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ส่วนที่ 2.2 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แปรรูปจากมนัส าปะหลงัรายใหญ่
ของประเทศ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ เอทานอล และแป้งมนัส าปะหลงั ซึง่บริษัทจ าหนา่ยทัง้แป้งมนัส าปะหลงั (Cassava 
Starch)  และแป้งฟลาวมันส าปะหลงั (Cassava Flour) ทัง้แบบทั่วไปและออร์แกนิค ปัจจุบัน บริษัทถือเป็น “Well-
Integrated Tapioca Player” หรือผู้ผลติและแปรรูปมนัส าปะหลงัแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนลา่ง จากการใช้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตทัง้เอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั บริษัทยงัน าผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิต เช่น น า้ใช้จากกระบวนการผลิตและกากมนัส าปะหลงั มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยน ามาเป็น
วตัถุดิบตัง้ต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลงังานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั และผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมนุเวียนภายในโรงงานและจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค นอกจากนี ้บริษัทยงัขยายสูก่ารผลิต
และจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีมลูค่าสงู (High Value Product หรือ HVP) ชนิดอื่นๆ เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic 
Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) อีกทัง้ยงัอยูร่ะหวา่งการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ โดย
มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Premium 
Agricultural Products) เพื่อให้องค์กรเติบโตไปพร้อมกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของภาครัฐ และแนวโน้มความต้องการอาหาร
เพื่อสขุภาพของโลก 

ธุรกิจเอทานอล 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากมนัส าปะหลงั
รายใหญ่ของประเทศ มีโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งมีก าลงัการผลิต 
400,000 ลติรตอ่วนั หรือเทียบเท่าก าลงัการผลิต 146 ล้านลิตรต่อ
ปี ซึ่งถือเป็นก าลงัการผลิตต่อ 1 สายการผลิตที่ใหญ่ที่สดุในกลุ่ม
ผู้ผลติเอทานอลจากมนัส าปะหลงั โรงงานผลติเอทานอลของบริษัท
ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีประมาณ 900 ไร่ ในจงัหวดัอบุลราชธานี 

ในการประกอบธุรกิจเอทานอล บริษัทได้เข้าร่วมทนุกับผู้ ค้าน า้มนัรายใหญ่ 2 ราย คือ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) (BCP) และกลุม่บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) ซึง่ผู้ ถือหุ้นทัง้สองกลุม่ถือเป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัที่
ส าคญัในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการโรงงานเอทานอล จนท าให้ในปัจจุบนั
บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ มีสว่นแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 8 ของ
ปริมาณการใช้เอทานอลทัง้หมด  

โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทสามารถผลิตได้ทัง้เอทานอลเกรดเชือ้เพลิง (Fuel Grade Alcohol) และเกรดอตุสาหกรรม 
(Industrial Grade Alcohol) โดยในการผลติเอทานอลของบริษัทจะใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรแบบ Hybrid ซึ่งสามารถใช้
วตัถดุิบอื่นนอกเหนือจากมนัส าปะหลงั เช่น กากน า้ตาล น า้ตาลทรายดิบ และข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตเพื่อ
สร้างผลก าไรให้กบับริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้ท าการวิจยัและพฒันาร่วมกบัองค์กรชัน้น าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ใน
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การปรับปรุงและพฒันาประสทิธิภาพของกระบวนการผลติเอทานอล รวมถึงการวิจยัและคิดค้นความเป็นไปได้ในการน าผล
พลอยได้ประเภทอื่นที่ได้จากโรงงานผลิตเอทานอลกลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครัง้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลติและเพิ่มผลผลติเอทานอลแล้ว ยงัช่วยสร้างมลูคา่เพิ่มและพฒันาธุรกิจผลิตเอทานอลของบริษัทให้มีความก้าวหน้าและ
เติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

บริษัทจ าหน่ายเอทานอลให้กบัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง เช่น BCP PTT TOP 
ESSO และ SHELL เป็นต้น บริษัทให้ความส าคญักบัการท าการตลาดและการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยการ
ให้บริการขนสง่สินค้าไปยงัคลงัน า้มนัตามความต้องการของลกูค้า อีกทัง้บริษัทยงัเป็นผู้ผลิตเอทานอลที่เปิดให้บริการ 365 
วนัแบบไม่มีวนัหยุด จึงท าให้สามารถให้บริการลกูค้าได้โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน สง่ผลให้บริษัทได้รับความเช่ือมัน่และ
ความไว้วางใจจากลกูค้า โดยลกูค้าส่วนใหญ่มีการท าการค้ากบับริษัทมาอยา่งยาวนาน 

ธุรกิจแป้งมันส าปะหลัง 

 บริษัทเป็นผู้ ผลิตแป้งมันส าปะหลังทัง้เกรดอาหารและเกรด
อุตสาหกรรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “อุบลซันฟลาวเวอร์” 
บริษัทมีโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังจ านวน 2 สายการผลิต 
ก าลงัการผลิตสายละ 350 ตนัแป้งต่อวนั (ก าลงัการผลิตรวม 700 
ตนัแป้งต่อวนั) หรือเทียบเท่าก าลงัการผลิต 255,500 ตนัแป้งต่อปี 
ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิตเอทานอลในจังหวัด
อบุลราชธานี  

บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายแป้งมันส าปะหลังที่มีศักยภาพและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตัง้แต่แป้งมันส าปะหลัง 
(Cassava Starch) จนถึงแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั (Cassava Flour) แบบทัว่ไปและออร์แกนิค  

แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค  

แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคเป็นแป้งมนัส าปะหลงัเกรดพรีเมียมที่ผลิตจากหวัมนัส าปะหลงัอินทรีย์ (Organic Cassava) ซึ่ง
ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลกู แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคสามารถใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหารเพื่อสขุภาพ จึงเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่ก าลงัได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริโภคหนัมาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สขุภาพมากขึน้ ในปัจจบุนับริษัทถือเป็นผู้ผลติและสง่ออกแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตเพียง
ไมก่ี่รายในโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคสากล บริษัทจึงสามารถสง่ออกผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค
ไปจ าหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป (EU) ซึ่งถือเป็น
ตลาดสนิค้าออร์แกนิคขนาดใหญ่ของโลกและมีแนวโน้มการเติบโตสงู ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่ผลกัดนัให้ยอดจ าหน่ายแป้งมนั
ส าปะหลงัออร์แกนิคของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีปริมาณการส่งออกแป้งมนั
ส าปะหลงัออร์แกนิครวมแล้วกวา่ 26,100 ตนั 
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แป้งฟลาวมนัส าปะหลงั 

บริษัทผลิตและจ าหน่ายแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั ภายใต้แบรนด์ 
“Tasuko” และ “อบุลซนัฟลาวเวอร์” แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัเป็น
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากมนัส าปะหลงัที่มีมูลค่าสงู โดยบริษัทได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งฟลาวมันส าปะหลังจาก
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)  

 
แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัเป็นผลิตภณัฑ์ที่ปราศจากสารกลเูตน (Gluten) สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีในการผลิตขนมหรือ
ผลติภณัฑ์เบเกอร่ีประเภทตา่งๆ เช่น คุ้กกี ้ชิฟฟอน แพนเค้ก วาฟเฟิล และบราวนี่ เป็นต้น นอกจากแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั
ทัว่ไป บริษัทยงัผลิตและจ าหน่ายแป้งฟลาวออร์แกนิค (Organic Cassava Flour) และแป้งฟลาวผสมเสร็จ (Premix Flour) 
ที่ได้จากการแปรรูปมนัส าปะหลงัออร์แกนิค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลติและผู้บริโภคอาหารเพื่อสขุภาพ ซึ่งท าให้
ผลติภณัฑ์ของบริษัทแตกตา่งจากผู้ประกอบการรายอื่น 

ปัจจบุนับริษัทมีก าลงัการผลติแป้งฟลาว 100 ตนัแป้งต่อวนั ซึ่งถือเป็นก าลงัการผลิตที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย (ข้อมลูจาก 
สวทช.) ซึง่ได้จากการน าสายการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัสายที่ 2 มาปรับปรุงให้สามารถผลิตแป้งฟลาวได้ ทัง้นี ้บริษัทจะน า
เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนในครัง้นีส้ว่นหนึง่ มาลงทนุขยายก าลงัผลติแป้งฟลาวเป็น 300 ตนัต่อวนั 
เพื่อรักษาความเป็นผู้น าในตลาดแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั และรองรับความต้องการใช้แป้งฟลาวในอตุสาหกรรมเบเกอร่ีที่คาด
วา่จะเพิ่มสงูขึน้ในอนาคต ในปัจจบุนั บริษัทได้ท าการตลาดร่วมกบับริษัทผู้ผลติและน าเข้าผลติภณัฑ์ขนมชัน้น าของประเทศ 
และบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจร้านขนมหวานและจ าหน่ายวตัถดุิบในการท าเบเกอร่ี เพื่อวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แป้งฟลาวมนั
ส าปะหลงัให้สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึน้ 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าด้านการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พรีเมียมจากการแปรรูปมนัส าปะหลงั โดยบริษัทจะรักษา
ความเป็นผู้น าในตลาดแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคและแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั ผ่านการท าการตลาดเชิงรุกและมุ่งเน้นการ
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างเพื่อขยายฐานลกูค้าให้เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทจะขยายสูก่ารผลติสนิค้าแปรรูป
จากมันส าปะหลงัที่มีมูลค่าสูงประเภทอื่น เช่น ไซรัป (Syrup) และสารมอลโทเดกซ์ทริน (Maltodextrin) โดยใช้แป้งมัน
ส าปะหลงัออร์แกนิค ซึ่งเป็นวตัถดุิบเกรดพรีเมียมในการผลิต โดยบริษัทจะอาศยัจุดแข็งด้านเครือข่ายการวิจยัและพฒันา 
ประกอบกบัเทคนิคและความช านาญเฉพาะทางในการเพาะปลกูมนัส าปะหลงัทัง้แบบทัว่ไปและออร์แกนิค ร่วมกบัการมี
เครือขา่ยเกษตรกรที่เข้มแข็ง โดยในปัจจุบนับริษัทมีเกษตรกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคกบับ
ริษัทรวมแล้วเกือบ 1,000 ราย คิดเป็นพืน้ที่เพาะปลกูรวมกว่า 6,600 ไร่ ซึ่งพืน้ที่ดงักลา่วได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล สนิค้าที่ผลติได้จึงได้รับการยอมรับในระดบัสากล และสามารถสง่ออกไปจ าหนา่ยในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก 
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ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

จากประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการเพาะปลกู
มนัส าปะหลงัออร์แกนิคจนประสบความส าเร็จและได้รับการรับรอง
มาตรฐานออร์แกนิคสากล บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการต่อยอด
ธุรกิจไปสู่การผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทอื่น 
เพือ่รองรับความต้องการสินค้าออร์แกนิคที่คาดว่าจะเพิ่มสงูขึน้ทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศในอนาคต  

เนื่องด้วยแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หนัมาใสใ่จสขุภาพมากขึน้ สง่ผลให้การบริโภคสินค้าออร์แกนิค หรือสินค้าที่ผลิต
จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิธีการ
ด ารงชีวิตในรูปแบบใหม่ ประกอบกับนโยบายสนบัสนุนของภาครัฐเก่ียวกับการลงทุนในสินค้าเกษตรอินทรีย์ บริษัทจึงมี
นโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ชนิดอื่นที่ไม่ใช้ปุ๋ ยเคมีหรือสารเคมีในการ
เพาะปลกู เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าสงูและสามารถสร้างสว่นต่างก าไรให้กบับริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้เร่ิมขยาย
ธุรกิจไปยงัเกษตรอตุสาหกรรมชนิดอื่น โดยเน้นสนิค้าเกษตรปลอดภยั ดงันี ้

(1) กาแฟออร์แกนิค (Organic Coffee) 

บริษัทมีแผนส่งเสริมและพฒันาการปลกูกาแฟออร์แกนิคในแขวงสาละวนั ประเทศลาว ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีสภาพภูมิ
ประเทศที่เหมาะสมกบัการปลกูกาแฟ โดยบริษัทจะเข้าไปบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทานตัง้แตต้่นน า้ เพื่อให้มัน่ใจวา่จะ
สามารถควบคมุคณุภาพของกาแฟออร์แกนิคได้ตามมาตรฐานออร์แกนิคสากล บริษัทจะเข้าท าเกษตรพนัธสญัญา 
(Contract Farming) กบัเกษตรกรในพืน้ที่ที่ผ่านเกณฑ์ปลอดสารเคมีจากการตรวจสอบคณุภาพดิน โดยในปัจจุบนั
พืน้ท่ีเพาะปลกูกาแฟดงักลา่ว อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานออร์แกนิคจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี ้บริษัทจะร่วมกบัคู่ค้าในประเทศไทย ในการส่งเสริมและพฒันากาแฟออร์แกนิคในประเทศไทย เพื่อท า
การตลาดกาแฟคัว่ออร์แกนิคในอนาคต 

(2) ข้าวออร์แกนิค (Organic Rice) 

บริษัทมีแผนส่งเสริมและพฒันาการปลูกข้าวออร์แกนิคในจังหวดัอุบลราชธานีภายใต้โครงการ “อุบลโมเดล ข้าว
อินทรีย์” โดยอาศยัความได้เปรียบจากการท่ีบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินกวา่ 5,400 ไร่ ในจงัหวดัอบุลราชธานี ซึง่เป็นพืน้ท่ี
ทีเ่หมาะสมส าหรับการปลกูข้าวหอมมะล ิและเป็นจงัหวดัที่มีการปลกูข้าวมากที่สดุ 5 อนัดบัแรกของประเทศไทย อีก
ทัง้ยงัมีพืน้ที่ที่ได้รับการสง่เสริมการปลกูข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคประเทศไทย ซึ่งสามารถ
ยกระดบัให้ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคสากลได้ในอนาคต ภายใต้โครงการดงักลา่ว บริษัทได้ให้เกษตรกร
เช่าที่ดินของบริษัทเพื่อใช้ในการปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ และจะรับซือ้คืนในราคาที่สงูกว่าราคาข้าวหอมมะลิทัว่ไป 
ทัง้นี ้บริษัทมีแผนจดัสรรท่ีดินส าหรับปลกูข้าวอินทรีย์ประมาณ 700 ไร่ ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัสรรพืน้ท่ี และ
จะท าการปรับปรุงดินให้เป็นไปตามมาตรฐานออร์แกนิคตอ่ไป 

บริษัทคาดวา่จะสามารถเร่ิมจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ทัง้ 2 ประเภทได้ในปี 2565 เป็นต้นไป 
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โรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงัของบริษัทตัง้อยู่ในจงัหวดัอบุลราชธานี ซึ่งเป็นแหลง่เพาะปลกูมนัส าปะหลงัที่
ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยบริษัทวางกลยทุธ์ในการรับซือ้มนัส าปะหลงัโดยตรงจากเกษตรกรที่หน้าโรงงาน และ
จดัตัง้ลานมนัสาขาเพื่อรับซือ้มนัส าปะหลงัจากเกษตรกรในพืน้ท่ีหา่งไกล โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทมีลานสาขา
ทัง้หมด 19 ลานในจงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน และยงัได้ร่วมกบัลานมนัเครือข่ายอีกกว่า 
200 แหง่ ในการจดัหาวตัถดุิบเข้าสูก่ระบวนการผลติ จึงท าให้บริษัทสามารถจดัหามนัส าปะหลงัได้อยา่งเพียงพอตอ่แผนการ
ผลติในแตล่ะปี และช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุการผลิตและสามารถเสนอราคาสินค้าที่แข่งขนัได้ นอกจากนี ้
บริษัทยงัส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ที่ปลกูมนัส าปะหลงัเพิ่มขึน้  โดยเฉพาะมนัส าปะหลงัออร์แกนิค ผ่านการอบรมและให้
ความรู้ด้านการเพาะปลูกจากแปลงปลูกจริง ภายใต้โครงการ “อุบลโมเดล”  ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและมี
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัเกษตรกรในพืน้ท่ีมาอยา่งยาวนาน  

นอกจากโรงงานผลติเอทานอลและโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั บริษัทยงัมีโรงผลติก๊าซชีวภาพ 3 โรง ซึง่ใช้ผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลติ เช่น น า้ใช้จากกระบวนการผลติเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั รวมถึงกากมนัส าปะหลงั โดยก๊าซชีวภาพ
ที่ผลติได้จะน าไปใช้ 1) ทดแทนเชือ้เพลงิในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั 2) ผลิตกระแสไฟฟ้า 5.6 เมกะวตัต์ 
เพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท และ 3) ผลิตกระแสไฟฟ้า 1.9 เมกะวตัต์ เพื่อจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  บริษัทให้
ความส าคญักับการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ขัน้ตอนการ
เตรียมวตัถดุิบก่อนน าไปผลติก๊าซชีวภาพ ตลอดจนการท างานของแบคทีเรียที่จะท าให้เกิดก๊าซชีวภาพ ทัง้นี ้การด าเนินธุรกิจ
ผลติก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าช่วยให้บริษัทลดคา่ใช้จ่ายในกระบวนการผลิต และมีรายได้สว่นเพิ่มจากการขายไฟฟ้าให้กบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงแม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท แต่ก็สามารถช่วยเกือ้หนุนและส่งเสริมการ
เติบโตของธุรกิจหลกัได้อยา่งยัง่ยืน 
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1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
 
1.1.1. วิสัยทัศน์ 

มุง่สร้างสรรค์ธุรกิจที่สร้างมลูค่าเพิ่มจากวตัถดุิบทางการเกษตรอย่างครบวงจร สง่เสริมวิถีการเกษตรอินทรีย์ และ
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1.1.2.  เป้าหมาย 

 บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์  และเป็นผู้ น าด้านนวัตกรรมการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสร้างธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การเกษตร และพฒันาชมุชน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจอยูร่่วมกนักบัสงัคมและสิง่แวดล้อมได้อยา่งยัง่ยืน 

1.1.3. พันธกิจ 

ตอ่ผู้ ถือหุ้น : ด าเนินธุรกิจโดยสร้างผลตอบแทนที่ดี และพฒันาธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ตอ่ลกูค้า : ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ยึดมั่นในบริการ และการสร้างความพึง
พอใจตอ่ลกูค้าเป็นส าคญั 

ตอ่คูค้่า : สร้างความเช่ือมัน่ ด าเนินธุรกิจร่วมกนัอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีในระยะยาว 

ตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม : สร้างวฒันธรรมการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
เพื่อการพฒันาร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน 

ตอ่พนกังาน : พฒันาความเป็นมืออาชีพ และปลกูฝังค่านิยม “คิดดี ท าดี พดูดี” เป็นหลกัใน
การท างาน 

ตอ่เกษตรกร : สร้างเครือข่ายเกษตรกร ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ “อบุลโมเดล” มีความ
เป็นธรรมในการรับซือ้วตัถดุิบทางการเกษตร ยกระดบัรายได้และคณุภาพชีวิต
ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานสากล 

1.1.4. จุดเด่นของบริษัท 

ก. เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแป้งมันส าปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลกที่มีศักยภาพการเติบโตสูง  

ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตเพียงไม่ก่ี
รายในโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคประเทศไทยและสากล  ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานออร์แกนิ
คประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) สหภาพยโุรป (EU) ญ่ีปุ่ น (JAS) เกาหลี (MAFRA) และจีน (China 
Organic) สง่ผลให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทสามารถสง่ออกไปจ าหนา่ยในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก  
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บริษัทยังมีกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังออร์แกนิคที่ผ่านมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 รวมถึงมาตรฐานด้านคณุภาพและความปลอดภยั เช่น GMP (Good Manufacturing Practice), 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), HALAL, KOSHER, และ BRC (British Retail 
Consortium) เป็นต้น สง่ผลให้แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคของบริษัทได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 
โดยในปี 2563 แม้บริษัทจะต้องเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทยงัมีปริมาณ
การจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 15,600 ตนัในปี 2562 เป็น 22,000 ตนั
ในปี 2563 คิดเป็นอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 38 และในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีปริมาณการ
จ าหน่ายแป้งมันส าปะหลงัออร์แกนิครวมแล้วกว่า  26,100 ตัน จากแนวโน้มที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะใน
ตา่งประเทศมีความต้องการบริโภคสนิค้าเพื่อสขุภาพเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้ในปัจจุบนัธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั
ของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสงู โดยมีแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์ที่สร้าง
รายได้หลกัให้กบับริษัท 

ข. เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศที่ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง  

บริษัทเป็นผู้ผลิตเอทานอลจากมนัส าปะหลงัรายใหญ่ของประเทศ ด้วยก าลงัการผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั 
หรือเทียบเทา่ก าลงัการผลติ 146 ล้านลติรตอ่ปี บริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลชัน้สงูจากต่างประเทศ 
ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความทนัสมยัและครบวงจร ซึ่งช่วยใ ห้บริษัทสามารถควบคุม
คณุภาพสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน บริษัทยงัให้บริการท่ีมีคณุภาพ โดยมุง่เน้นการสง่มอบสินค้าอย่างตรง
เวลา และให้บริการ 365 วนัแบบไมม่ีวนัหยดุ ท าให้บริษัทได้รับความเช่ือมัน่และความไว้วางใจจากลกูค้า ซึ่ง
เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายเอทานอลและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทเติบโตขึน้
อยา่งตอ่เนื่องจากร้อยละ 7.7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 8.0 ในปี 2562 และร้อยละ 8.0 ในปี 2563 ของปริมาณ
การใช้เอทานอลเกรดเชือ้เพลิงในประเทศทัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ ค้าน า้มนัตาม
มาตรา 7 แหง่พระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จากการที่มีปริมาณการจ าหน่ายเอทานอล
เกรดเชือ้เพลงิเกินกวา่ 120 ล้านลติรตอ่ปี 

บริษัทจ าหน่ายเอทานอลให้แก่บริษัทผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 
ส าหรับน าไปใช้ผสมกับน า้มนัเบนซินเป็นน า้มนัแก๊สโซออล์เพื่อจ าหน่ายเป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ โดยคู่ค้าใน
ธุรกิจเอทานอลของบริษัทล้วนแต่เป็นบริษัทผู้ ค้าน า้มนัรายใหญ่ในประเทศที่มีความต้องการใช้เอทานอลใน
ปริมาณสงูอย่างต่อเนื่อง และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกบับริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าแม้ในช่วงเวลา
เร่งด่วน จึงท าให้ลูกค้าให้ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจในการท าธุรกิจกับบริษัทมาอย่างยาวนาน 
นอกจากนี ้คูค้่ารายใหญ่ของบริษัท 2 ราย ได้แก่ BCP และ TOP ซึ่งมีปริมาณการสัง่ซือ้เอทานอลรวมกนัคิด
เป็นประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการจ าหน่ายเอทานอลทัง้หมด ยงัมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ของบริษัทและเป็นบริษัทพลงังานชัน้น าของประเทศ จึงมีแนวโน้มที่จะให้การสนบัสนุนและท าการค้ากับ
บริษัทอยา่งตอ่เนื่องเพื่อประโยชน์ร่วมกนัตอ่ไปในอนาคต 
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ค. เป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ที่ สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีการใช้วัตถุดิบร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Cost Synergies) 

บริษัทถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมนัส าปะหลงัแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่
ที่สดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีการใช้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงัและเอทานอล นอกจากนี ้กากมนัส าปะหลงัที่ได้จากกระบวนการผลิต ยงัน าไปใช้เป็นวตัถดุิบใน
การผลติก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้าเพื่อน ากลบัมาใช้เป็นพลงังานหมนุเวียนภายในโรงงาน บริษัทจึงถือเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถใช้ประโยชน์จากมนัส าปะหลงั ตัง้แต่อตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัสูอ่ตุสาหกรรม
พลงังานได้อยา่งครบวงจร การด าเนินธุรกิจควบคู่กนัดงักลา่ว นอกจากจะช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลผลิต
ทางการเกษตรแล้ว การใช้วตัถดุิบร่วมกนั คือ มนัส าปะหลงั ในการผลิตทัง้เอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั 
ยงัช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจดัการด้านการจดัหาวตัถดุิบ รวมถึงบริหารจดัการต้นทนุการรับซือ้วตัถดุิบได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ง. ท าเลที่ตัง้โรงงานเชิงยุทธศาสตร์ ท าให้สามารถจัดหาวัตถุดิบที่ มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตได้
ตลอดทัง้ปี 

โรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงัของบริษัทตัง้อยู่บนพืน้ที่กว่า 1,400 ไร่ ในจงัหวดัอบุลราชธานี 
ซึ่งถือเป็นแหลง่เพาะปลกูมนัส าปะหลงัที่ส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลกัษณะดินที่เป็น
ดินร่วนปนทราย พืน้ท่ีเป็นท่ีดอน และเป็นพืน้ท่ีที่ไม่มีความเสี่ยงต่ออทุกภยั ซึ่งเป็นคณุสมบตัิที่เหมาะส าหรับ
การปลกูมนัส าปะหลงั ท าให้ได้มนัส าปะหลงัที่มีคณุภาพดีและมีเชือ้แป้งสงู โดยในปีการผลิต 2563 จงัหวดั
อบุลราชธานีและจงัหวดัใกล้เคียง ซึง่ได้แก่ ยโสธร อ านาจเจริญ และศรีสะเกษ มีผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสู่
ตลาดรวมกนัประมาณ 2 – 3 ล้านตนัตอ่ปี หรือประมาณร้อยละ 10 ของผลผลติมนัส าปะหลงัทัง้ประเทศ 

บริษัทต้องการมนัส าปะหลงัส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทา
นอลและแป้งมนัส าปะหลงัราว 1,200,000 ตนัต่อปี บริษัทจึงวาง
กลยุทธ์รับซือ้มนัส าปะหลงัจากหน้าโรงงานโดยตรงและผ่านลาน
สาขาซึ่งตัง้อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี และพืน้ที่ใกล้เคียง โดย
บริษัทมีนโยบายขยายลานมันสาขาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใ ห้
ครอบคลุมแหล่งเพาะปลูกมันที่ส าคัญและอ านวยความสะดวก
ให้แก่เกษตรกรผู้จ าหน่ายมนัส าปะหลงั และยงัได้ร่วมกบัลานมนั
เครือข่ายที่เป็นพันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทมีนโยบาย
เปิดรับซือ้มนัส าปะหลงัตลอดทัง้ปี  จึงท าให้สามารถจดัหาวตัถดุิบ
เข้าสูก่ระบวนการผลติได้เพียงพอตอ่แผนการผลติ  

นอกจากนี ้ด้วยท าเลที่ตัง้ของโรงงานของบริษัทซึ่งอยู่ห่างไกลจาก
โรงงานของคู่แข่ง จึงท าให้ความเสี่ยงด้านการแข่งขนัในการรับซือ้
วตัถดุิบมีไมม่ากนกั แม้ในช่วงที่มีผลผลติมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาด
ในปริมาณน้อยลง 
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จ. เครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง ท าให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อกระบวนการผลิต และเป็นรากฐานส าคัญ
ส าหรับการขยายธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

บริษัทถือเป็นผู้ รับซือ้มันส าปะหลงัรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุเกษตรกรผู้ปลกูมนัส าปะหลงัผา่นกระบวนการอบุลโมเดล  จึงท าให้กลุม่เกษตรกรให้ความไว้วางใจ
ในการท าสญัญาในการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตมันส าปะหลังออร์แกนิคให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี ้บริษัทได้ร่วมกบัส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ. 4) มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการร่วมกนัศึกษาวิจยัภายใต้ช่ือโครงการวิจยั “การพฒันาระบบการผลิตแป้ง
มันส าปะหลังอินทรีย์ตลอดโซ่การผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพ่ิมศักยภาพการเป็น
ศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ ในภูมิภาคอาเซียน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (สกสว.) ในการวิจัยการเพาะปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคให้ได้
ผลผลติตอ่ไร่สงู และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดงักลา่วให้กบัเกษตรกรผ่านการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้มนัอินทรีย์
ต้นแบบ 2 อ าเภอได้แก่ อ.วารินช าราบ และอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานให้กับเกษตรกร
เครือข่ายในพืน้ที่ต่างๆ ทัง้ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ท าให้บริษัทสามารถขยายพืน้ที่
เพาะปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคได้อย่างต่อเนื่องจาก 122 ไร่ ในปี 2560 เป็น 5,656 ไร่ ณ สิน้ปี 2563 และ
เป็น 6,695 ไร่ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทจึงมีวตัถดุิบมนัส าปะหลงัออร์แกนิคเข้าสูก่ระบวนการผลิต
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ยัง่ยืนให้กบัประเทศ สามารถต่อยอดเครือข่ายเกษตรกร
อินทรีย์ และสง่เสริมให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเป็นผลติภณัฑ์ออร์แกนิคประเภทอื่นได้ในอนาคต 

 

ฉ. เครือข่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมให้บริษัทสามารถ
ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภณัฑ์ประเภทอื่นได้โดยง่าย 

บริษัทวางกลยทุธ์ในการพฒันาผลติภณัฑ์แปรรูปจากมนัส าปะหลงัประเภทใหม่ๆ  ไว้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะ
กลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าสงู หรือ High Value Added (HVA) Products เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย บริษัทมีทีมวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในของบริษัท อีกทัง้ยงัมีเครือข่ายพนัธมิตร
ด้านการวิจัยและพัฒนาจากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้บริษัทสามารถพัฒนา
ผลติภณัฑ์ใหมอ่อกสูต่ลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทในปัจจุบนั ซึ่งได้แก่ แป้ง
มนัส าปะหลงัทัว่ไป และแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค ในปี 2564 บริษัทได้เร่ิมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แป้งฟลาว 
ซึ่งประกอบด้วย แป้งฟลาวทัว่ไป (Native Flour) แป้งฟลาวออร์แกนิค (Organic Flour) และแป้งฟลาว

 122   581  
 1,750  

 5,656  
 6,695  

2560 2561 2562 2563 30-มิ.ย.-64 

จ านวนพืน้ท่ีเพาะปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคในประเทศไทย (ไร่) 
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ผสมเสร็จ (Premix Flour) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารกลเูตน สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีเพื่อท า
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีที่ปลอดภยัต่อการบริโภค นอกจากนี ้ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะผลิตสารให้ความหวาน 
และสารมอลโทเดกซ์ทริน ซึง่เป็นผลติภณัฑ์มลูคา่สงูที่ได้จากการแปรรูปมนัส าปะหลงัเช่นกนั 

ช. ผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ ส่งผลให้ธุรกิจมีเสถียรภาพและเติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง  

บริษัทมีผู้ ถือหุ้นและคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์สงูในอตุสาหกรรม และมีความทุ่มเทในการริเร่ิม ปรับปรุง 
และพัฒนาธุรกิจเอทานอลและแป้งมันส าปะหลงั โดยกลุ่มผู้ ถือหุ้นทัง้ BCP และ TOP ซึ่งถือเป็นแรง
ขบัเคลือ่นหลกัที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตัง้แต่เร่ิมก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ตลอดจนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจดัการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นที่ส่งเสริมให้
บริษัทมีการคิดอย่างก้าวหน้า และวางรากฐานการด าเนินธุรกิจอย่างมัน่คงและยัง่ยืนให้กับบริษัทจวบจน
ปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ผู้บริหารยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทมาตัง้แต่ต้น โดยเฉพาะนายเดชพนต์  
เลิศสุวรรณโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเอทานอลและแป้งมันส าปะหลงัมากว่า 10 ปี 
นอกจากนี ้ยังด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น นายกสมาคมเอทานอลจากมัน
ส าปะหลงั โดยนายเดชพนต์เป็นผู้ที่มีสว่นส าคญัในการวางรากฐานการด าเนินธุรกิจ วางกลยทุธ์ ตลอดจน
ปรับปรุงและพฒันาโรงงานผลติจากจดุเร่ิมต้นในการด าเนินธุรกิจผลติแป้งมนัส าปะหลงัเพียงอย่างเดียวด้วย
ก าลงัการผลติ 300 ตนัแป้งตอ่วนั และตอ่มาได้มีการขยายเข้าสูธุ่รกิจเอทานอล ซึ่งมีก าลงัการผลิต 400,000 
ลติรตอ่วนั จนในปัจจบุนั บริษัทสามารถขยายโรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงัจนมีก าลงัการผลิต 700 ตนัแป้ง
ต่อวนั อีกทัง้ยงัเป็นผู้บุกเบิกตลาดแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัผลผลติของเกษตรกร และช่วยลดการน าเข้าข้าวสาลแีละแป้งสาลจีากตา่งประเทศ 

1.1.5. กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

บริษัทวางเป้าหมายในการเป็นผู้น าด้านเกษตรอินทรีย์ และพร้อมมุง่สูก่ารเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหาร
เพื่อสขุภาพชัน้น าของประเทศ โดยจะด าเนินการควบคูก่บัธุรกิจพลงังาน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนและมัน่คง โดย
ในช่วง 5 ปีข้างหน้า บริษัทตัง้เป้าหมายที่จะรักษาสว่นแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเอทานอล ด้วยการรักษาความ
ได้เปรียบด้านต้นทนุ และการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ ขณะที่ธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั 
บริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคและผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคอื่นที่มีมูลค่าสงู โดย
ภายใน 5 ปี บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสดัสว่นก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) จากธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั จากใน
ปัจจุบนัที่มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 65 ของก าไรจากการด าเนินงานทัง้หมด ขณะที่ก าไรจากการ
ด าเนินงาน (EBITDA) ของธุรกิจเอทานอลคาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 73 ในปัจจุบนั เป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั 
โดยมีรายละเอียดของแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ ดงันี ้
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ก. บริษัทจะมุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้น าในตลาดแป้งมันส าปะหลังออร์แกนิค  

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายแป้งมันส าปะหลงัออร์แกนิครายใหญ่ของโลก โดยบริษัทมีความ
ได้เปรียบด้านฐานการผลติ ซึง่ตัง้อยูใ่นแหลง่เพาะปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิค ประกอบกบัความสามารถใน
การเพิ่มพืน้ท่ีเพาะปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคผา่นการขยายเครือขา่ยเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ใน
ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค นอกจากนี ้ตลาดแป้งมัน
ส าปะหลงัออร์แกนิคยงัมีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัไม่สามารถปลกูมนัส าปะหลงัที่
ผา่นการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคสากลได้เช่นเดียวกบับริษัท อีกทัง้ผู้ประกอบการรายใหม่อาจต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 2 – 3 ปีในการเตรียมดินที่ปราศจากสารเคมี บริษัทจึงมีความได้เปรียบจากการเข้าสูต่ลาดและ
สามารถสร้างฐานลกูค้าได้ก่อนคูแ่ขง่รายอื่น 

บริษัทจะมุ่งมัน่รักษาความเป็นผู้น าในตลาดนีต้่อไป โดยมุ่งเน้นการสร้างฐานลกูค้าใหม่ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ผ่านการท าการตลาดเชิงรุก โดยการจัดโปรโมชัน่ และการน าผลิตภณัฑ์ออกจดัแสดงตามงาน
แสดงสนิค้าเกษตรหรืออาหารตา่งๆ เพื่อเน้นสร้างแบรนด์สินค้า “อบุลซนัฟลาวเวอร์” ให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง 
โดยบริษัทจะมุ่งเน้นท าการตลาดในประเทศที่มีอตัราการเติบโตของตลาดสินค้าออร์แกนิคสงู เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น และประเทศในแถบยโุรป ส่วนในประเทศไทย บริษัทจะเพิ่มช่อง
ทางการขายภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ เช่น การวางจ าหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซือ้ 
โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั เพื่อให้ผู้บริโภครายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้โดยง่าย โดยบริษัท
เช่ือวา่ ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคของบริษัทมีจดุเดน่ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งรายอื่น ทัง้ในด้านคณุภาพ 
ปริมาณการผลิต ประกอบกับการก าหนดราคาที่เหมาะสม จึงสามารถเป็นทางเลือกทดแทนให้กับผู้ ผลิต
อาหารหรือผู้บริโภคที่รักสขุภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคต 

ด้วยแผนกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า สดัสว่นการจ าหน่ายแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค
จะปรับตวัเพิ่มขึน้จากในปัจจบุนัซึง่อยูท่ีร้่อยละ 33 เป็นร้อยละ 80 ของของรายได้จากธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั
ทัง้หมด 

ข. บริษัทจะมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันส าปะหลังออร์
แกนิค 

นอกจากการมุ่งเน้นการขยายตลาดแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคในประเทศและต่างประเทศแล้ว บริษัทจะ
อาศยัข้อได้เปรียบทางธุรกิจจากการมีโรงงานตัง้อยู่ในแหลง่เพาะปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคขนาดใหญ่ใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง และประเทศเพื่อนบ้าน โดยการน าผลผลติมนัส าปะหลงัออร์แกนิคมา
ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อตอ่ยอดเป็นผลติภณัฑ์ออร์แกนิคประเภทอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทจะเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีมลูค่าสงู (High Value 
Added Products) เพื่อสร้างสว่นต่างก าไรที่เพิ่มขึน้ เช่น แป้งฟลาวออร์แกนิค (Organic Cassava Flour) 
แป้งออร์แกนิคมอลโทเดกซ์ทริน (Organic Maltodextrin) และไซรัปออร์แกนิค (Organic Syrup) เป็นต้น เพื่อ
สร้างความแตกตา่งจากสินค้าโภคภณัฑ์พืน้ฐาน ซึ่งผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว นอกจากจะสร้างอตัราการท าก าไรที่
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สงูขึน้แล้ว ยงัช่วยให้บริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย และถือเป็นก้าวส าคญัในการมุ่ง
สูก่ารเป็นผู้น าด้านการผลติอาหารเพื่อสขุภาพชัน้น าในภมูิภาคอาเซียน 

ค. บริษัทจะมุ่งสร้างความม่ันคงด้านวัตถุดิบ ผ่านการขยายพืน้ที่เพาะปลูกมันส าปะหลังทัง้ในและนอก
ประเทศ และการสร้างระบบการส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

การผลิตเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงัของบริษัทใช้วตัถดุิบร่วมกนั คือ มนัส าปะหลงั ในแต่ละปีบริษัทจึง
ต้องการมนัส าปะหลงัเข้าสูก่ระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก โดยบริษัทต้องการหวัมนัส าปะหลงัส าหรับการ
ผลติเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงัประมาณ 1,200,000 ตนัต่อปี อีกทัง้ยงัต้องการหวัมนัส าปะหลงัออร์แก
นิคส าหรับการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายสร้างความมัน่คง
ด้านวตัถดุิบ โดยการบริหารจดัการวตัถดุิบผา่นโครงการพฒันาการสง่เสริมเกษตรการปลกูมนัส าปะหลงั หรือ 
“อบุลโมเดล” ซึง่เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ เกษตรกร และบริษัท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มผลผลติและลดต้นทนุการผลติมนัส าปะหลงั พร้อมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัเกษตรกร
ผู้ปลกูมนัส าปะหลงั โดยโครงการ “อบุลโมเดล” ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ที่ปลกูมนัส าปะหลงั โดยการ
แจกทอ่นพนัธุ์ ฝึกอบรม และให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการปลกูจากแปลงทดลอง รวมถึงมีการค้นคว้าและวิจยัเพื่อ
ยกระดบัคณุภาพผลผลติ สามารถเพิ่มผลผลติตอ่ไร่ โครงการอบุลโมเดลเร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2557 โดยมีเกษตรกร
เข้าร่วม 38 ราย และพฒันามาต่อเนื่อง จนมีเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการมากกว่า 5,000 ราย ณ สิน้ปี 2563 
สง่ผลดีตอ่ความมัน่คงด้านวตัถดุิบและคณุภาพของวตัถดุิบของบริษัท 

ปัจจุบนั โครงการอุบลโมเดล ได้พฒันาสูโ่มเดลการผลิตมนัส าปะหลงัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
บริษัทมีปริมาณวตัถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคที่มีความต้องการเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายสง่เสริมและขยายพืน้ที่เพาะปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคทัง้ในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่บริษัทมีแผนจะเพิ่มสดัสว่นพืน้ที่ปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิคในประเทศไทยให้เพิ่มขึน้  
โดยเฉพาะในบริเวณพืน้ที่อ าเภอรอบโรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งเป็นหลกั ซึ่งบริษัทมี
หนว่ยงานสง่เสริมการเพาะปลกูมนัส าปะหลงัอินทรีย์ ท าหน้าที่ออกส ารวจพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพในการเพาะปลกู
มนัส าปะหลงัออร์แกนิค และรับสมคัรเกษตรกรผ่านกระบวนการอบุลโมเดล อบรมให้ความรู้แบบบรูณาการ 
พร้อมจัดท าโครงการเกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming) หรือการท าสญัญาซือ้ขายประกันราคามนั
ส าปะหลงักบัเกษตรกรลว่งหน้า โดยบริษัทจะจดัหาปัจจยัการผลิตต่างๆ เช่น ท่อนพนัธุ์ และปุ๋ ยที่ปราศจาก
สารเคมี เป็นต้น และบริษัทจะรับซือ้ผลผลิตมนัส าปะหลงัที่เกษตรกรปลกูได้ทัง้หมดตามราคาที่ตกลงกนัไว้
ล่วงหน้า การประกันราคาที่สร้างความเช่ือมัน่ และการสนบัสนุนปัจจัยการผลิตนี ้พร้อมทัง้การได้รับการ
สนบัสนนุเร่ืองการอบรมจากหนว่ยงานภาครัฐ สามารถจูงใจให้เกษตรกรหนัมาปลกูมนัส าปะหลงัออร์แกนิค
ให้กบับริษัทเพิ่มขึน้ โดยผลผลติจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดงักลา่วจะได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แก
นิคไทย และมาตรฐานออร์แกนิคสากลจากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่ น เกาหลี และจีน 
สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผลผลติเพื่อยกระดบัรายได้ของเกษตรกรและสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี  

บริษัทเช่ือมั่นว่าการขยายพืน้ที่เพาะปลูกมันส าปะหลังออร์แกนิคอย่างต่อเนื่องและการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรที่เข้มแข็งจะเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโต
ได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว  
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ง. บริษัทจะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเอทานอล ด้วยการรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุน 
และการรักษามาตรฐานการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

บริษัทจะรักษาฐานลกูค้าและสว่นแบง่ทางการตลาดของธุรกิจเอทานอล ผา่นการรักษาสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจ
และการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยการให้ความส าคญักบัการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์
และการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรักษาความเช่ือมัน่และความไว้วางใจจากลกูค้า โดยบริษัทจะผลิตสินค้า
ที่มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน สง่มอบสนิค้าตามก าหนด และคงความสามารถในการให้บริการขนสง่เอทานอลแก่
ลกูค้าได้ทกุวนัโดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมทัง้ในสว่นของเคร่ืองจกัร และขนาด
ของถงัเก็บและบรรจเุอทานอล ซึง่เพียงพอตอ่การเก็บสต็อกในปริมาณมาก  

นอกจากนี ้บริษัทจะรักษาความได้เปรียบด้านต้นทนุการผลติที่เหนือกวา่คูแ่ขง่รายอื่นในกลุม่ผู้ผลิตเอทานอล
จากมนัส าปะหลงั เพื่อให้บริษัทสามารถเสนอราคาขายเอทานอลที่แข่งขนัได้กับผู้ประกอบการรายอื่น โดย
ความได้เปรียบด้านต้นทนุ เกิดจากการที่บริษัทมีก าลงัการผลิตเอทานอลต่อ 1 สายการผลิตที่ใหญ่ที่สดุใน
กลุม่ผู้ผลติเอทานอลจากมนัส าปะหลงัด้วยกนั สง่ผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ที่
สงูกว่า อีกทัง้บริษัทยงัสามารถจดัหามนัส าปะหลงัที่มีต้นทนุต ่าจากการที่มีโรงงานตัง้อยู่ในแหลง่เพาะปลกู
มนัส าปะหลงัและห่างไกลจากคู่แข่งรายอื่นจึงไม่เกิดการแข่งขนัด้านการรับซือ้วตัถดุิบ และอีกสว่นหนึ่งเป็น
ผลจากความมุง่มัน่ของบริษัทในการปรับปรุงและพฒันาประสทิธิภาพการผลติเอทานอลอยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทเช่ือวา่ปัจจยัทัง้หมดข้างต้น เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ในระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทมีรายได้จาก
การจ าหนา่ยเอทานอลทีเ่ติบโตขึน้อยา่งต่อเนื่อง สง่ผลให้บริษัทมีสว่นแบ่งทางการตลาดในธุรกิจเอทานอลที่
เพิ่มขึน้ จนในปัจจบุนับริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดในธุรกิจเอทานอลประมาณร้อยละ 8.0 ของปริมาณการ
ใช้เอทานอลในประเทศทัง้หมด 

จ. บริษัทจะลงทุนต่อเน่ืองในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล เพื่อสร้างความได้เปรียบด้าน
ต้นทุน  

บริษัทจะให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเอทานอล  โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการผลิตเอทานอลเฉลี่ย (Efficiency 
Ratio) ทีป่รับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและวิจยัร่วมกบัองค์กรชัน้น าจาก
ภายนอกในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความสญูเสีย
ของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตเอทานอลที่สงูขึน้ และลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินลง ซึ่งจะท าให้บริษัท
สามารถบริหารจดัการต้นทนุการผลติได้อยา่งมปีระสทิธิภาพและสามารถเสนอราคาขายสนิค้าที่แขง่ขนัได้กบั
ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่ส าคญัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้าง
ความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาว  
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ช. บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลพลอยได้จากการผลิต บนพืน้ฐานของ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการคืนประโยชน์ต่อสังคม 

ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานผลติเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั พร้อมด้วยระบบบ าบดัน า้ใช้และวตัถดุิบเหลือใช้
จากการผลติแบบครบวงจร โดยน า้ใช้จากกระบวนการผลติเอทานอล จะน าเข้าสูร่ะบบบ าบดัที่เรียกว่า MUR  
(Methane Upflow Reactor)  เป็นการบ าบดัน า้ด้วยจุลินทรีย์ในถงัเหล็กแบบไร้อากาศขนาดใหญ่ สามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 98,000 ลบ.ม. ต่อวนั โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะน าไปใช้เป็นพลงังานทดแทนการใช้  
ชีวมวลส าหรับหม้อต้มไอน า้ (Boiler) ในกระบวนการผลิตเอทานอล และน า้ใช้จากกระบวนการผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงัจะน าเข้าสูร่ะบบบ าบดั UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) ซึ่งเป็นการบ าบดัน า้ใช้
ด้วยจุลินทรีย์ในถังซีเมนต์แบบไร้อากาศขนาดใหญ่ ส่วนกากมนัส าปะหลงัจากกระบวนการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลงัจะน าเข้าสูร่ะบบ CLBR (Covered Lagoon Bio Reactor) ซึ่งเป็นระบบบ่อหมกักากในสภาวะไร้
อากาศ โดยทัง้ 2 ระบบสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมกนั 168,000 ลบ.ม. ต่อวนั โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้
จะน าไปเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7.5 เมกะวตัต์ และน าไปใช้เป็นพลงังานทดแทนการใช้
น า้มนัเตาในการอบแป้งมนัส าปะหลงั ซึง่ช่วยลดการปลอ่ยก๊าชเรือนกระจก และลดต้นทนุการผลิตสินค้าของ
บริษัท สว่นน า้ใช้จากการกระบวนการผลิตที่ผ่านการบ าบดัแล้วจาก 2 ระบบดงักลา่ว จะน าไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้ทัง้พืชไร่และพืชสวน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทนุปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบ าบดั
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื่อลดระยะเวลาการบ าบดัน า้ใช้จาก
กระบวนการผลติ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึน้ อีกทัง้ยงัได้ลงทนุก่อสร้างท่อสง่น า้ใช้ที่ผ่านการ
บ าบดัแล้วให้แก่เกษตรกรบริเวณพืน้ท่ีรอบโรงงานครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 10,000 ไร่ 

นอกจากนี ้บริษัทอยูร่ะหวา่งการทดลองและวิจยัเพื่อน าผลพลอยได้ประเภทอื่นที่ได้จากกระบวนการผลิตมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์และกากหมักของ
โรงงานเอทานอล หรือการผลิตเอทานอลจากกากมันส าปะหลงั  อีกทัง้ บริษัทยังมีโครงการวิจัยร่วมกับ
ส านกัวิจัยและสถานีพฒันาที่ดินอุบลราชธานีในการเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอล 
โดยการน ากากมนัส าปะหลงัมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน ปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ และจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรใน
เครือข่ายของบริษัท นอกจากนี ้กากมนัส าปะหลงัจากโรงงานผลิตเอทานอลยงัสามารถพฒันางานวิจยัไปสู่
อาหารสตัว์ที่มีโปรตีนสูง เพื่อส่งเสริมคุณภาพอาหารที่มีต้นทุนต ่าให้แก่เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ ซึ่งหาก
โครงการดงักล่าวประสบความส าเร็จตามที่คาดไว้ บริษัทจะถือเป็นผู้น าด้านนวตักรรมการผลิต และเป็น
ต้นแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลพลอยได้จากการผลิตโดยการน ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

ฉ. บริษัทจะแสวงหาโอกาสการลงทุนอื่นๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของรายได้ และลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงเป็นหลัก 

ในสว่นของธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทจะให้ความส าคญักบัการสร้างแบรนด์สินค้า และการมุ่งเน้น
พฒันาและเสริมสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผลผลติทางการเกษตร โดยการร่วมมือกบัองค์กรชัน้น าทัง้ในประเทศและ
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ต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีอาหารและชีวเคมีเพื่อการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
ออกสูต่ลาดมากขึน้ในอนาคต 

ส าหรับธุรกิจเอทานอล บริษัทได้ลงทนุโดยการเลอืกใช้เทคโนโลยีการผลติที่สามารถผลิตได้ทัง้เอทานอลเกรด
เชือ้เพลงิและเกรดอตุสาหกรรม เพื่อรองรับการส่งออกและการขยายตวัของธุรกิจเอทานอลในอนาคตที่คาด
ว่าจะมีการพฒันาต่อยอดไปสูก่ารใช้ในอุตสาหกรรมชีวเคมี  อาหาร  และยา รวมถึงการเปิดเสรีเอทานอล
เกรดอตุสาหกรรมในอนาคต ซึง่จะท าให้บริษัทมีโอกาสในการผลติและขายเอทานอลเกรดอตุสาหกรรม ซึง่จะ
ท าให้ผลติภณัฑ์เอทานอลมีมลูคา่สงูขึน้กวา่ในปัจจบุนั  

ในการขยายฐานผลติภณัฑ์ดงักลา่ว บริษัทอาจมองหาโอกาสในการควบรวมธุรกิจ การเข้าซือ้กิจการ การหาผู้
ร่วมทนุหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคูค้่าตา่งๆ เพื่อร่วมกนัท าการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือร่วมกนั
ลงทนุในเคร่ืองจกัร สง่เสริมและเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย หรือพฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีการผลติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและสามารถรองรับ
การแขง่ขนัในระยะยาว 

1.2 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2549 โดยกลุ่มครอบครัว โควสรัุตน์ เลาหพงศ์ชนะ และ 
คหูากาญจน์ ภายใต้ช่ือ บริษัท อบุลเกษตรพลงังาน จ ากดั (ปัจจบุนั คือ บริษัท อบุลไบโอเกษตร จ ากดั หรือ “UBA”) ด้วยทนุ
จดทะเบียนแรกเร่ิม 250 ล้านบาท ต่อมาได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 830 ล้านบาท และ 1,210 ล้านบาท ในปี 2551 และปี 
2553 ตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรกเพื่อผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัเพียงอยา่งเดียว 

ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนและสง่เสริมการผลิตเอทานอลเพื่อน าไปผลิตน า้มนัแก๊สโซออล์
เพื่อลดการน าเข้าน า้มนัเบนซินและลดการใช้สารปรุงแต่งที่ใช้เพิ่มค่าออกเทนที่เรียกว่า สาร MTBE ซึ่งเป็นอนัตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้การส่งเสริมการผลิตเอทานอลยงัช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรภายในประเทศ กลุม่ผู้ก่อตัง้ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของพลงังานทดแทนและโอกาสส าคญัในธุรกิจดงักลา่ว จึง
ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตและจ าหน่ายเอทานอล โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ได้ก่อตัง้ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล 
จ ากดั (“UBE”) ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม 600 ล้านบาท และตอ่มาได้เพิ่มทนุเป็น 1,990 ล้านบาท และ 2,740 ล้านบาท ใน
ปี 2553 และปี 2554 ตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อผลติและจ าหนา่ยเอทานอลเกรดเชือ้เพลงิ 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกลุม่บริษัท สามารถสรุปได้ดงันี ้

ปี เหตกุารณ์ส าคญั 

2549  จดัตัง้บริษัท อบุลเกษตรพลงังาน จ ากดั (ปัจจบุนั คือ บริษัท อบุลไบโอเกษตร จ ากดั หรือ UBA) เมือ่วนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2549 ด้วยทนุช าระเร่ิมแรก 250 ล้านบาท เพื่อผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงั 

2550  จดัตัง้บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (UBE) เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2550 ด้วยทนุช าระเร่ิมแรก 600 
ล้านบาท เพื่อผลติและจ าหนา่ยเอทานอล ซึง่เป็นเชือ้เพลงิชีวภาพจากผลติผลทางการเกษตร 
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 จดัตัง้บริษัท อบุล ไบโอก๊าซ จ ากดั (UBG) เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2550 ด้วยทนุช าระเร่ิมแรก 60 ล้านบาท 
เพื่อรองรับการผลติก๊าซชีวภาพจากวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการผลติเอทานอล  

2551  UBA เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็น 830 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทนุก่อสร้างโรงงานผลติ
แป้งมนัส าปะหลงั 

2552  เร่ิมก่อสร้างโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั ขนาดก าลงัการผลติ 300 ตนัแป้งตอ่วนั 
 เร่ิมก่อสร้างโรงงานผลติก๊าซชีวภาพด้วยระบบ UASB เพื่อรองรับน า้ใช้จากกระบวนการผลติแป้งมนั

ส าปะหลงั  

2553  เร่ิมผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัเชิงพาณิชย์ และเร่ิมผลติก๊าซชีวภาพ โดยสามารถผลติก๊าซ
ชีวภาพได้เฉลีย่ 36,000 ลบ.ม. ตอ่วนั ซึง่น ากลบัไปแปลงเป็นพลงังานความร้อนทดแทนการใช้น า้มนัเตา
ในการอบแป้งมนัส าปะหลงั 

 UBA เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 830 ล้านบาท เป็น 1,210 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
ผลติแป้งมนัส าปะหลงั 

 UBE เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เป็น 1,990 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทนุก่อสร้าง
โรงงานผลติเอทานอล 

 UBE เข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ UBA และ UBG จากกลุม่ผู้ก่อตัง้ 
 โรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงัได้รับใบรับรอง ISO 9001: 2008 จาก United Registrar of Systems 

2554  บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (“TET”) และบริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (ปัจจบุนัคือ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ “BCP”) เข้าร่วมลงทนุในโรงงานผลติเอทานอลของ
บริษัท โดยบริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 750,000 หุ้น และกลุม่ผู้ก่อตัง้เดิมขายหุ้น
สามญัเดมิจ านวน 416,000 หุ้น ให้แก่ TET และ BCP รายละ 583,000 หุ้น ตามราคาที่ตกลงกนั ซึง่
ใกล้เคยีงกบัมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น ณ ขณะนัน้ โดยบริษัทน าเงินเพิ่มทนุท่ีได้รับมาใช้ในการกอ่สร้าง
โรงงานผลติเอทานอลขนาดก าลงัการผลติ 400,000 ลติรตอ่วนั 

สดัสว่นการถือหุ้นภายหลงัการร่วมทนุ เป็นดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วน (ร้อยละ) 
กลุ่มผู้ ถือหุ้นเดมิ 1,574,000  57.44 

บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั 583,000  21.28 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 583,000  21.28 
รวม 2,740,000  100.00 

 บริษัทเร่ิมก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอล สายการผลติที่ 1 ขนาดก าลงัการผลติ 400,000 ลติรตอ่วนั 
 จดัตัง้บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (ปัจจบุนั คือ บริษัท อบุลซนัฟลาวเวอร์ จ ากดั หรือ “UBS”) 

เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 โดยมีทนุช าระเร่ิมแรก 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
เพื่อด าเนินธุรกิจผลติก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมนุเวียนภายในกิจการ  
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 โรงงานผลติก๊าซชีวภาพระบบ UASB ได้รับใบรับรอง ISO 9001: 2008 จาก United Registrar of 
Systems 

2555 
 บริษัทเร่ิมผลติและจ าหนา่ยเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

2556  UBS เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 6 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท เพื่อลงทนุในโรงผลติก๊าซชีวภาพด้วยระบบ 
CLBR ส าหรับน ากลบัมาใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติแป้งมนัส าปะหลงั และใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า
ส าหรับใช้หมนุเวยีนภายในโรงงาน 

 โรงงานผลติเอทานอลได้รับใบรับรอง ISO 9001:2008 จาก SGS United Kingdom Ltd.  
2557  ปรับปรุงสายการผลติแป้งมนัส าปะหลงั (สายการผลติที่ 1) และขยายก าลงัการผลติจาก 300 ตนัตอ่วนั 

เป็น 350 ตนัตอ่วนั 
 โรงผลติก๊าซชีวภาพระบบ MUR เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  ซึง่ใช้น า้ที่ผา่นการใช้ในกระบวนการผลติ   

เอทานอลเป็นวตัถดุิบในการผลติ โดยสามารถผลติก๊าซชีวภาพได้เฉลีย่ 98,000 ลบ.ม. ตอ่วนั และน าไป
แปลงเป็นพลงังานความร้อนเพื่อใช้หมนุเวยีนภายในโรงงานผลติเอทานอล  

2558  เพิ่มสายการผลติแป้งมนัส าปะหลงัจากเดมิ 1 สายการผลติเป็น 2 สายการผลติ โดยมกี าลงัการผลติสาย
ละ 350 ตนัตอ่วนั รวมก าลงัการผลติ 700 ตนัตอ่วนั 

 โรงผลติก๊าซชีวภาพระบบ CLBR เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสามารถผลติก๊าซชีวภาพได้เฉลีย่ 
78,000 ลบ. ม. ตอ่วนั ตามล าดบั โดยก๊าซชีวภาพท่ีผลติได้จะน าไปเป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า
และเป็นพลงังานทดแทนการใช้น า้มนัเตาในการอบแป้งมนัส าปะหลงั 

2559  บริษัทเร่ิมผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนคิ 
 ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA organic (U.S. 

Department of Agriculture) โดยอยูภ่ายใต้การบริหารและควบคมุของหนว่ยงาน National Organic 
Program (NOP) สหรัฐอเมริกา 

 ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU Organic Certification 
 โรงผลติก๊าซชีวภาพได้รับใบรับรอง ISO 9001: 2015 จาก United Registrar of Systems 
 โรงงานเอทานอลได้รับใบรับรอง ISO 9001:2015 จาก SGS United Kingdom Ltd. 
 โครงการ “UBE-Money Card” ซึง่ท าร่วมกบัธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวลั Best Cash Management 

Solution Thailand ปี 2016 จาก The asset Asian Awards ประเทศสงิคโปร์ 
2560  ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคได้การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญ่ีปุ่ น (Japanese 

Agricultural Standard : Organic JAS mark) 
 โรงงานแป้งมนัส าปะหลงัได้รับใบรับรอง ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems 
 โรงผลติก๊าซชีวภาพระบบ CLBR ได้รับใบรับรอง ISO 9001: 2015 จาก SGS United Kingdom Ltd. 
 บริษัทเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC : Collective Action 

Against Corruption) 
 บริษัทได้รับใบรับรอง BRC (British Retail Consortium) จากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลกีแหง่สหราช

อาณาจกัร 
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2561  ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคได้การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตร 
อาหารและกิจการชนบทแหง่ประเทศเกาหลใีต้ (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs – 
MAFRA)  

 ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิคได้การรับรองสนิค้าเกษตรอินทรีย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 โรงงานเอทานอลได้รับใบรับรอง ISO 14001:2015 จาก SGS United Kingdom Ltd. 
 โรงงานเอทานอลได้รับใบรับรอง ISO 45001:2018 จาก SGS United Kingdom Ltd. 
 กลุม่ผู้ ถือหุ้นปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดย (1) บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั เข้าถือหุ้นแทน BCP และ (2) กลุม่

ครอบครัวโควสรัุตน์และผู้ก่อตัง้เดิม 5 ราย เปลีย่นจากการถือหุ้นในนามบคุคล เป็นการถือหุ้นในนามนิติ
บคุคล ผา่นบริษัท เค พลสั โอลดิง้ จ ากดั และบริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั สง่ผลให้สดัสว่นและ
โครงสร้างการถือหุ้นใหมเ่ป็นดงันี ้

บริษัท เค พลสั โอลดิง้ จ ากดั (กลุ่มโควสรัุตน์และผู้ก่อตัง้เดมิ) 460,520  16.81 
บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั (กลุ่มโควสรัุตน์และผู้ก่อตัง้เดมิ) 548,000  20.00 
รายย่อยท่ีเหลือ (กลุ่มผู้ก่อตัง้เดมิ) 565,480  20.64 

บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั 583,000  21.28 
บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั 583,000  21.28 
รวม 2,740,000  100.00 

 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้น
ละ 1,000 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกบัเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทจ านวน 1,174,286,000 บาท 
จากทนุจดทะเบยีนเดิมจ านวน 2,740,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 3,914,286,000 
บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

2562  บริษัทลงทนุปรับปรุงระบบบ าบดัน า้ใช้จากกระบวนการผลติแป้งให้ครบวงจรและมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
โดยเพิ่มเทคโนโลยีระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื่อลดระยะเวลาการบ าบดัน า้ใช้ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เร็วขึน้ 

2563  บริษัทได้รับใบอนญุาตชัว่คราวจากกรมสรรพสามิตให้สามารถจ าหน่ายเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมใน
ประเทศ ได้จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2564) 

 ปรับโครงสร้างภายในกลุม่บริษัท จากรูปแบบเดิมซึง่เป็น Asset-based Structure หรือแยกตามประเภท
ทรัพย์สิน เป็นการจดัโครงสร้างตามกลุม่ธุรกิจ (Business-based Structure) โดยบริษัทได้จดักลุม่และ
โอนย้ายทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทไปอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกนัด้วยวิธีการ
โอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) และการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business 
Transfer) เพื่อประหยดัคา่ใช้จ่ายทางภาษีที่เก่ียวข้องกบัการโอนทรัพย์สนิ การปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท
ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ลดปริมาณรายการระหว่างกนั และ
เพื่อให้ผลประกอบการของแต่ละธุรกิจสะท้อนอยู่ในงบการเงินของแต่ละบริษัทอย่างเหมาะสม  โดย
สนิทรัพย์หลกัที่มีการโอนย้ายภายในกลุม่บริษัท ได้แก่ 
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ปี เหตกุารณ์ส าคญั 

(1) ลานรับซือ้มนัส าปะหลงั 
(2) ที่ดินและโรงงานผลติเอทานอล 
(3) ที่ดินและโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั 
(4) บอ่บ าบดัน า้ใช้จากกระบวนการผลติ 
(5) โรงผลติก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้า 

  ก่อนปรบัโครงสร้าง หลงัปรบัโครงสร้าง 

 

 

 

 

การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

(1) บริษัท อบุล ไบโอก๊าซ จ ากดั (UBG) โอนกิจการทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย โรงผลติก๊าซชีวภาพระบบ 
UASB และโรงไฟฟ้า 1.9 เมกะวตัต์ ให้แก่ บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (NPE) จากนัน้ 
UBG ก็ได้ช าระบญัชีและเลกิกิจการ 

(2) บริษัท อบุลเกษตรพลงังาน จ ากดั (UAE) โอนท่ีดินและโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั ให้กบั NPE 
(3) NPE เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท อบุลซนัฟลาวเวอร์ จ ากดั (UBS) ประกอบธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั และ

ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงที่ได้จากกระบวนการ
ผลติแป้งมนัส าปะหลงั 

(4) UAE เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท อบุลไบโอเกษตร จ ากดั (UBA) ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และดแูล
บริหารจดัการท่ีดินของกลุม่บริษัท 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) (UBE) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายเอทานอล โดยมีก าลงัการ
ผลติ 400,000 ลติรตอ่วนั บริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ยอีก 2 แหง่ ในสดัสว่นร้อยละ 100 ประกอบด้วย (1) บริษัท อบุลซนัฟลาว
เวอร์ จ ากดั (UBS) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายแป้งมนัส าปะหลงัที่ก าลงัการผลิต 700 ตนัแป้งต่อวนั โดยมี
ธุรกิจรอง ได้แก่ การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าก าลงัการผลิต 1.9 เมกะวตัต์ ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่
ผลิตจากก๊าซชีวภาพซึ่งได้จากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั และ (2) บริษัท อบุลไบโอเกษตร จ ากดั 
(UBA) ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และบริหารจดัการที่ดินของกลุม่บริษัท  
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โครงสร้างกลุม่บริษัทและภาพรวมการประกอบธุรกิจของแตล่ะบริษัทโดยสงัเขป แสดงได้ดงันี ้

 

บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล 
(UBE) 

 UBE ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเอทานอลเกรดเชือ้เพลงิ และเกรดอตุสาหกรรม 
 สนิทรัพย์หลกั ประกอบด้วย 

(1) โรงงานผลติเอทานอล ก าลงัการผลติ 400,000 ลติรตอ่วนั 
(2) ลานรับซือ้มนัส าปะหลงัเส้นจ านวน 10 ลาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(3) โรงงานผลติก๊าซชีวภาพระบบ MUR (Methane Upflow Reactor) ซึง่สามารถผลติ

ก๊าซชีวภาพได้ 98,000 ลบ.ม. ตอ่วนั  
(4) แปลงปลกูหญ้าเนเปียร์จ านวน 1,900 ไร่ เพื่อรองรับน า้ใช้จากกระบวนการผลติ 
 เอทานอล 

 ผลพลอยได้จากกระบวนการผลติเอทานอล ได้แก่ น า้ใช้จากกระบวนการผลติ และ
กากมนัส าปะหลงั โดยน า้ใช้จากกระบวนการผลติจะน าเข้าสูร่ะบบบ าบดั MUR เพื่อ
ผลติก๊าซชีวภาพและน ากลบัมาใช้หมนุเวียนเป็นเชือ้เพลงิส าหรับ Boiler ในหอกลัน่ใน
กระบวนการผลติเอทานอลอีกครัง้ โดยน า้ใช้ที่ผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดั MUR 
แล้ว จะน าไปใช้ในการปลกูหญ้าเนเปียร์ 

บจก. อบุลซนัฟลาวเวอร์ 
(UBS) 

 ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัและแป้งฟลาวมนั
ส าปะหลงั ทัง้แบบทัว่ไปและออร์แกนิค  

 สนิทรัพย์หลกั ประกอบด้วย  
(1)  โรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั ก าลงัการผลติ 700 ตนัแป้งตอ่วนั  
(2)  ลานรับซือ้มนัส าปะหลงัสดจ านวน 12 ลาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(3)  โรงงานผลติก๊าซชีวภาพระบบ UASB ผลติก๊าซชีวภาพได้ 36,000 ลบ.ม. ตอ่วนั  
(4)  โรงงานผลติก๊าซชีวภาพระบบ CLBR ผลติก๊าซชีวภาพได้ 132,000 ลบ.ม. ตอ่วนั 
(5)  โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 5.6 เมกะวตัต์ และ 1.9 เมกะวตัต์ 

 ผลพลอยได้จากกระบวนการผลติแป้งมนัส าปะหลงั ซึง่ได้แก่ น า้ใช้จากกระบวนการ
ผลติ และกากมนัส าปะหลงั จะน าเข้าสูร่ะบบบ าบดั UASB และ/หรือ CLBR เพื่อผลติ
ก๊าซชีวภาพ โดยก๊าซชีวภาพสว่นหนึง่จะน ากลบัมาใช้หมนุเวียนเป็นเชือ้เพลงิใน
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กระบวนการอบแป้งมนัส าปะหลงั และก๊าซชีวภาพอีกสว่นหนึง่จะน าไปผลติ
กระแสไฟฟ้า เพื่อน ากลบัมาใช้ภายในโรงงาน (5.6 เมกะวตัต์) และจ าหนา่ยให้แก่การ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (1.9 เมกะวตัต์) 

บจก. อบุลไบโอเกษตร 
(UBA) 

 ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เช่น ผลติและจ าหนา่ยกาแฟออร์แกนคิและข้าวออร์แก
นิค (ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรอการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานออร์แกนิคจากหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง) และบริหารจดัการทรัพย์สนิสว่นกลางของกลุม่บริษัท 

 สนิทรัพย์หลกั ได้แก่ ที่ดินที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุม่บริษัทกวา่ 5,400 ไร่  
 
โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 19 เมษายน 2564 (ซึ่งเป็นวนัประชุมผู้ ถือหุ้นล่าสดุ) บริษัทมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวโควสรัุตน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย นายสทิธิชยั โควสรัุตน์ นางสายสณีุย์ คหูากาญจน์  นางสาวสรีุยส โควสรัุตน์ และนายทศสีห์ โควสรัุตน์ ถือหุ้น
ทางอ้อมในบริษัทผา่น บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั และบริษัท เค พลสั โอลดิง้ จ ากดั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท
รวมกนัเทา่กบัร้อยละ 36.81 สว่นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายอื่น ได้แก่ (1) บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (TET) และ (2) บริษัท บีบี
จีไอ จ ากดั (มหาชน) (BBGI) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 21.28 และร้อยละ 21.28 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด ตามล าดบั (โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.3.9 ข้อมูลหลกัทรพัย์และผูถื้อหุน้)  

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 19 เมษายน 2564 แสดงได้ดงันี ้

 

หมายเหต:ุ 
(1)  ครอบครัวโควสรัุตน์ หมายถึง นายสิทธิชยั โควสรัุตน์ นางสายสณีุย์ คหูากาญจน์ นางสาวสรีุยส โควสรัุตน์ และนายทศสีห์ โควสรัุตน์ ซึ่งถือ

หุ้นทางอ้อมในบริษัทผ่าน บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั (STK) และบริษัท เค พลสั โอลดิง้ จ ากัด (KPH) โดย STK และ KPH ถือหุ้นใน
บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 20.00 และร้อยละ 16.81 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ตามล าดบั ทัง้นี ้การจดักลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวเป็น
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การจดักลุ่มตามความสมัพนัธ์ในครอบครัวเท่านัน้ โดยมิได้หมายรวมถึงการจดักลุ่มโดยนับรวมผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือผู้ ถือหุ้ นที่อยู่ภายใต้ผู้ มีอ านาจควบคุมเดียวกันหรือมีลักษณะ
ความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 7/2552 แต่
อยา่งใด 

(2) บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (TET) เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
(3) บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (BBGI) เป็นบริษัทที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น า้ตาลขอนแก่น 

จ ากดั (มหาชน) (KSL) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามล าดบั 
(4)   BBGI อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering หรือ “IPO”) โดยคาดว่า 

BBGI จะยื่นแบบค าขอเสนอขายหุ้นสามญัฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ในช่วงไตรมาส 3/2564 และคาดว่าหุ้นสามญัของ BBGI จะเข้าท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในปี 2565 ทัง้นี ้ระยะเวลาดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลง ขึน้อยูก่บัความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ของ BBGI รวมถึงสภาวะตลาดและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

(5) ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืนจ านวน 8 ราย ประกอบด้วย (1) กลุม่ผู้ก่อตัง้รายอื่นๆ ซึง่ได้แก่ นางขวญัศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ บริษัท ไทยบรรจภุณัฑ์และ
การพิมพ์ จ ากดั (มหาชน) และนางสาวอรวรรณ พฒันพล และ (2) กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหม ่ซึง่ได้แก่ นายเชิดช ูปานบุญห้อม นายธฤต อดุมเจริญ
ชยักิจ และนายสมชาย ประพนัจิตร โดยผู้ ถือหุ้นใหม่ทัง้ 3 ราย (ซึ่งไม่ใช่กลุ่มผู้ก่อตัง้บริษัท) ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
2564 โดยการซือ้หุ้นทัง้หมดจากผู้ก่อตัง้เดิมรายหนึ่ง 

1.4 ความสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

1.4.1 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกับกลุ่ม BCP 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ด าเนินธุรกิจโรงกลัน่น า้มนัปิโตรเลยีม โดยมีโรงกลัน่แบบ Complex Refinery ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 120,000 บาร์เรลต่อวนั และจดัจ าหน่ายน า้มนัส าเร็จรูปผ่านเครือข่ายสถานีบริการน า้มนักว่า 1,000 แห่งทัว่
ประเทศ นอกจากนี ้BCP ยงัประกอบธุรกิจค้าน า้มนั ธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ 
และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ 

ในปี 2554 BCP ได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 21.28 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ต่อมาที่
ประชุมคณะกรรมการ BCP ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2560 ได้มีมติจดัตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท บีบีพี  
โอลดิง้ จ ากดั (“BBH”) ซึง่ BCP ถือหุ้นร้อยละ 100 และได้มีการปรับเปลีย่นโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่บริษัทเพื่อให้
เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ BBH เข้าถือหุ้นในบริษัทแทน ตอ่มาที่ประชุมคณะกรรมการ BBH ได้มี
มติอนมุตัิการเข้าควบรวมกิจการกับบริษัท เคเอสแอลจีไอ จ ากดั (“KSLGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น า้ตาล
ขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (“KSL”) และเกิดบริษัทใหม่จากการควบรวมกิจการ คือ บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั (“BBGI”) 
ซึง่ถือหุ้นโดย BCP ในสดัสว่นร้อยละ 60 และ KSL ในสดัสว่นร้อยละ 40 ตามล าดบั เพื่อด าเนินธุรกิจหลกัในการเข้า
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเชือ้เพลิงชีวภาพและเอทานอล ซึ่งรวมถึงการเข้าถือหุ้นในบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 
21.28 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ ปัจจุบนั BCP ยงัคงมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 12.77 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้ 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุน้ในธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพของกลุ่ม BCP 

 

 
หมายเหต ุ: 
(1) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ BBGI ข้างต้น แสดงเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพซึง่ถือเป็นธุรกิจท่ีใกล้เคียงกับธุรกิจของ

บริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจเอทานอล และไบโอดีเซล 
(2)  KSL มีสดัสว่นการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท ร้อยละ 8.51 ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีการท าธุรกรรมอ่ืนใดกบับริษัท 

BBGI เป็นบริษัทยอ่ยของ BCP ซึง่เข้าลงทนุในกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ ได้แก่ โรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึ่งมีก าลงั
การผลติรวม 1,000,000 ลติรตอ่วนั และโรงงานผลติเอทานอลจากมนัส าปะหลงัและกากน า้ตาล ซึ่งมีก าลงัการผลิต
รวม 1,000,000 ลติรตอ่วนั โดยนอกเหนือจากการลงทนุในบริษัทแล้ว BBGI ยงัเข้าลงทนุใน บริษัท เคเอสแอล กรีน 
อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอลจากกากน า้ตาล ก าลงัการผลิต 450,000 ลิตรต่อวนั และบริษัท 
บางจากไบโอเอทานอล จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอลจากมนัส าปะหลงั ก าลงัการผลิต 150,000 ลิตรต่อวนั ซึ่งถือ
เป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกนักบัธุรกิจของบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าโครงสร้างดงักลา่วจะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขนั
หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยถึงแม้สถานการณ์เอทานอลในปัจจบุนัจะมคีวามต้องการใช้น้อยกวา่ก าลงัการ
ผลิต และบริษัทต้องเสนอขายเอทานอลให้บริษัทผู้ ค้าน า้มันผ่านวิธีการประมูล (Bidding Process) ร่วมกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่มของ BBGI แต่บริษัทก็มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าว 
ผา่นการก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท และนโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติม 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 1.4.3 แนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์)  

ในด้านการจดัหาวตัถดุิบ โรงงานเอทานอลของ BBGI มีพืน้ที่ยทุธศาสตร์ที่ไม่ทบัซ้อนกนักบับริษัท และมีกลยทุธ์ใน
การบริหารต้นทนุ และการจดัหาวตัถดุิบที่แตกต่างกนั โดยโรงงานของบริษัทตัง้อยู่ในจงัหวดัอบุลราชธานีและมีการ
จดัหาวตัถดุิบส่วนใหญ่ในเขตพืน้ที่ 4 จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ยโสธร อ านาจเจริญ และศรีสะเกษ อีกทัง้บริษัทมีนโยบายรับซือ้วตัถดุิบมนัส าปะหลงัโดยตรงจากเกษตรกรที่หน้า
โรงงานและผ่านลานสาขาของบริษัท ขณะที่บริษัทผู้ผลิตเอทานอลรายอื่นในกลุ่มของ BBGI ใช้กากน า้ตาลเป็น
วตัถดุิบและมีโรงงานตัง้อยูใ่นจงัหวดัขอนแก่นและกาญจนบรีุ สว่นโรงงานผลติเอทานอลจากมนัส าปะหลงัโรงอื่นของ
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กลุ่ม BBGI ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออก คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงไม่ท าให้เกิดการแข่งขนัในด้านการจัดหา
วตัถดุิบแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นของธุรกรรมระหวา่งกนั บริษัทจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เอทานอลในสดัสว่นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากการ
จ าหน่ายเอทานอลทัง้หมดให้กับกลุ่ม BCP โดยมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากการจ าหน่ายให้กบัลกูค้ารายอื่น (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2.3.14 รายการระหว่างกนั) อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ในช่วงการขยายฐานลกูค้าเพิ่มเติม
เพื่อลดความเสีย่งจากการพึ่งพิงดงักลา่ว โดยในปัจจุบนับริษัทมีลกูค้าทัง้สิน้ 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง นอกจากนี ้บริษัทมีการซือ้น า้มนัเชือ้เพลิงและน า้มนัเตาจากกลุม่ BCP 
โดยการซือ้เชือ้เพลงิดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขเดียวกบัการซือ้จากผู้ ค้าน า้มนัรายอื่น (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน
สว่นท่ี 2.3.14 รายการระหว่างกนั) 

1.4.2 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่ม TOP และ PTT  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“PTT”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด าเนินธุรกิจด้านพลงังานแบบ
ครบวงจร ซึง่ประกอบด้วย ธุรกิจน า้มนั ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลยีม ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ เป็นต้น ส าหรับ
ธุรกิจโรงกลัน่ PTT ลงทนุในธุรกิจโรงกลัน่ผ่าน 4 บริษัทในกลุม่ ซึ่งหนึ่งในนัน้คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
(“TOP”) โดยมี PTT ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 45.03 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2564) 

TOP ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ ซึ่งมีโรงกลัน่น า้มนัแบบเดี่ยวที่มีก าลงัการกลัน่ 
275,000 บาร์เรลต่อวนั ซึ่งใหญ่ที่สดุในประเทศไทย นอกจากนี ้TOP ยงัขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเก่ียวเนื่อง ได้แก่ 
ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจผลติไฟฟ้า ธุรกิจขนสง่ และธุรกิจเอทานอล โดยที่ประชมุคณะกรรมการ TOP ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อ
วนัท่ี 24 มกราคม 2554 ได้มีมติให้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (“TET”) ซึ่ง TOP ถือหุ้นร้อยละ 
100 เข้าถือหุ้นและบริหารจดัการบริษัทในกลุม่ธุรกิจเอทานอล โดยในปัจจุบนั TET ถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 
21.28 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนในครัง้นี ้

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุน้ในธุรกิจเอทานอลของกลุ่ม PTT และ TOP 
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นอกจากการถือหุ้นในบริษัทแล้ว TET ยงัถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเอทานอลอีก 1 แห่ง  คือ  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ 
จ ากดั (“SAPTHIP”) ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 โดย SAPTHIP เป็นผู้ผลติเอทานอลจากมนัส าปะหลงั ขนาดก าลงัการ
ผลิต 200,000 ลิตรต่อวนั ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงและอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนักบัธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
บริษัทเช่ือวา่โครงสร้างดงักลา่วจะไมก่่อให้เกิดการแขง่ขนัหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยถึงแม้บริษัทจะต้อง
เสนอขายเอทานอลผ่านวิธีการประมูล (Bidding Process) ร่วมกบัผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งรวมถึง SAPTHIP แต่
บริษัทก็มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียที่เป็น
ตวัแทนจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องออกจากการประชุมและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจของบริษัท หรือการก าหนดนโยบายด้าน
ราคา หรือกรอบราคาเสนอขายเอทานอลของบริษัท เป็นต้น (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในข้อ 1.4.3 แนวทางป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์)  

นอกจากนี ้ความแตกตา่งในพืน้ท่ียทุธศาสตร์ของบริษัท และ SAPTHIP ที่แม้วา่จะมีการใช้วตัถดุิบ คือ มนัส าปะหลงั
เช่นเดียวกนั แตด้่วยที่ตัง้โรงงานของบริษัทซึง่อยูใ่นจงัหวดัอบุลราชธานีและนโยบายการรับซือ้มนัส าปะหลงัโดยตรง
จากเกษตรกรในพืน้ท่ี ขณะที่ SAPTHIP มีโรงงานตัง้อยูใ่นภาคกลาง คือ จงัหวดัลพบรีุ จึงไมท่ าให้เกิดการแขง่ขนัด้าน
การจดัหาวตัถดุิบแตอ่ยา่งใด  

ในส่วนของธุรกรรมระหว่างกัน บริษัทจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เอทานอลให้ PTT TOP และ PTTOR ในสดัส่วนรวมกัน
ประมาณร้อยละ 35 ของรายได้จากการจ าหน่ายเอทานอลทัง้หมดในแต่ละปี โดยมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากการ
จ าหนา่ยให้กบัลกูค้ารายอื่น (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2.3.14 รายการระหว่างกนั) อย่างไรก็ตาม บริษัท
อยูร่ะหวา่งการขยายฐานลกูค้าเพิ่มเติม เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พิงดงักลา่ว 

1.4.3 แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารจดัการที่เป็นอิสระและ
ตรวจสอบได้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจึงเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุซึ่งกนัและกนั 



  บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  
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(Check and Balance) นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัท านโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในที่อาจเกิดขึน้จากการที่กรรมการหรือกรรมการบริหารของบริษัทที่เป็นตวัแทนจากกลุม่ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเอทานอล ธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั 
หรือธุรกิจอื่นใด ซึง่เป็นกิจการท่ีมีสภาพเช่นเดียวกนักบับริษัท โดยหากมีวาระพิจารณาหรืออนมุตัิในเร่ืองใดๆ ที่อาจที่
มีเนือ้หาที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีสว่นได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
เป็นตวัแทนจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องออกจากการประชมุและไมม่ีสว่นร่วมในการพิจารณาวาระดงักลา่ว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาชีข้าดว่าวาระใดที่เข้าข่ายมีเนือ้หาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.3.11 ข้อ 11.8 การปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีใน
เร่ืองอื่นๆ) ทัง้นี ้วาระพิจารณาที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ การอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ 
หรือการอนุมตัิกรอบราคาเสนอขายเอทานอล เป็นต้น โดยตวัแทนจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องออกจากการ
ประชมุและไมม่ีสว่นร่วมในการพิจารณาวาระดงักลา่ว 


