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 6.  โครงการในอนาคต 

บริษัทมีแผนที่จะลงทนุเพื่อขยายธุรกิจทัง้ในธุรกิจเอทานอล ธุรกิจแป้งส าปะหลงั และธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยในระยะสัน้ถึง
ระยะกลาง บริษัทจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั และธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นหลกั ขณะที่ธุรกิจเอทานอลใน
ระยะสัน้ บริษัทจะมุ่งเน้นการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อรักษาความสามารถในการ
แขง่ขนั นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายลงทนุเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัวสัดเุหลอืใช้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อบริหารจดัการทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

6.1 ธุรกิจแป้งมันส าปะหลัง 

6.1.1 โครงการลงทุนขยายก าลังการผลิตแป้งฟลาวมันส าปะหลัง 

ตัง้แตช่่วงต้นปี 2564 เป็นต้นมา บริษัทได้เร่ิมท าการตลาดผลติภณัฑ์แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัในเชิงรุก โดยมุ่งหวงัให้
เกิดการใช้แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัแทนแป้งสาลสี าหรับการผลิตขนมและเบเกอร่ี เพื่อลดการน าเข้าข้าวสาลีและแป้ง
สาลจีากต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณรวมสงูถึง 2 ล้านตนัต่อปี บริษัทได้ร่วมกบัพันธมิตรทางธุรกิจในการท าการตลาด 
ประชาสมัพนัธ์ และวางจ าหนา่ยสนิค้าตามสถานท่ีตา่งๆ โดยการท าการตลาดในช่วงที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจาก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี บริษัทได้เร่ิมวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วในไตรมาส 
2/2564 ที่ผา่นมา ทัง้นี ้บริษัทคาดหวงัยอดจ าหน่ายแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัที่เพิ่มขึน้ในอนาคต เนื่องจากแป้งฟลาว
มนัส าปะหลงัเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารกลูเตน สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีเพื่อท าขนมหรือเบเกอร่ี จึงเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่สอดคล้องกับกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทัง้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
วตัถดุิบภายในประเทศทัง้หมด 

ปัจจบุนั บริษัทมีก าลงัการผลติแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั 100 ตนัตอ่วนั จากการน าสายการผลติแป้งมนัส าปะหลงัสาย
ที่ 2 มาปรับปรุงให้สามารถผลิตแป้งฟลาวได้ บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายก าลงัการผลิตแป้งฟลาวเป็น 300 ตนัต่อวนั 
คาดว่าจะใช้เงินลงทนุประมาณ 300 ล้านบาท ภายในปี 2565 โดยมีแหลง่เงินทนุจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัในครัง้นี ้คาดวา่จะก่อสร้างและทดสอบการผลติแล้วเสร็จภายในปี 2566 ทัง้นี ้ภายหลงัการขยายก าลงัการ
ผลิตแป้งฟลาว บริษัทจะมีก าลงัการผลิตแป้งฟลาวรวมทัง้สิน้ 300 ตนัต่อวนั เทียบเท่า 90,000 ตนัต่อปี ซึ่งถือเป็น
ผู้ผลติแป้งฟลาวที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 

6.1.2 โครงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตผลิตภัณฑ์สารให้ความหวาน 

ปัจจบุนั บริษัทมีการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ได้จากการแปรรูปมนัส าปะหลงัออร์แกนิคทีม่ีมลูคา่สงู ประเภทสารให้ความ
หวาน (Organic Sweetener) เช่น ไซรัป (Syrup) และมอลโทเดกซ์ทริน (Maltodextrin) ในลกัษณะเทรดดิง้ 
(Trading) โดยบริษัทซือ้ผลติภณัฑ์ดงักลา่วจากบริษัทผู้ผลติ เพื่อน ามาจ าหนา่ยตอ่ให้แก่ลกูค้า โดยไซรัป (Syrup) จะ
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อสร้างความหวานแทนน า้ตาล ส่วนมอลโทเด็กทรินซ์ (Maltodextrin) สามารถใช้เป็น
สารเติมแตง่ในอาหารเพื่อสร้างสมัผสั  
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บริษัทมีแผนที่จะผลติผลติภณัฑ์ดงักลา่วเอง โดยการลงทนุสร้างสายการผลิตสารให้ความหวาน ซึ่งมีก าลงัการผลิต 
300 ตนัตอ่วนั ซึง่คาดวา่จะใช้เงินลงทนุประมาณ 300 ล้านบาท ภายในปี 2565 – 2566 โดยมีแหลง่เงินทนุจากเงินที่
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้

นอกจากนี ้ในอนาคตบริษัทยงัมีแผนจะผลติผลติภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป (Packaging Foods) ที่สามารถใช้แป้งฟลาว
แทนแป้งสาล ีเช่น บราวนี่กรอบ เส้นบะหมี่ พาสต้า ขนมขบเคีย้ว เบเกอร่ี แป้งแวกซี่ (Non-GMO Waxy Starch) แป้ง
ดดัแปรอินทรีย์ (Modified Organic Starch) เช่น แป้งพรีเจล ผงชรูสอินทรีย์ ไลซีนอินทรีย์ เป็นต้น 

6.1.3 โครงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

ปัจจบุนั บริษัทมีก าลงัการผลติแป้งมนัส าปะหลงัที่ 700 ตนัแป้งตอ่วนั เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพ เพิ่มผลผลติและ
ลดต้นทนุในการผลติ บริษัทจึงมีโครงการลงทนุเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั โดยใช้งบลงทนุรวม
ประมาณ 100 ล้านบาท ภายในปี 2565 – 2566 โดยมีแหลง่เงินทนุจากเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้
นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 โครงการติดตัง้เคร่ืองโมห่วัมนัส าปะหลงัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและผลผลติในการโมห่วัมนั  
 โครงการติดตัง้เคร่ืองสลดัแป้งเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติและปรับปรุงอตัราการแปรสภาพหวัมนัเป็นแป้ง  
 โครงการติดตัง้วาล์ว Rotary Airlock เพื่อลดการสญูเสยีแป้งระหวา่งบรรจ ุและป้องกนัลมร่ัวเข้าสูร่ะบบ  

6.2 ธุรกิจเกษตรอนิทรีย์ 

6.2.1 โครงการลงทนุก่อสร้างโรงสีเชอร์ร่ีกาแฟออร์แกนิค 

ในปี 2564 บริษัทได้เร่ิมสง่เสริมการปลกูกาแฟออร์แกนิคซึง่เป็นสนิค้าทางการเกษตรที่มมีลูคา่สงูกบัเกษตรกรในพืน้ท่ี
แขวงสาละวนั ประเทศลาว โดยในปัจจุบนัพืน้ที่ดงักลา่วอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานออร์แกนิค
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยในระยะแรกบริษัทได้น าผลกาแฟหรือเชอร์ร่ีกาแฟ (Coffee Cherry) ที่รับซือ้จาก
เกษตรกร ไปจ้างโรงสีเชอร์ร่ีกาแฟในพืน้ที่ ผลิตเป็นเมล็ดกาแฟออร์แกนิคเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ทัง้นี ้บริษัทได้
เลง็เห็นโอกาสในการลงทนุก่อสร้างโรงสเีชอร์ร่ีกาแฟในแขวงสาละวนั เนื่องจากพืน้ที่ดงักลา่วมีไร่กาแฟออร์แกนิคอยู่
เป็นจ านวนมาก แตย่งัไมม่ีโรงสีเชอร์ร่ีกาแฟเพื่อรองรับวตัถดุิบดงักลา่ว การลงทนุก่อสร้างโรงสเีชอร์ร่ีกาแฟของบริษัท 
นอกจากจะช่วยลดต้นทนุการผลติ ยงัช่วยควบคมุคณุภาพของเมล็ดกาแฟออร์แกนิค และช่วยให้บริษัทสามารถวาง
แผนการรับซือ้วตัถดุิบและแผนการผลติได้อยา่งคลอ่งตวัตามแผนการขาย เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดกาแฟออร์
แกนิคโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และกลุม่ประเทศในแถบยโุรป (EU) ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการน าเข้า
กาแฟออร์แกนิครวมกนัมากกว่า 200,000 ตนัต่อปี (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2.2.2 ข้อ 2.2.3 ธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์) 
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การลงทุนก่อสร้างโรงสีเชอร์ร่ีกาแฟออร์แกนิค คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
ประมาณ 65 ล้านบาท ภายในปี 2565 ซึ่งสามารถรองรับวตัถุดิบเชอร์ร่ี
กาแฟได้ 200 ตนัต่อวนั เทียบเท่า 12,000 ตนัต่อปี โดยมีแหลง่เงินทนุจาก
เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้

บริษัทมีแผนที่จะลงทนุก่อสร้างโรงสเีชอร์ร่ีกาแฟในชว่งปี 2565 โดยบริษัทวางแผนจะจดัจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกจาก
สถาบนักาแฟให้เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบและแนะน าอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรที่เหมาะสมส าหรับการผลิต 
ทัง้นี ้ระยะเวลาด าเนินการที่ประมาณการไว้ข้างต้นอาจเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น ความสามารถในการ
ขอใบอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการขอการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคและแฟร์เทรด (Fair Trade) 
เพื่อให้สนิค้าเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในระดบัสากล 

6.2.2 โครงการลงทนุก่อสร้างโรงคัว่กาแฟออร์แกนิค 

นอกจากการลงทนุก่อสร้างโรงสเีชอร์ร่ีกาแฟในแขวงสาละวนั ประเทศลาว บริษัทยงัมีแผนลงทนุก่อสร้างโรงคัว่กาแฟ
ออร์แกนิคในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางการจ าหน่ายและสถานที่รับรองลูกค้าในการชม
กระบวนการผลิตและทดลองชิมกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟออร์แกนิค ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการออกแบบ
โครงการดงักลา่ว โดยในเบือ้งต้นคาดวา่จะใช้เงินลงทนุประมาณ 35 ล้านบาท ภายในปี 2565 โดยมีแหลง่เงินทนุจาก
เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้

6.2.3 โครงการลงทนุจดัสรรพืน้ทีเ่พือ่การปศสุตัว์ 

บริษัทมีแผนใช้ประโยชน์บนที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของบริษัทโดยจัดสรรพืน้ที่เป็นคอกกลางเพื่อเป็น
ศนูย์กลางในการรวบรวมโคเนือ้ รวมทัง้ต่อยอดจากผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบนั ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ 
ด้วยการผลิตอาหารผสมเสร็จ (Total Mixed Ration หรือ “TMR”) โดยใช้หญ้าเนเปียร์ที่ปลกูขึน้บนที่ดินของบริษัท
ผสมกับผลพลอยได้ประเภทอื่นที่ได้จากกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ซึ่งมีไฟเบอร์เป็นสว่นประกอบที่ส าคญั 
เพื่อน ามาจ าหนา่ยให้แก่สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ในจงัหวดัอบุลราชธานีและจงัหวดั
ใกล้เคียง จากการที่จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นแหล่งเลีย้งโคเนือ้ที่ส าคญัของประเทศ โดยมีการเลีย้งโคเนือ้มากเป็น
อนัดบั 5 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยในปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งการเช่ือมโยงเครือข่ายลกูค้าและพฒันาสตูร
อาหารผสมเสร็จที่มีคณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรับการเลีย้งโคเนือ้ บริษัทอยูร่ะหวา่งการประเมินมลูคา่เงิน
ลงทนุเพิ่มเติมของโครงการดงักลา่ว โดยในเบือ้งต้นคาดวา่จะใช้เงินลงทนุในปี 2565 – 2566 โดยมีแหลง่เงินทนุหลกั
จากกระแสเงินสดภายในกิจการ 

6.3 ธุรกิจเอทานอล 

6.3.1 โครงการลงทุนขยายก าลังการผลิตเอทานอลในระยะส้ัน 

เพื่อรองรับความต้องการใช้เอทานอลที่อาจเพิ่มขึน้ในระยะอนัใกล้ บริษัทมีแผนที่จะขยายก าลงัการผลิตของโรงงาน
เอทานอลผา่นการท า De-bottlenecking Capacity โดยมีรายละเอียดโครงการดงันี ้



  บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  
 

 
สว่นที่ 2.2.6 หน้า 4 

 โครงการที่ 1 - การลงทนุเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มก าลงัผลิตเอทานอลเกรดเชือ้เพลิง 40,000 ลิตรต่อวนั เช่น การ
เปลี่ยน Molecular Sieve เป็นชนิด Absorption Low Pressure และการเพิ่ม Crusher และ Fan Blower เป็น
ต้น เพื่อให้สามารถผลติเอทานอลเกรดเชือ้เพลงิได้เต็ม Nameplate Capacity ที่ 400,000 ลติรตอ่วนั ซึง่คาดวา่
จะใช้เงินลงทนุประมาณ 50 ล้านบาท ภายในปี 2566 – 2567 โดยมีแหลง่เงินทนุหลกัจากเงินที่ได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้

 โครงการที่ 2 – การสร้างหอกลัน่ที่สามารถท าการกลัน่เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรดเภสชักรรมที่
สามารถท าการกลัน่พร้อมกับเกรดเชือ้เพลิงได้ 50,000 ลิตรต่อวนั เพื่อรองรับการจ าหน่ายเอทานอลเกรด
อตุสาหกรรมและเกรดเภสชักรรมในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทนุประมาณ 90 ล้านบาท ภายในปี 2567 – 
2568 โดยมีแหลง่เงินทนุหลกัจากกระแสเงินสดภายในกิจการ 

ทัง้นี ้แผนการขยายก าลงัการผลติเอทานอลในระยะสัน้ตามโครงการท่ี 1 ข้างต้น อาจยงัมีความไมแ่นน่อน หรืออาจมี
การปรับเปลีย่นระยะเวลาด าเนินการตามความเหมาะสม ซึง่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการดงักลา่ว
อยา่งรอบคอบก่อนเร่ิมโครงการ โดยจะพิจารณาจากแนวโน้มปริมาณการผลติและความต้องการใช้เอทานอล รวมถึง
นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่อาจสง่ผลกระทบต่อความต้องการใช้เอทานอลในอนาคต นอกจากนี ้แผนการ
ลงทนุตามโครงการที่ 2 ยงัขึน้อยู่กบันโยบายของภาครัฐที่จะอนญุาตให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตและจ าหน่ายเอ
ทานอลเกรดอตุสาหกรรมได้อยา่งเสรีในอนาคต 

แผนการลงทนุทัง้หมดข้างต้นขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม การเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย และการเปลีย่นแปลงในแผนธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษัท รวมถึงเงินลงทนุ และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ของโครงการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลีย่นแผนการลงทนุตามความเหมาะสมตอ่ไป 


