมาณชานอ้อยจากกระบวนการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลในกลุ่มบริษทั ฯ มีเพียงพอต่อ
ณ ปจจุ
ความต้องการผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ดี กระบวนการผลิตไฟฟ้าของทุกโรงงานในกลุ่มบริษทั ฯ สามารถ
ปรับใช้ถ่านหินเป็นเชือ้ เพลิงในกรณีทอี่ าจเกิดเหตุการณ์ชานอ้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการผลิตไฟฟ้า
3.4.3 กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าและไอนํ้ า
โรงงานทีผ่ ลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ จะนําชานอ้อยที่ได้จากการหีบและสกัดนํ้ าอ้อยมาเป็ นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า โดยชานอ้อยจะถูกนํ าไปเผาเพื่อให้ความร้อนกับหม้อไอนํ้ า (Stream Boiler) เพื่อผลิตไอนํ้ า ซึ่งไอนํ้ าที่
ผลิตได้จะถูกส่งไปเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ไอนํ้าส่วนทีเ่ หลือจะส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตนํ้ าตาล
ส่วนไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จะผลิตเพื่อใช้เองในโรงงานส่วนหนึ่ง ส่วนทีเ่ หลือจะส่งให้โรงงานในกลุ่มบริษทั ฯ และขายให้กบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโรงงาน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ตามแผนภูมริ ปู ภาพดังต่อไปนี้
ชานอ้อย

กระบวนการ
ผลิตไอนํ้า

กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า

นํากลับไปใช้ใน
โรงงานนํ้าตาลทราย

นํากลับไปใช้ใน
โรงงานนํ้าตาลทราย

ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในโรงงานผลิตนํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ
(1)

ช่วงหีบอ้อย

ช่วงหีบอ้อย คือช่วงทีโ่ รงงานเดินเครือ่ งจักรทัง้ ในกระบวนการหีบอ้อย และกระบวนการผลิตนํ้ าตาล
ทรายขาว/ขาวบริสุทธิ ์ไปพร้อมกัน (ระยะเวลาประมาณ 160 – 180 วัน) ในช่วงนี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ ประมาณ 117.2 เมกะวัตต์
(2)

ช่วงการละลายนํ้าตาลนอกฤดู

ช่ว งการละลายนํ้ าตาลนอกฤดู คือ ช่ว งหลัง จากการปิ ดหีบ ซึ่ง โรงงานเดิน เครื่อ งจัก รเฉพาะใน
กระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ ์เท่านัน้ (โดยเมื่อ KTBP ดําเนินการขายไฟฟ้าแล้ว บริษทั ฯ
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คาดว่าจะมีระยะเวลาประมาณ 100 – 140 วัน) ในช่วงนี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย
ประมาณ 52.2 เมกะวัตต์
ตารางต่ อไปนี้แ สดงกําลัง การผลิต ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า และปริมาณการขายไฟฟ้ าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง ตัง้ แต่ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554

กําลังการผลิ ต
(เมกะวัตต์)

ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในฤดู
หีบอ้อย
(เมกะวัตต์)

ความต้องการใช้ไฟฟ้ านอก
ฤดูหีบอ้อย
(เมกะวัตต์)

ปริมาณขาย
(เมกะวัตต์)*

บริษทั ฯ

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

-

บริษทั

EPC

KTBP
60.0
30.0
19.5
ทีม่ า: บริษทั ฯ
* ปริมาณขายไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อปี โดยคํานวนจากการขายไฟฟ้าสําหรับปีบญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้
ตารางข้างต้นรวมปริมาณการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ บริษทั นํ้าตาล เกษตรไทย จํากัด ซึง่ ณ ปี พ.ศ. 2552 – 2553 ยังมิได้มกี ารโอนมาเป็ นสินทรัพย์ของ
บริษทั ฯ

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มของธุ ร กิจ ผลิต และจํ าหน่ ายไฟฟ้ าสามารถจํ าแนกได้เ ป็ น 2 ส่ว น คือ ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมอันเป็นผลมาจากขบวนการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลทัง้ 3 โรงงานและโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจาก
ชานอ้อย และผลกระทบสิง่ แวดล้อมอันเป็ นผลมาจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากโรงงาน
นํ้ าตาล และโรงงานเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้ อ ยนัน้ อยู่ ใ นเกณฑ์ม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1.5 ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของสายธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาล และส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.2.5 ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของสายธุรกิจ
ผลิตและจัดจําหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย)
ในส่ว นของผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มอัน เป็ น ผลมาจากโรงงานไฟฟ้ าชีว มวล เบื้อ งต้น บริษ ัท ทอพ-คลาส
คอนซัล แทนท์ จํ ากัด ได้ทํ าการประเมิน ผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อ มในระยะก่อ สร้างและระยะดําเนิ นการ พบว่า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและดําเนินงานของ KTBP อยู่ ในระดับเกณฑ์ม าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ อย่างไรก็ดี การประเมินดังกล่าวเป็ นการประเมินในช่วงทดลองดําเนินงานของ
KTBP ดังนัน้ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิง่ แวดล้อมภายหลังการดําเนินงานจริงของ KTBP อยู่ในระดับตํ่า
ที่สุด KTBP จึงได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ โดยครอบคลุมถึงสิง่ แวดล้อมหลัก เช่น มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ้ าผิวดิน มลภาวะทางเสีย ง
และมลภาวะทางอันเนื่องมาจากกากของเสีย
3.4.4

3.4.5 ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทย
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(1)

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึน้ ในทุกๆ ปี โดยในช่วง 110 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2545 – ปี
พ.ศ. 25554) มีการใช้พลังงานสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.04.5 ต่อปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2553 มีการใช้ไฟฟ้า
สูง ขึ้น จากปี พ.ศ. 2552 ถึงร้อ ยละ 10.4 โดยความต้องการใช้ไ ฟฟ้ าที่เพิ่ม สูงขึ้น มีแ นวโน้ ม ในลักษณะ
เดียวกับการเพิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทัง้ นี้ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
เฉลีย่ ร้อยละ 47.8 มาจากภาคอุตสาหกรรม

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
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ทีม่ า: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
http://www.eppo.go.th
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th

ความต้องการใช้ไฟฟ้าแบ่งตามกลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้า
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แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศไทย
จากแนวโน้ม ความต้องการใช้ไ ฟฟ้าที่สูงมากขึ้น ทุกปี สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน จึง ได้มกี ารปรับ ปรุงแผนพัฒ นากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 (“PDP 2010”) เพื่อวางแผนการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต โดย
PDP 2010 ได้คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2)

คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก PDP 2010
GWh
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ทีม่ า: แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 กระทรวงพลังงาน

การคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว มีอตั ราการเจริญเติบโตของความต้องการใช้
ไฟฟ้าเฉลีย่ ร้อยละ 3.9 ต่อปี จึงต้องมีการเพิม่ ระดับการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้
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(3)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

พลังงานที่เราใช้อ ยู่ในป จั จุบนั อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้น เปลือ ง และ
พลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิน้ เปลือง คือ พลังงานทีใ่ ช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่านหิน หินนํ้ ามัน ทราย
นํ้ามัน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเชือ้ เพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่ใช้แล้วสามารถ
หมุนเวียนมาใช้ได้อกี ซึง่ หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากชีวมวล นํ้ า แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น ซึ่งการ
ั บนั มีการพึง่ พิงพลังงานสิน้ เปลือง โดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทนํ้ ามันดิบและ
ผลิตไฟฟ้าในปจจุ
ก๊าซธรรมชาติเป็ นจํานวนมาก และเพื่อเป็ นการลดการพึ่งพิงเชื้อเพลิงดังกล่าว PDP 2010 จึงได้เพิ่มการ
ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชนิดอื่นเพื่อลดการพึง่ พิงนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ทัง้ ภาครัฐและฝ่ายงานที่เกีย่ วข้องได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
อย่างจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็ นพลังงานที่สะอาดและสามารถนํ ามาใช้ได้
อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ วัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้ามีตน้ ทุนตํ่า หรือไม่มเี ลย
3.4.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ ป จั จุ บ นั KTBP มีโ ครงการที่ย ัง ไม่ส่ ง มอบซึ่ง อยู่ ร ะหว่างการทดสอบระบบ และยัง ไม่เ ริ่ม รับ รู้ร ายได้
ดังต่อไปนี้ไม่ม ี
โครงการ
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล
ทีม่ า: KTBP

มูลค่าการก่อสร้าง (ล้าน
บาท)
1,600

สถานะโครงการ
Pre-test และ Pre-commissioning

ระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้าง
เสร็จแล้วเริ่มรับรู้รายได้
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556
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