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 2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปมนัส าปะหลงัรายใหญ่ของประเทศ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ เอทานอล 
และแป้งมนัส าปะหลงัทัง้แบบทัว่ไปและออร์แกนิค โดยมีภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

 

 
(1) บริษัทจดัซือ้วตัถดุิบ ได้แก่ มนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้น (2.1) มนัส าปะหลงัเส้นจะถกูน าไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล (2.2) มันส าปะหลงัสดจะถูกน าไปใช้ในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลงั และ (3) ผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลติแป้งมนัส าปะหลงัและเอทานอลจะถกูน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในกระบวนการผลติก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้า 
โดยบริษัทมีโรงผลิตก๊าซชีวภาพ 3 ระบบที่สามารถรองรับวตัถดุิบได้แตกต่างกนั ซึ่งผลผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้สว่นหนึ่งจะถกู
น าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทนในกระบวนการผลติเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั เพื่อลดต้นทนุการผลติให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ และอีกส่วนหนึ่งจะถูกน าไปเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าขนาด 1.9 เมกะวตัต์ เพื่อจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค (‚กฟภ.‛) และผลติไฟฟ้าขนาด 5.6 เมกะวตัต์ เพื่อใช้ในกลุม่บริษัท  
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท  

รายได้หลกัของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายเอทานอลและแป้งมนัส าปะหลงั โดยรายได้จากการขายแยกตามกลุ่ม
ธุรกิจ ในปี 2561 – 2563 และส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 และ 2564 สรุปได้ดงันี ้

รายได้จากการขาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6M2563 6M2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เอทานอล 2,781.7 58.0 2,818.4 60.1 2,967.9 66.9 1,356.1 64.5 1,370.5 46.5 

แป้งมนัส าปะหลงั 1,811.8 37.8 1,844.8 39.3 1,236.8 27.9 714.2 33.9 1,484.9 50.4 

ผลิตภณัฑ์อ่ืน 202.9 4.2 27.0 0.6 229.7 5.2 33.9 1.6 90.7 3.1 

รวมรายได้จากการขาย 4,796.4 100.0 4,690.2 100.0 4,434.4 100.0 2,104.2 100.0 2,946.1 100.0 

 
บริษัทมรีายได้หลกัจากการจ าหน่ายเอทานอลเกรดเชือ้เพลิงให้แก่บริษัทผู้ ค้าน า้มนั ส าหรับน าไปผสมกบัน า้มนัเบนซินเป็น
น า้มนัแก๊สโซฮอล์ส าหรับใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ ในปัจจบุนั โรงงานเอทานอลของบริษัทมีก าลงัการผลิต 400,000 ลิตรต่อ
วนั หรือเทียบเท่าก าลงัการผลิต 146 ล้านลิตรต่อปี นอกจากนี ้โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทยงัสามารถผลิตเอทานอล
เกรดอตุสาหกรรม โดยในช่วงระหว่างวนัที่ 6 มีนาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 บริษัทได้รับอนญุาตเป็นการชัว่คราวจาก
กรมสรรพสามิต ให้สามารถจ าหน่ายเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมส าหรับใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยกรม
สรรพสามิตอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วตามความจ าเป็นตอ่ไป 

บริษัทมีรายได้รองจากการจ าหน่ายแป้งมนัส าปะหลงั โดยบริษัทสามารถผลิตได้ทัง้แป้งมนัส าปะหลงัเกรดอาหารและเกรด
อตุสาหกรรม โดยแป้งมนัส าปะหลงัเกรดอาหารจะมีทัง้แบบทัว่ไป (Native Starch) และออร์แกนิค (Organic Starch) ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะส่งออกเพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม และสารให้ความหวาน  ส่วนแป้งมนัส าปะหลงัเกรด
อตุสาหกรรมจะถกูน าไปใช้ในอตุสาหกรรมกระดาษ กาว ไม้อดั เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์อื่น ซึง่ได้แก่ รายได้จากการขายผลติภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าว เมล็ด
กาแฟ และสารปรับปรุงดินอินทรีย์ รายได้จากการจ าหนา่ยมนัเส้นสว่นเกินจากกระบวนการผลติ และรายได้จากการจ าหนา่ย
กระแสไฟฟ้าขนาด 1.9 เมกะวัตต์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับรายได้จากการจ าหน่ายมันเส้น (Dry Cassava 
Trading) เป็นการจ าหนา่ยมนัเส้นในกรณีทีบ่ริษัทมีวตัถดุิบมนัเส้นสว่นเกินจากกระบวนการผลติเอทานอล นอกจากนี ้ในช่วง
ที่ราคามนัเส้นมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ บริษัทก็มีนโยบายรับซือ้มนัเส้นจากเกษตรกรมากกวา่ความต้องการใช้ในกระบวนการ
ผลติ เพื่อน ามาขายตอ่และท าก าไรในช่วงทีม่นัเส้นมีแนวโน้มราคาสงู โดยบริษัทอาศยัข้อได้เปรียบจากการที่มีโรงงานตัง้อยู่
ในท าเลที่เป็นแหลง่เพาะปลกูมนัส าปะหลงั จึงท าให้บริษัทสามารถจดัหามนัสดและมนัเส้นได้เป็นจ านวนมาก โดยในกรณีที่
วัตถุดิบมันสดเหลือจากกระบวนการผลิต บริษัทก็สามารถแปรรูปมันสดเป็นมันเส้น เพื่อน ามาจ าหน่ายต่อให้กับ
ผู้ประกอบการรายอื่น ที่ต้องการใช้มนัเส้นเป็นวตัถดุิบในการผลติได้ 

นอกจากรายได้จากการจ าหนา่ยมนัเส้น บริษัทยงัมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าขนาด 1.9 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่
ผลติได้จากก๊าซชีวภาพท่ีผลติจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ ซึ่งได้แก่ น า้ใช้และกากมนัส าปะหลงั 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
 

2.2.1 ธุรกิจเอทานอล 
 

 

บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจเอทานอลจากมนัส าปะหลงั โดยในปัจจุบนั บริษัทผลิตและจ าหน่ายเอทา
นอลเกรดเชือ้เพลงิส าหรับขายภายในประเทศเท่านัน้ โดยจ าหน่ายให้กบัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 ได้แก่ BCP PTTOR TOP 
ESSO และ SHELL เป็นต้น 

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลของบริษัท 

ในปี 2561 – 2563 และส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 และ 2564 บริษัทมีปริมาณการผลติและจ าหนา่ยเอทานอล ดงันี ้

หน่วย  :ล้านลติร  2561 2562 2563 6M2563 6M2564 
เกรดเชือ้เพลิง      
ปริมาณการผลิต        121.0        124.1         110.6  48.3 61.5 
ปริมาณการขาย        117.7         130.0         116.2  48.8 51.7 
เกรดอุตสาหกรรม      
ปริมาณการผลิต             -                -             12.9  12.9 - 
ปริมาณการขาย             -                -               8.3  7.0 1.5 
รวม      
ปริมาณการผลิต        121.0         124.1         123.5  61.2 61.5 
ปริมาณการขาย        117.7         130.0         124.5  55.8 53.2 

เอทานอลถกูก าหนดให้เป็นสนิค้าควบคมุ โดยก่อนการผลติและจ าหนา่ยเอทานอล ผู้ผลติเอทานอลในประเทศจะต้องเข้าท า
สญัญาอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงกับกรมสรรพสามิต ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ ผลิตเอทานอล
สามารถผลิตและจ าหน่ายเฉพาะเอทานอลเกรดเชือ้เพลิงเท่านัน้ และจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีสรุาส าหรับสรุากลัน่
ชนิดสรุาสามทบั (เอทานอล) บริษัทจึงไมส่ามารถผลติและจ าหนา่ยเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมภายในประเทศได้ อยา่งไรก็ดี 
ในปี 2561 กรมสรรพสามิตได้อนญุาตให้ผู้ผลิตเอทานอลสามารถท าการผลิตเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมและสง่มอบให้แก่
องค์การสรุา ในลกัษณะจ้างท า โดยจะต้องได้รับอนญุาตจากกรมสรรพสามิตและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนด าเนินการ ตอ่มา
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ในปี 2563 กรมสรรพสามิตได้อนุญาตเป็นการชั่วคราวให้น าก าลงัผลิตเอทานอลส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทานอลเกรด
เชือ้เพลิง มาผลิตเป็นเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมส าหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็น
สว่นประกอบ (Alcohol-based Sanitizer) ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยอนญุาตตัง้แต่วนัที่ 6 มีนาคม 
2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ทัง้นี ้เนื่องจากโรงงานของบริษัทสามารถผลติได้ทัง้เอทานอลเกรดเชือ้เพลงิและเกรดอตุสาหกรรม บริษัทจึงผลติและจ าหนา่ย
เอทานอลเกรดอตุสาหกรรมตัง้แตปี่ 2563 เพิ่มเติม ตามที่ได้รับอนญุาตเป็นการชัว่คราวจากกรมสรรพสามิต 

2.2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

เอทานอลหรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรประเภท
แป้งและน า้ตาล เช่น กากน า้ตาล มนัส าปะหลงั ข้าวโพด เป็นต้น มีสตูรโมเลกลุ คือ C2H5OH จดุเดือดประมาณ 78 
องศาเซลเซียส เป็นของเหลวใส ไมม่ีส ีติดไฟง่าย โดยเอทานอลสามารถแบง่ออกเป็น 2 เกรด คือ 1) เอทานอลเกรด
เชือ้เพลงิมีความบริสทุธ์ิร้อยละ 99.0 และ 2) เอทานอลเกรดอตุสาหกรรมมีความบริสทุธ์ิร้อยละ 95.0 

เอทานอลเกรดเชือ้เพลงิ 

ตารางแสดงคณุสมบติัของเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงของบริษัท 

เอทานอลเกรดเชือ้เพลิง 

ความบริสทุธ์ิร้อยละ 99.8 มีลกัษณะทัว่ไปโปร่งใสและไมมี่สารแปลกปลอมเจือปนอยู่ 

คุณสมบัติทางเคมี    ข้อก าหนด หน่วย 

ปริมาณเอทานอลและแอลกอฮอล์ชนิดอิ่มตวัที่มี
จ านวนคาร์บอนอะตอมสงูกวา่เอทานอล 

Ethanol plus higher saturated alcohols > 99.8 %v/v 

โมโนแอลกอฮอล์ชนิดอิ่มตวัที่มีจ านวนคาร์บอน
อะตอมตัง้แต ่3-5 อะตอม 

Higher saturated (C3-C3) mono 
alcohols 

< 2.0 %v/v 

เมทานอล Methanol < 0.5 %v/v 
ยางเหนียว Solvent Washed Gum < 5.0 mg/100 ml 

น า้ Water  < 0.3 %m/v 

คลอไรด์อนินทรีย์ Inorganic chloride < 1.0 mg/L 
ทองแดง Copper < 0.07 mg/kg 

ความเป็นกรดค านวณเป็นกรดอะซีติค Acidity as acetic acid < 30.0 mg/L 

ความเป็นกรด-ดา่ง pH 6.5 – 9.0  

สภาพตวัน าไฟฟ้า (ไมโครซีเม็นส์/เมตร) Electrical conductivity < 500 μS/m 

ท่ีมา : ข้อมลูบริษัท 

เอทานอลเกรดเชือ้เพลิงมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.0 โดยปริมาตร มีค่าออกเทนสูง เนื่องจากมีส่วนผสมของ
ออกซิเจนในปริมาณที่สงูถึงร้อยละ 35 จึงเหมาะที่จะน าไปใช้ทดแทนสาร MTBE ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งเพิ่มค่าออก
เทนในน า้มนัเบนซิน โดยสาร MTBE มีข้อเสยีคือก่อให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ สารตกค้างและปนเปือ้นกบัน า้ใต้
ดิน ดงันัน้เอทานอลจึงถือเป็นทางเลอืกใหมใ่นการลดปัญหามลพิษดงักลา่ว 
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การใช้เอทานอลทดแทนสาร MTBE ได้รับการยอมรับและถูกใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ  และที่ผ่านมา
รัฐบาลได้มีนโยบายสง่เสริมการใช้เอทานอลเพื่อน าไปผลติน า้มนัแก๊สโซฮอล์เพื่อลดการน าเข้าน า้มนัเบนซินและลด
การใช้สาร MTBE เช่น นโยบายแผนพลงังาน AEDP และมาตราการแทรกแซงราคาน า้มนัของกองทนุน า้มนั เป็น
ต้น (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.2.1.6 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั) นโยบายดงักลา่วยงัช่วยสง่เสริม
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ มีการจ้างงานมากขึน้ ท าให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการผลติเอทานอล 1 ลติร สามารถสร้างมลูค่าให้กบั GDP ของประเทศประมาณ 15 
– 18 บาท โดยสามารถลดการน าเข้าน า้มันดิบได้สงูถึงปีละ 6 ล้านบาร์เรล (เทียบจากปริมาณการใช้เอทานอล 4 
ล้านลติร/วนั) 

ปัจจุบนัการจ าหน่ายเอทานอลเกรดเชือ้เพลิงจะต้องจ าหน่ายในรูปแบบของเอทานอลแปลงสภาพ (Denatured 
Ethanol) ตามข้อก าหนดของกรมสรรพสามิต (นิยามตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดลกัษณะและ
คณุภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) ซึ่งเอทานอลที่ผลิตได้ต้องผสมกบัน า้มนัเบนซินพืน้ฐานก่อนการ
จ าหนา่ยสูภ่ายนอก 

บริษัทผลติและจ าหนา่ยเอทานอลเกรดเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 โดยผู้ ค้าน า้มนัดงักลา่วจะน าเอทา
นอลไปผสมกบัน า้มนัเบนซินเพื่อผลติเป็นน า้มนัแก๊สโซฮอล์ส าหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ โดยสดัสว่นการผสม
เอทานอลตอ่น า้มนัเบนซินของน า้มนัแตล่ะชนิด เป็นดงันี ้

 ชนิดของน า้มัน สัดส่วนการผสมเอทานอลต่อน า้มันเบนซนิ 
แก๊สโซฮอล์ 91 ร้อยละ 9-10 
แก๊สโซฮอล์ 95 ร้อยละ 9-10 
E20 ร้อยละ 19-20 

E85 ร้อยละ 75-85 

เอทานอลเกรดอตุสาหกรรม 

ส าหรับเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมมีความบริสทุธ์ิร้อยละ 95 โดยสว่นใหญ่จะน าไปใช้เป็นสว่นประกอบของสินค้า
ในอตุสาหกรรมน า้หอม เคร่ืองส าอาง และกลุม่สินค้ามลูค่าสงู ท าให้ราคาขายเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมมีราคา
ขายที่สงูกวา่เกรดเชือ้เพลงิ โดยมีกลุม่ลกูค้าหลกัในประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่ น ซึ่งในอดีต การจ าหน่ายเอทานอลใน
ประเทศไทยยังถูกจ ากัดให้สามารถจ าหน่ายได้เฉพาะเอทานอลเกรดเชือ้เพลิงเท่านัน้ จึงท าให้เอทานอลเกรด
อตุสาหกรรมต้องจ าหน่ายโดยการสง่ออกไปยงัต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยต้องขออนญุาตเป็นครัง้คราวกับ
อธิบดีกรมสรรพสามิต อยา่งไรก็ดี ในปี 2561 กรมสรรพสามิตได้อนญุาตให้ผู้ผลติเอทานอลสามารถผลิตเอทานอล
เกรดอุตสาหกรรมและส่งมอบให้แก่องค์การสุรา ในลักษณะจ้างท า ดังนัน้ ในเชิงนโยบาย เอทานอลเก รด
อตุสาหกรรมจะสามารถจ าหน่ายได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แต่จะต้องได้รับอนญุาตจากกรมสรรพสามิต
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนด าเนินการ 
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ตารางแสดงคณุสมบติัของเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมของบริษัท 

เอทานอลเกรดอตุสาหกรรม 

ความบริสทุธ์ิ 95.0% มีลกัษณะทัว่ไปโปร่งใสไม่มีกลิ่น 
  คุณสมบัตทิางเคมี  ข้อก าหนด หน่วย 

สี Chroma 10 No. 
ผลิตภณัฑ์ท่ีอณุหภมูิ 20°C Product at 20 °C > 95.0 %v/v 
การทดสอบกรดซลัฟริูก Sulfuric acid experiments 60 No. 
ระยะเวลาเกิดปฏิกิริยาออกซเิดชัน่ Oxidation time at 20 °C > 20 Minute 
แอลดีไฮด์ Aldehyde (CH2CHO) < 30 mg/L 

เมทานอล Methanol < 80 mg/L 
เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ N-propyl alcohol < 80 mg/L 
ไอโซบวิทลิแอลกอฮอล์และเอมิลแอลกอฮอล์ Isobutyl alcohol + Amyl alcohol < 20 mg/L 
ไอโซโพรพานอล Iso-proponal < 80 mg/L 
กรดแอซติกิ Acetic acid (CH3COOH) < 20 mg/L 

กรดแอซติกิและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ Acetic acid and product 
(CH3COOC2H5) 

< 25 mg/L 

สารไม่ระเหย Non-volatile matter < 25 mg/L 
โลหะหนกั (ตะกัว่) Heavy metal (Pb) < 1 mg/L 
ไซยาไนด์ Cyanide (HCN) < 5 mg/L 

ท่ีมา : ข้อมลูบริษัท 

2.2.1.2 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

(1) โรงงานผลิตและก าลังการผลิต 

โรงงานผลติเอทานอลของบริษัทมีก าลงัการผลติติดตัง้ (Nameplate Capacity) 400,000 ลติรตอ่วนั หรือเทียบเท่า
ก าลงัการผลติ 146 ล้านลติรตอ่ปี โดยบริษัทมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตที่เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 83 
ในปี 2561 เป็นร้อยละ 85 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
อยา่งตอ่เนื่อง โดยการปรับปรุงการท างานในกระบวนการหมกั ท าให้ได้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากขึน้ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหอกลัน่ ท าให้สามารถกลัน่แอลกอฮอลล์บริสทุธ์ิได้เพ่ิมขึน้ 

ตารางแสดงปริมาณผลผลิตและอตัราการผลิตเฉลีย่ของโรงงานเอทานอล ในปี 2561 – 2563 และในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2563 และ 2564 

โรงงานผลิตเอทานอล หน่วย 2561 2562 2563 6M2563 6M2564 
จ านวนวนัทีผ่ลิตจริง (วนั) วนั 321 328 334 174 164 
ปริมาณผลติเอทานอล (ล้านลิตร) ล้านลติร 121.0 124.1 123.5 61.2 61.5 
ประสิทธิภาพการผลิต /1 ร้อยละ 94% 95% 92% 88% 94% 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต /2 ร้อยละ 83% 85% 85% 85% 85% 
/1  ประสทิธิภาพการผลติ ค านวณโดยใช้ปริมาณการผลติจริง หารด้วยก าลงัการผลติท่ีค านวณจากจ านวนวนัท่ีผลติจริง 
/2  อตัราการใช้ก าลงัการผลติ ค านวณโดยใช้ปริมาณการผลติจริง หารด้วยก าลงัการผลติแบบเตม็ปี (365 วนั) 
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การบ ารุงรกัษา 

บริษัทมีแผนซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าปี เพื่อให้เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีอย่าง
ตอ่เนื่อง เพิ่มความปลอดภยั ลดความเสีย่งจากเหตทุี่ต้องหยดุเดินเคร่ือง และช่วยให้การบริหารจดัการวตัถดุิบและ
ต้นทุนอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีห้ากเกิดเหตุสุดวิสยัท าให้เคร่ืองจักรไม่สามารถท างานได้อย่าง
กะทนัหนั บริษัทมีทีมงานจากแผนซ่อมบ ารุงที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและด าเนินงานซ่อมแซม รวมถึงมีการ
จดัเก็บอปุกรณ์และส ารองอะไหลท่ี่ส าคญัพร้อมไว้เสมอ อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยพบปัญหาที่
จะต้องเปลี่ยนเคร่ืองจกัรหรือซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ เนื่องจากบริษัทมีการจดัท า RBI (Risk Base Inspection) เพื่อ
ประเมินความพร้อมของเคร่ืองจกัรและวางแผนการซ่อมบ ารุงก่อนเกิดความเสียหาย รวมทัง้มีการดแูลการใช้งาน
และซอ่มบ ารุงตามแผนท่ีวางไว้อยา่งสม ่าเสมอ ปัจจบุนับริษัทเดินเคร่ืองจกัรตลอด 24 ชัว่โมงและจะหยดุประจ าปี
เพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 15 วนั โดยจะท าความสะอาดเคร่ืองจกัรและแก้ปัญหา
เคร่ืองจกัรในจดุที่ตรวจพบความเสีย่งของความผิดปกติ 

(2) กระบวนการผลิตเอทานอล 

ปัจจบุนั โรงงานผลติเอทานอลของบริษัทสามารถผลิตเอทานอลได้จากวตัถดุิบหลายประเภท ได้แก่ มนัส าปะหลงั
เส้น มนัส าปะหลงัสด กากน า้ตาล น า้ตาลทรายดิบ และข้าว อยา่งไรก็ตาม เนื่องด้วยท าเลที่ตัง้ของบริษัท ซึ่งอยู่ใน
แหลง่เพาะปลกูมนัส าปะหลงั บริษัทจึงใช้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติเอทานอล โดยหลกัการที่ส าคญั
ในการผลิตเอทานอล คือ การเปลี่ยนแป้งให้เป็นน า้ตาลโดยใช้เอนไซม์ จากนัน้ใช้ยีสต์หมกัเพื่อเปลี่ยนน า้ ตาลให้
เป็นแอลกอฮอล์ในรูปน า้หมกั ซึง่น า้หมกัจะถกูสง่ไปยงัหอกลัน่เพื่อกลัน่เอทานอลให้ได้คณุสมบตัิตามที่ก าหนด 

บริษัทได้การออกแบบกระบวนการผลิตให้เป็นระบบปิดแบบกึ่งต่อเนื่อง (Semi-Continuous Operation) เพื่อช่วย
ประหยดัพลงังานและลดการสญูเสียเอทานอล เพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลได้ปริมาณสงูสดุ โดยการผลิตเอทา
นอลจากมนัส าปะหลงัแบง่ออกได้เป็น 5 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

 

การเตรียมแป้ง 

น ามนัส าปะหลงัเส้นและมนัส าปะหลงัสดบดให้เป็นผง แยกทรายและสิง่สกปรกออก จากนัน้น าผงแป้งที่ได้ผสมกบั
น า้ ได้เป็นน า้แป้ง 
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การเปลีย่นแป้งเป็นน า้ตาล 

เติมเอนไซม์ Alpha-amylase ลงในน า้แป้งเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน า้ตาลโมเลกุลคู่ โดยก าหนดช่วงอุณหภูมิใน
กระบวนการผลติอยูร่ะหวา่ง 80.0 – 90.0 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นช่วงอณุหภมูิที่เอนไซม์ท างานได้ดีที่สดุ ซึ่งจะท าให้
ได้ผลผลติดีที่สดุ โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง จากนัน้ เติมเอนไซม์ Glucoamylase เพื่อเปลี่ยนน า้ตาลโมเลกุลคู่
ให้เป็นน า้ตาลโมเลกลุเดี่ยว เพื่อให้ยีสต์ใช้เป็นอาหารในการเจริญเติบโตในขัน้ตอนการหมกัตอ่ไป 

การหมกั 

ยีสต์ที่ถกูน ามาใช้ในกระบวนการหมกัเพื่อเปลี่ยนน า้ตาลเป็นแอลกอฮอล์ เป็นยีสต์สด และยีสต์แห้ง ซึ่งผ่านการ
เลีย้งโดยเติมสารอาหาร และอากาศจนได้สภาวะที่เหมาะสมก่อนจะถูกส่งเข้าถังหมัก (Fermenters) ซึ่งเป็น
กระบวนการหมกัแบบกึ่งต่อเนื่อง ท าให้ประหยดัปริมาณการใช้ยีสต์ และได้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากขึน้ 
โดยน า้ตาลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 2 จะถูกสง่ผ่านถงัหมกั 3 ถัง ถงัละ 12 ชัว่โมง ซึ่งในแต่ละถงัจะมีระบบน า้หลอ่เย็น
เพื่อควบคุมอณุหภูมิถังหมกัให้คงที่ โดยใช้เวลาในการหมกัรวมทัง้สิน้ 36 ชั่วโมง เพื่อให้ยีสต์เปลี่ยนน า้ตาลเป็น
แอลกอฮอล์ ซึง่ผลลพัธ์ที่ได้จากกระบวนการนี ้คือ น า้หมกั ซึง่จะถกูสง่ตอ่ไปยงัถงัพกั ซึง่มีทัง้หมด 5 ถงั โดยน า้หมกั
จะถกูหมกัจนครบ 72 ชัว่โมงก่อนจะถกูสง่ไปยงัหอกลัน่ 

การกลัน่ 

น า้หมกัจะถกูสง่ไปยงัหอกลัน่ท่ี 1 ซึง่ท าหน้าที่แยกแอลกอฮอล์ออกจากน า้หมกั โดยการกลัน่ที่อณุหภมูิ 120 - 125 
องศาเซลเซียส จากนัน้จะเกิดไอแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเคลื่อนตวัออกจากยอดหอกลัน่ที่ 1 ผ่านชุดหล่อเย็น โดยไอ
แอลกอฮอล์บริสทุธ์ิจะควบแนน่เป็นแอลกอฮอล์เหลว จากนัน้แอลกอฮอล์เหลวจะถกูสง่ต่อไปยงัหอกลัน่ท่ี 2 และ 3 
เพ่ือกลัน่ให้แอลกอฮอล์บริสทุธ์ิร้อยละ 95.0  

ทัง้นี ้บริษัทมีหอกลัน่ทัง้หมด 4 หอ โดยหอท่ี 4 มีหน้าที่ในการแยกสารเจือปน จ าพวก เมทานอล (Methanol) แอลดี
ไฮด์ (Aldehyde) เพ่ือให้แอลกอฮอล์มีความบริสทุธ์ิตามมาตรฐานเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ใน
กระบวนการกลัน่จะเกิดผลพลอยได้ คือ น า้กากสา่ ซึ่งจะถูกน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อน า
กลบัมาใช้เป็นพลงังานหมนุเวียนส าหรับหม้อต้มน า้ในกระบวนการกลัน่อีกครัง้ 

การดดูซบัน า้ 

แอลกอฮอล์ที่ได้จากการกระบวนการกลัน่ส าหรับเอทานอลเกรดเชือ้เพลงิจะถกูดดูซบัน า้ออกที่ระบบ Dehydration 
เพ่ือแยกน า้ออกจากแอลกอฮอล์ท าให้มีความบริสทุธ์ิของแอลกอฮอล์ท่ีร้อยละ 99.8 โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์
จะเคลื่อนผ่านหอส าหรับดูดซบัน า้ ซึ่งไอระเหยของแอลกอฮอล์จะถูกควบแน่นและท าให้เย็นลง (Cool Down) 
จากนัน้จะถกูสง่ไปยงั Day Tank และถกูสง่ตอ่ไปยงัถงัเก็บเอทานอล (Storage Tank) 

ส าหรับกระบวนการผลิตเอทานอลโดยใช้กากน า้ตาล จะมีขัน้ตอนที่แตกต่างจากการผลิตเอทานอลจากมัน
ส าปะหลังเล็กน้อย กล่าวคือ จะต้องน ากากน า้ตาลเจือจางและปรับคุณภาพให้เหมาะสม จากนัน้จะเข้าสู่
กระบวนการหมกั กลัน่ และดดูซบัน า้ออกเช่นเดียวกบัการผลติเอทานอลจากมนัส าปะหลงั 
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(3) การจัดหาวัตถุดิบ 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัท ได้แก่ มนัส าปะหลงัเส้น โดยบริษัทจดัหามนัส าปะหลงั
เส้นผา่น 3 ช่องทางหลกั ได้แก่ (1) การรับซือ้จากเกษตรกรโดยตรงหน้าโรงงาน (2) การรับซือ้ผ่านลานมนัสาขาใน
จงัหวดัอบุลราชธานีและพืน้ที่ใกล้เคียง และ (3) การรับซือ้ผ่านลานมนัเครือข่าย โดยมีสดัสว่นการรับซือ้ในแต่ละ
ช่องทางส าหรับฤดกูาล 2563/2564 ดงันี ้

 
หมายเหต ุ: อ้างอิงจากข้อมลูการรับซือ้มนัส าปะหลงัของบริษัทในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เมษายน 2564 

บริษัทรับซือ้มนัส าปะหลงัเส้นสว่นใหญ่ผา่นลานมนัเครือขา่ย ร่วมกบัการรับซือ้ผ่านลานมนัสาขาของตนเอง บริษัท
มีนโยบายรับซือ้มนัส าปะหลงัเส้นตลอดทัง้ปี โดยการรับซือ้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน
เมษายน ซึง่เป็นช่วงที่ผลผลติออกสูต่ลาดมากที่สดุ โดยการบริหารจดัการลานมนันัน้ บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการลานมนัสเีขียว ร่วมกบัสมาคมการค้าลานมนัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อป้องกนัการร้องเรียนและเป็นต้นแบบลานมนัท่ีมีคณุภาพ 

บริษัทได้ก าหนดเกณฑ์การรับซือ้มนัส าปะหลงัเส้น ดงันี ้ 

รายละเอียด คา่มาตรฐาน 
% แป้ง > 65% 

% ความชืน้ < 16% 
% ทรายหรือสิ่งเจือปน < 3% 

 
การตรวจคุณภาพมันส าปะหลงัเส้นโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการตรวจวัดความชืน้เป็นหลกั เนื่องจากวัตถุดิบ
ดงักลา่วจะต้องถกูเก็บไว้ในคลงัสนิค้าเพื่อรอป้อนเข้าสูก่ระบวนการผลติ หากวตัถดุิบมีความชืน้สงูจะท าให้เน่าเสีย
ง่ายและไมส่ามารถเก็บได้นาน และสง่ผลตอ่การผลติของบริษัททัง้นี ้บริษัทอาจรับซือ้มนัส าปะหลงัเส้นที่มีคณุภาพ
ไมต่รงตามที่ก าหนด โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยจะหกัลดราคารับซือ้ไปตามคณุภาพท่ีขาดหายไป  

ส าหรับการรับซือ้ผ่านลานมนัเครือข่าย บริษัทจะก าหนดข้อตกลงกบัลานมนัเครือข่ายก่อนการรับซือ้ในแต่ละช่วง 
เช่น การรับซือ้ในช่วงฤดฝูน บริษัทจะมีการก าชบัเร่ืองการตรวจสอบสิง่เจือปน โดยหากลานมนัเครือขา่ยรายใดขาย

[VALUE] 

25.8% 

3.3% 

ลานมนัเครือข่าย 

ลานมนัสาขา 

เกษตรกรหน้าโรงงาน 
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ผลผลติที่ไม่เป็นตามที่ตกลง บริษัทจะปฎิเสธการรับซือ้และอาจไม่พิจารณารับซือ้กบัลานมนัเครือข่ายดงักลา่วใน
อนาคต โดยที่ผ่านมา บริษัทได้มีการตรวจเยี่ยมลานมนัเครือข่ายอยู่เสมอ เพื่อตรวจดกูระบวนการรับซือ้และการ
ตรวจสอบคณุภาพของผลผลิต เพื่อให้มัน่ใจว่าการรับซือ้วตัถดุิบเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ซึ่งการตรวจวดั
คุณภาพก่อนน าเข้าสู่โรงงานของบริษัทจะมีความเข้มงวด โดยโรงงานจะมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับการ
ตรวจวดัเปอร์เซ็นต์แป้ง ความชืน้ และสิง่เจือปนที่มีความพร้อม โดยจะท าการสุม่ตวัอยา่งมาตรวจ และน าผลตรวจ
มาค านวณราคารับซือ้ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดราคารับซือ้ของบริษัทในแต่ละวนั ทัง้นี ้รูปแบบการจ่ายเงินส าหรับ
ลานมันเครือข่ายเป็นแบบการโอนเงิน โดยผู้ จ าหน่ายมันส าปะหลังเส้นทุกรายจะต้องท าทะเบียนประวัติกับ
เจ้าหน้าที่จดัซือ้ก่อนน าวตัถดุิบมาขาย ซึง่ในฤดกูาล 2563/2564 มีลานมนัเครือข่ายที่ลงทะเบียนกบับริษัทจ านวน
มากกวา่ 200 ราย  

ส าหรับการรับซือ้ผ่านลานมนัสาขาของบริษัท ซึ่งเป็นการรับซือ้วตัถดุิบจากเกษตรกรโดยตรงในพืน้ที่แต่ละสาขา 
บริษัทจะสุ่มตัวอย่างมาตรวจวัดความชืน้อย่างคร่าวๆ ด้วยเคร่ืองมือวัดความชืน้ขนาดเล็ก โดยมีการสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งมาตรวจจ านวน 2 ครัง้ คือ ตอนน ารถขึน้ตาชัง่ และตอนตรวจรับวตัถดุิบขณะขนถ่ายลงจากรถ ทัง้นี ้บริษัท
เช่ือว่าการสุ่มตรวจสอบด้วยวิธีดังกล่าว จะเกิดความคลาดเคลื่อนไม่มากนัก เนื่องจากอุปกรณ์การตรว จวัด
ความชืน้จะถกูสง่ไปสอบเทียบคา่มาตรฐาน (Calibrate) โดยห้องปฏิบตัิการสอบเทียบที่นา่เช่ือถือ ก่อนเปิดฤดกูาล
รับซือ้ 

นอกจากนี ้ที่ผ่านมาบริษัทมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุให้เกษตรกรในพืน้ที่จังหวดัอบุลราชธานีและจังหวดั
ใกล้เคียงหนัมาปลกูมนัส าปะหลงัมากขึน้ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการริเร่ิม
โครงการพฒันาการสง่เสริมการเกษตรการปลกูมนัส าปะหลงั หรือ ‘อุบลโมเดล’ ซึ่งเป็นโครงการที่เร่ิมต้นจากการ
ระดมความคิดเห็นตามภารกิจที่แตล่ะหนว่ยงานรับผิดชอบ จนเกิดมติการท างานร่วมกนัลงสูก่ารปฏิบตัิ โดยมุง่เน้น
การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ ผา่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ มีฐานการเรียนรู้ที่ครบ
ทกุขัน้ตอนในการผลติมนัส าปะหลงั การสร้างแปลงต้นแบบเพื่อวิจยัและพฒันา 

นอกจากนี ้ภายใต้โครงการดงักล่าว บริษัทยงัเป็นผู้สนบัสนนุหลกัในการแจกท่อนพนัธุ์ ที่เหมาะสมกับสภาพดิน 
และอากาศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรหนัมาปลกูมนัส าปะหลงัมากขึน้ ปัจจุบนัโครงการดงักลา่วประสบความส าเร็จ
เป็นอยา่งมาก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 ราย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบทบาทส าคญัในการช่วยให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลติตอ่ไร่ (Crop Yield) ได้อยา่งมีนยัส าคญั ผา่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
มันส าปะหลัง ในรูปแบบบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เชิงฐานปฏิบัติการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้จังหวัด
อบุลราชธานีและจังหวดัใกล้เคียง เช่น ยโสธร อ านาจเจริญ และศรีสะเกษ เป็นแหลง่ปลกูมนัส าปะหลงัที่ส าคญั
แหง่หนึง่ของประเทศไทย โดยในฤดกูาล 2562/2563 จงัหวดัดงักลา่วมีผลผลิตมนัส าปะหลงัรวมกนัประมาณ 2.8 
ล้านตนั คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของผลผลติมนัส าปะหลงัทัง้ประเทศ 
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(4) สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์ 

สถานท่ีจดัเก็บวตัถดุิบ 

ปัจจุบนั บริษัทมีคลงัสินค้าทัง้หมด 3 แห่ง และลานคอนกรีตอีก 1 แห่ง แบ่งเป็นคลงัสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของ 1 
แหง่รวมกบัลานคอนกรีตของบริษัท 1 แหง่ ความจรุวม 180,000 ตนั และคลงัสนิค้าเช่าจากบคุคลภายนอก 2 แห่ง
ความจรุวม 130,000 ตนั ในจงัหวดัอบุลราชธานี ส าหรับการจดัเก็บมนัส าปะหลงัเส้นให้เพียงพอต่อการผลิตเอทา
นอลตลอดทัง้ปี 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายเช่าคลงัสนิค้าจากภายนอกเฉพาะช่วงเดือนที่มีการรับซือ้มนัส าปะหลงัเป็นจ านวนมาก โดยมี
ลกัษณะสญัญาเช่าปีตอ่ปีและมีระยะเวลาเช่าประมาณ 4 – 11 เดือน ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาเช่าคลงัสินค้า
จากภายนอก บริษัทจะพิจารณาจากที่ตัง้ของคลงัสินค้า ซึ่งจะต้องอยู่ใกล้กับแหลง่วตัถดุิบเพื่อความคลอ่งตวัใน
การขนสง่ และคลงัสนิค้าต้องไมต่ัง้อยูใ่นเขตที่มีความเสีย่งตอ่อทุกภยั 

คลงัสนิค้าทัง้ 3 แหง่ ได้มีการท าประกนัภยัไว้ทัง้หมดและมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบตัิงานประจ าอยู่ทกุคลงัสินค้า
เพื่อบริหารพืน้ที่จัดเก็บ เบิกวัตถุดิบ พลิกกองมันเพื่อลดความร้อน และตรวจสอบคุณภาพมันส าปะหลงั โดย
พิจารณาจากรูปลกัษณ์ภายนอก ความชืน้ และเปอร์เซ็นแป้ง ทัง้นี ้การเบิกจ่ายวัตถุดิบจะเป็นไปตามล าดับ
ก่อนหลงั (FIFO) 

สถานท่ีจดัเก็บเอทานอล 

ปัจจบุนับริษัทมีถงัเก็บเอทานอลทัง้หมด 6 ถงั ถงัละ 3 ล้านลติร รวมความจทุัง้สิน้ 18 ล้านลติร 

(5) พลังงานและสาธารณูปโภค 

กระบวนการผลติเอทานอลจะใช้ไฟฟ้า น า้ประปา ก๊าซชีวภาพหรือเชือ้เพลิงชีวมวล เป็นพลงังานหลกั โดยไฟฟ้าจะ
ใช้ส าหรับการท างานของเคร่ืองจกัรตลอดกระบวนการผลติ น า้ประปาจะใช้ในกระบวนการผลติเอทานอล และก๊าซ
ชีวภาพหรือเชือ้เพลงิชีวมวลจะใช้เป็นเชือ้เพลงิในหม้อต้มน า้เพื่อผลติไอน า้ส าหรับใช้ในกระบวนการผลติเอทานอล 

ส าหรับการจดัหาไฟฟ้า บริษัทจะซือ้จากกฟภ. สว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่จะมาจากไฟฟ้าที่ผลติได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพของบริษัท ส าหรับการจดัหาน า้ประปา บริษัทมีบอ่เก็บน า้ความจุ 1,000,000 ลบ.ม. (ใช้ร่วมกบัโรงงานแป้ง
มนัส าปะหลงั) ซึง่จะสบูน า้จากแมน่ า้ล าโดมใหญ่ซึง่เป็นแหลง่น า้ธรรมชาติใกล้กบับริเวณที่ตัง้ของโรงงาน 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งของบ่อเก็บน ้า 

 

ส าหรับก๊าซชีวภาพ บริษัทมีระบบ MUR ซึ่งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้ใช้จากกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่ง
ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากระบบดงักล่าวจะถูกน ากลบัมาใช้เป็นเชือ้เพลิงในกระบวนการผลิตเอทานอลอีกครัง้ 
สามารถลดต้นทนุในการจดัซือ้เชือ้เพลงิชีวมวลจากภายนอกได้ 

2.2.1.3 การตลาดและการแข่งขัน 

(1) ช่องทางการจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทจ าหน่ายเอทานอลเกรดเชือ้เพลิงให้แก่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 โดยลกูค้าหลกัของบริษัทได้แก่ BCP PTT 
(หรือ PTTOR) และ TOP โดยในปี 2563 มีสดัสว่นการขายรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 83.8 ของรายได้จากการจ าหน่าย 
เอทานอลทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืร้อยละ 16.2 เป็นการจ าหนา่ยให้กบัลกูค้ารายอื่น เช่น ESSO และ SHELL 

บริษัทได้สร้างสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้ามาอยา่งยาวนาน โดยสามารถรักษาฐานลกูค้าเดิม รวมถึงสร้างฐานลกูค้า
ใหม ่โดยเป็นผลมาจากการควบคมุคณุภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของลกูค้า และความมุ่งมัน่ในการปรับปรุง
และพฒันาประสิทธิภาพการผลิตซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ทางธุรกิจและความไว้วางใจให้กับลกูค้าได้ ทัง้นี ้
บริษัทมีเป้าหมายที่จะพฒันาคณุภาพสนิค้าและการบริการให้ดียิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มฐานลกูค้าและปริมาณการจ าหน่าย
ให้มากขึน้ในอนาคต 

ส าหรับราคาขายเอทานอล ในปัจจบุนัท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (‚กบง.‛) ได้ก าหนดหลกัการ
ค านวณราคาเอทานอลอ้างอิง ซึง่ได้จากการเปรียบเทียบราคาต ่าสดุระหวา่งราคาเอทานอลที่ผู้ ผลติรายงานตอ่กรม
สรรพสามิต กบัราคาเอทานอลที่ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 รายงานตอ่ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (‚สนพ.‛) 
อยา่งไรก็ดี การก าหนดราคาขายเอทานอลของบริษัทจะก าหนดจากต้นทนุบวกอตัราก าไรที่เหมาะสม (Cost Plus 
Margin) ซึง่จะพิจารณาจากอปุสงค์และอปุทานของตลาดและภาวะการแขง่ขนัเป็นส าคญั  
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การจ าหนา่ยเอทานอลของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) การประมลู (Bidding Process) และ 
(2) การซือ้ขายนอกการประมลู ซึ่งจะใช้ราคา ณ วนัซือ้ขาย (Spot Price) โดยการซือ้ขายสว่นใหญ่ของบริษัทจะ
เป็นการขายผา่นการประมลู ซึง่จะเกิดขึน้ทกุไตรมาส ในปัจจบุนั บริษัทได้เข้าท าสญัญาเพื่อก าหนดปริมาณการซือ้
ขายเอทานอลขัน้ต ่าเป็นรายปีและรายไตรมาส กบัคูค้่าหลกัจ านวน 3 ราย 

(2) การตลาด การส่งเสริมการขาย และการบริการลูกค้า 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าทุกราย จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนา
คณุภาพการบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลกูค้าให้มากที่สดุ ที่ผ่านมา บริษัทมีการส ารวจความต้องการ
ของลกูค้า เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาระบบการผลิต และการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย เพื่อให้ลกูค้า
เกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจในการท าธุรกิจกบับริษัท 

กลยทุธ์หลกัของบริษัท คือ การมุ่งเน้นที่จะสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูให้กบัลกูค้าอย่างตรงเวลา นอกจากนี ้
บริษัทยงัเป็นผู้ผลติเอทานอลที่เปิดด าเนินการ 365 วนัแบบไมม่ีวนัหยดุ (ยกเว้นการหยดุประจ าปีเพื่อซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร) ซึง่สามารถอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าโดยเฉพาะในเวลาที่ต้องการสินค้าเร่งด่วน เช่น 
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว 

(3) การจัดจ าหน่าย และการขนส่งผลิตภณัฑ์ 

เอทานอลที่จ าหน่ายให้แก่ลกูค้าจะถูกน ามาแปลงสภาพโดยการน าเอทานอลเกรดเชือ้เพลิงที่ผลิตได้ มาผสมกับ
น า้มนัเบนซินหรือน า้มนัแก๊สโซฮอล์ในสดัสว่นร้อยละ 0.5 ตามข้อก าหนดของกรมสรรพสามิต (อ้างอิงประกาศกรม
ธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดลกัษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) เพื่อให้ได้ ‚เอทานอล
แปลงสภาพ‛ หรือ Denatured Ethanol ส าหรับการจ าหน่ายให้ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 โดยบริษัทจะท าการ
ตรวจสอบคณุภาพของเอทานอลทัง้ก่อนและหลงัการบรรจลุงในรถขนสง่ 

ส าหรับการขนสง่เอทานอลแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบการขนสง่โดยน ารถขนสง่มารับเอทา
นอลทีโ่รงงานของบริษัท และ 2) บริษัทให้บริการขนสง่เอทานอลไปยงัคลงัสนิค้าของลกูค้า โดยในปัจจบุนั บริษัทได้
ว่าจ้างบริษัทขนส่งเอทานอลและพนักงานขับรถจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้ ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการขนสง่และใบอนญุาตเป็นผู้ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 12 ที่มีอปุกรณ์และสว่นประกอบต่างๆ 
ตามมาตรฐานของรถบรรทกุน า้มนั มีระบบ GPS ที่สามารถติดตามการขนสง่ได้แบบ Real Time ตลอดระยะทาง 
และมีรถขนสง่ทดแทนในจ านวนที่เพียงพอเพื่อรองรับในกรณีที่รถขนสง่เกิดเคร่ืองยนต์ขดัข้องหรือเสยีหาย รวมถึงมี
การท าประกนัภยัที่ครอบคลมุความเสยีหายตอ่มลูคา่เอทานอลที่บรรจอุยูใ่นถงับรรทกุ  

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดให้มีการประเมินคณุสมบตัิและความเหมาะสมของผู้ ให้บริการขนสง่อย่างต่อเนื่องทกุ
ไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจว่าการขนส่งเอทานอลให้แก่ลกูค้าเป็นไปอย่างปลอดภยัและลกูค้าจะได้รับเอทานอลที่มี
คณุภาพตามมาตรฐานของบริษัท 
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(4) การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภยั 

บริษัทมีนโยบายการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์เอทานอลแปลงสภาพ ตามข้อก าหนด 12 ประการของ
กรมธุรกิจพลงังาน (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.2.1.7 ระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ 
เอทานอล) และมีมาตรการควบคุมคณุภาพสินค้าทัง้ก่อนการจดัจ าหน่ายและก่อนการส่งมอบสินค้าให้กบัลกูค้า 
โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการด้านคณุภาพ ISO 9001:2015 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภยัในการท างาน โดยจัดตัง้คณะกรรมการตรวจความปลอดภยั มีการเฝ้าระวงั 
ตรวจวดัและวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกบัระดบัความร้อน แสงสว่าง เสียงภายในสถานประกอบการ การ
ปฏิบัติการทดลอง และชั่วโมงการท างาน ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง
ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดล้อม และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น นอกจากนี ้
บริษัทยงัจดัให้มีการฝึกอบรม และฝึกจิตส านกึด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังาน ตลอดจนสง่เสริมมาตรการอื่นๆ 
เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการท างานอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายดงักลา่วกบับริษัทย่อย 
ซึง่ได้แก่ UBS และ UBA เพือ่สร้างมาตรฐานความปลอดภยัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยบริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001:2018 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2.2.1.4 ใบรับรองและรางวัล 

บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะปรับปรุงระบบการบริหารจดัการอยา่งตอ่เนื่อง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทได้รับ
การรับรองหรือตอ่อายกุารรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ใบรับรอง ออกโดย วันที่ออกหรือต่ออายุ วันที่สิน้สุด 

ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 เลขท่ี TH13/7459 

SGS United 
Kingdom Ltd. 

9 ธนัวาคม 2562 9 ธนัวาคม 2565 
 

ใบรับรองระบบการการจดัการสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 เลขท่ี TH18/11407 

SGS United 
Kingdom Ltd. 

9 ตลุาคม 2561 9 ตลุาคม 2564 
 

ใบรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 เลขท่ี 
TH18/11408 

SGS United 
Kingdom Ltd. 

8 ตลุาคม 2561 8 ตลุาคม 2564 
 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับรางวลัด้านตา่งๆ ดงันี ้

ปี 2556 

 โครงการ CSR-DIW Award 2013 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 โครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม จากอตุสาหกรรมจงัหวดัอบุลราชธานี 
 โรงงานอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
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 โครงการสถานประกอบการนา่อยูน่า่ท างาน ระดบัเงิน จากสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 
 โครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน่ จากกรมพฒันาธุรกิจและการค้าจงัหวดัอบุลราชธานี 

ปี 2557 

 โครงการ CSR-DIW Continuous 2014 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจ าปี 2557 จาก

ผู้วา่ราชการจงัหวดัอบุลราชธานี จดัโดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ปี 2558 

 โครงการ CSR-DIW Continuous 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม 
จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 โครงการสถานประกอบการความปลอดภยัเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี จากกระทรวงแรงงาน 

ปี 2559 

 โครงการ ‚UBE-Money Card‛ ซึ่งท าร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวลั Best Cash Management 
Solution Thailand ปี 2016 จาก The asset Asian Awards ประเทศสงิคโปร์ 

ปี 2560 

 ผา่นการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC : Collective Action 
Against Corruption) 

ปี 2562 

 รางวลัสมัฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดบัดี รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2562 จาก
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 ASEAN Renewable Energy Projects Award 2019 ประเภทพลงังานทดแทน รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
จาก ASEAN Centre for Energy 

 Thailand Energy Awards ประจ าปี 2562 รางวลัดีเดน่ด้านพลงังานทดแทน จากกระทรวงพลงังาน  

ปี 2563 

 โรงงานอตุสาหกรรมสเีขียวระดบั 4 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
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2.2.1.5 สิ่งแวดล้อม 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการปฎิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และให้
ความส าคญักบัการคุ้มครองสิง่แวดล้อมเป็นอยา่งยิ่ง โดยได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องที่ส าคญั 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วยงานหลกัที่ก ากับดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  บริษัทต้องปฎิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์วา่ด้วยสิง่แวดล้อม เช่น พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาสขุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2535 พระราชบญัญตัิ
สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรมเก่ียวกบัการระบายอากาศเสยี ระดบัเสยีงทัว่ไป และคณุภาพน า้ทิง้ เป็นต้น 

กฎเกณฑ์วา่ด้วยสิง่แวดล้อมดงักลา่ว ได้มีการก าหนดประเภท ปริมาณ และความเข้มข้นของมวลสารท่ีจะถกูปลอ่ย
ออกสู่สภาพแวดล้อม ทัง้นี ้การด าเนินธุรกิจใดๆ เพิ่มเติมในอนาคต ที่อาจสง่ผลกระทบรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม
โดยรอบ จะต้องมีแนวทางในการประเมินผลกระทบ จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบ (Public Hearing) ก่อนด าเนินโครงการนัน้ๆ ก่อนเสมอ 

มาตรการของบริษัทในด้านการจดัการสิง่แวดล้อม 

โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทก่อให้เกิดผลพลอยได้ในรูปต่างๆ  เช่น  กากหมกัและน า้ใช้จากกระบวนการผลิต 
ซึง่บริษัทได้มีการน าน า้ใช้จากกระบวนการผลติจากโรงงานเอทานอลมาผา่นกระบวนการบ าบดัด้วยระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพื่อน ากลบัมาใช้เป็นพลงังานหมนุเวียนในโรงงาน 

น า้ที่ผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจะถูกส่งต่อให้แก่เกษตรกรในบริเวณพืน้ที่ รอบโรงงานได้ใช้ท า
การเกษตร หรือส่งไปปลกูหญ้าเนเปียร์ของบริษัท ซึ่งปลกูอยู่บนพืน้ที่กว่า 2,000 ไร่ ซึ่งในปัจจุบนั หญ้าเนเปียร์
ดงักลา่วถกูน าไปจ าหน่ายให้กับโรงงานอาหารสตัว์ โดยในอนาคต บริษัทมีแผนจะน าหญ้าเนเปียร์ไปผลิตอาหาร
ผสมเสร็จ (Total Mixed Ration หรือ ‚TMR”) ส าหรับจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ในจงัหวดัอบุลราชธานี
และจังหวดัใกล้เคียง ส าหรับกากหมกัที่เหลือจากการน าเข้ากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัทได้น าไปหมกั
จลุนิทรีย์ และมีกระบวนการเติมอากาศให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วตัถเุป็นธาตอุาหารส าหรับพืช ส าหรับเป็นสาร
ปรับปรุงดินจดัจ าหนา่ยภายใต้ช่ือ ‚อบุลไบโอ‛ ให้กลุม่เกษตรกรเครือขา่ย 

ทัง้นี ้ในปัจจบุนั บริษัทได้ด าเนินการให้มีระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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มาตรการของบริษัทในด้านการจดัการก๊าซเรือนกระจก 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมถึงสนบัสนนุ
สง่เสริมการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กร สงัคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ บริษัทได้
จดัตัง้คณะท างานด้านจัดการพลงังาน และก าหนดให้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยทุธศาสตร์ เพื่อเป็นผู้น าในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แผนการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก พร้อมทัง้สง่เสริมพฒันากิจกรรมหรือโครงการสร้างวฒันธรรมองค์กร การ
วิจยัพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม และการเผยแพร่ความรู้แก่บคุลากร ทัว่ทัง้องค์กร เก่ียวกบัการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก โดยในปี 2563 บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ประมาณ 250,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.3.12 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม) 

นอกจากนี ้บริษัทวางแผนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก . โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาข้อมลูปี 2563 เป็นปี
ฐานก๊าซเรือนกระจก และยกระดบัระบบฐานข้อมลูก๊าซเรือนกระจกของบริษัทให้เป็นมาตรฐาน ผ่านการทวนสอบ 
และขึน้ทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และจดัท ารายงานโครงการลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทภายในปี 2565 

2.2.1.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ข้อมลูในสว่นนีป้ระกอบไปด้วยข้อมลูและสถิติเก่ียวกบัภาคอตุสาหกรรมและภาคอตุสาหกรรมที่เก่ียว เนื่องกนัของ
บริษัทโดยข้อมลูสว่นหนึง่อ้างอิงมาจากฐานข้อมลู Bloomberg รวมถึงข้อมลูจากหนว่ยงานภาครัฐ สิง่พิมพ์เก่ียวกบั
อตุสาหกรรม และหนว่ยงานวิจยัอิสระ โดยข้อมลูทัง้หมดเป็นข้อมลูซึง่เผยแพร่ตอ่สาธารณะ 

(1) อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศ 

ภาพรวมอตุสาหกรรม 

ในปี 2549 ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงอนัตรายของสาร MTBE ในระยะยาว และมองเห็นโอกาสในการผนัตวัเองให้
เป็นประเทศที่ลดการพึ่งพิงการน าเข้าน า้มันดิบจากต่างประเทศ จึงได้มีการประกาศใช้เอทานอลทดแทนสาร 
MTBE อยา่งเป็นทางการ ซึง่ในระยะแรกความต้องการการใช้เอทานอลมีเพียงวนัละ 0.4 ล้านลิตร และทยอยเพิ่ม
สงูขึน้ตามนโยบายการสนบัสนนุของภาครัฐผา่นมาตรการตา่งๆ เช่น การประกาศยกเลกิการใช้น า้มนัเบนซิน 91 ใน
ปี 2556 ซึง่ท าให้ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มสงูขึน้จากประมาณ 2.0 ล้านลิตรต่อวนั เป็น 3.0 ล้านลิตรต่อวนัในปี 
2557 และการผลกัดนัการใช้น า้มนัแก๊ซโซฮอล์จากกระทรวงพลงังาน ท าให้ปริมาณการใช้เอทานอลเป็น 3.7 ล้าน
ลิตรต่อวันในปี 2559 จนในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการใช้เอทานอลสูงถึงวันละ 4.0 – 4.4 ล้านลิตร 
นอกจากนี ้ในปัจจุบนั กระทรวงพลงังานมีแผนในการผลกัดนัน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน า้มนัเชือ้เพลิงหลกัใน
เคร่ืองยนต์เบนซิน แทนที่น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 91 ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกระยะยาว 
“AEDP2018” ซึง่จะท าให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มสงูขึน้ในอนาคต 

  



  บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 2.2.2 หน้า 18 

สดัส่วนการใช้น ้ามนัแก๊สโซฮอล์เทียบกบัน ้ามนัเบนซิน ในปี 2559 – 2563 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564  

 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ปริมาณการใช้น า้มนัในกลุม่น า้มนัแก๊สโซฮอล์ทัง้หมดในปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 30.9 ล้านลิตรต่อวนั ค านวณเป็น
ปริมาณการใช้เอทานอลในปัจจุบนัประมาณ 4.0 – 4.4 ล้านลิตรต่อวนั ที่น าไปใช้ผสมกับน า้มนัเบนซิน ซึ่งความ
ต้องการใช้เอทานอลจะเพิ่มขึน้เป็น 4.9 – 5.2 ล้านลิตรต่อวนั หากปริมาณการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 เข้าแทนที่
การใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ทัง้หมด โดยสดัสว่นและปริมาตรในการผสมกบัน า้มนัแตล่ะประเภท เป็นดงันี ้

ตารางแสดงปริมาณการผสมเอทานอล และสดัส่วนการจ าหน่ายน ้ามนั ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 

ชนิดของน า้มัน 
ปริมาณการจ าหน่ายน า้มัน 

 (ล้านลิตรต่อวัน) 
สัดส่วนการจ าหน่าย สัดส่วนการผสมเอทานอล 

แก๊สโซฮอล์ 91 7.16 24.0% ร้อยละ 9-10 
แก๊สโซฮอล์ 95 15.17 51.0% ร้อยละ 9-10 

E20 5.99 20.1% ร้อยละ 19-20 
E85 0.75 2.5% ร้อยละ 75-85 

รวม 29.76 100.0%  

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ผู้ประกอบการเอทานอลในประเทศ 

ในปัจจุบนั ผู้ผลิตเอทานอลในประเทศที่เปิดด าเนินการแล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 27 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอลจาก
กากน า้ตาล 12 ราย ผู้ ผลิตเอทานอลจากมนัส าปะหลงั 9 ราย และผู้ ผลิตเอทานอลจากทัง้กากน า้ตาลและมัน
ส าปะหลงั 6 ราย ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 6.28 ล้านลิตรต่อวนั นอกจากนี ้ยงัมีโรงงานเอทานอลที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง ได้แก่  บริษัท อพัเวนเจอร์ จ ากดั เฟส 2 และเฟส 3 ซึง่มีก าลงัการผลติติดตัง้รวม 0.68 ล้านลิตรต่อวนั เมื่อ
โรงงานดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้หมด จะท าให้ก าลงัการผลิตเอทานอลรวมของประเทศเพิ่มขึน้เป็น 6.96 ล้าน
ลติรตอ่วนั 

  

27.78 28.82 29.97 31.24 30.92 29.06 
1.53 1.39 1.09 0.95 0.79 

0.70 

2559 2560 2561 2562 2563 6M2564

แก๊สโซฮอล์ (ล้านลิตร/วนั) เบนซิน (ล้านลิตร/วนั) 
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ตารางแสดงรายช่ือผู้ผลติเอทานอลและก าลงัการผลติติดตัง้ 

ผู้ผลิตเอทานอล 
ก าลงัการผลิต 
(ลิตรตอ่วนั) 

วตัถดุิบท่ีใช้ 

บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอย่ี จ ากดั (มหาชน) (ดา่นช้าง) 150,000  กากน า้ตาล  

บริษัท เคทสิ ไบโอเอทานอล จ ากดั 230,000  กากน า้ตาล  
บริษัท น า้ตาลไทยเอทานอล จ ากดั 200,000  กากน า้ตาล  
บริษัท มิตรผลไบโอฟเูอล จ ากดั (ชยัภมูิ) 500,000  กากน า้ตาล  

บริษัท มิตรผลไบโอฟเูอล จ ากดั (กาฬสินธุ์) 230,000  กากน า้ตาล  
บริษัท มิตรผลไบโอฟเูอล จ ากดั (กฉิุนารายณ์) 320,000  กากน า้ตาล  
บริษัท มิตรผลไบโอฟเูอล จ ากดั (ดา่นช้าง) 200,000  กากน า้ตาล  

บริษัท เคไอเอทานอล จ ากดั 250,000  กากน า้ตาล  
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 150,000  กากน า้ตาล  
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บอ่พลอย) 300,000  กากน า้ตาล  

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั 300,000  กากน า้ตาล  
บริษัท แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั 230,000  น า้อ้อย  
รวมก าลังผลิตเอทานอลจากกากน า้ตาลและน า้อ้อย 3,060,000 44.0% 
บริษัท ทรัพย์ทพิย์ จ ากดั 200,000 มนัเส้น 

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 130,000 มนัสด 
บริษัท ไทผ่ิงเอทานอล จ ากดั 300,000 มนัสด 
บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 150,000 มนัเส้น 

บริษัท อี 85 จ ากดั 500,000 มนัสด/น า้แป้ง 
บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 400,000 มนัสด/มนัเส้น 
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จ ากดั 150,000 มนัสด/มนัเส้น 

บริษัท อพัเวนเจอร์ จ ากดั 340,000 มนัเส้น 
บริษัท ฟ้าขวญัทพิย์ จ ากดั 120,000 มนัสด 
รวมก าลังผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 2,290,000 32.9% 

บริษัท ราชบรีุเอทานอล จ ากดั 150,000 มนัเส้น/กากน า้ตาล 
บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จ ากดั 150,000 มนัเส้น/กากน า้ตาล 

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากดั (มหาชน) 200,000 มนัเส้น/กากน า้ตาล 
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอย่ี จ ากดั (มหาชน) (ดา่นช้าง) 200,000 มนัเส้น/กากน า้ตาล 
บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จ ากดั 200,000 มนัสด/มนัเส้น/กากน า้ตาล 

บริษัท พรวไิล อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ฟ เทรดดิง้ จ ากดั 25,000 มนัเส้น/กากน า้ตาล 
รวมก าลังผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน า้ตาล 925,000 13.3% 

บริษัท อพัเวนเจอร์ จ ากดั เฟส 2,3 680,000 มนัเส้น 
รวมก าลังผลิตเอทานอลท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 680,000 9.8% 
รวมก าลังผลิตเอทานอลทัง้หมด 6,955,000 100.0% 

ท่ีมา :กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (มิถนุายน 2564) 



  บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 2.2.2 หน้า 20 

ปริมาณการผลิตแยกตามประเภทวตัถุดิบ และปริมาณการใช้เอทานอล (หน่วย: ล้านลิตรต่อวนั) ในปี 2559 – 
2563 และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 

 
ท่ีมา :กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

หลงัจากกระทรวงพลงังานได้ประกาศยกเลิกใช้น า้มนัเบนซิน ออกเทน 91 ในปี 2556 ปริมาณการใช้เอทานอลได้
ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว ตามปริมาณการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ ต่อมาในช่วงปลายปี 2558 กระทรวงพลงังาน
มีนโยบายผลกัดนัให้มีการใช้น า้มนัแก๊ซโซฮอล์มากขึน้ ความต้องการใช้เอทานอลซึง่เป็นสว่นผสมจึงเพิ่มขึน้เช่นกนั 
ท าให้ปริมาณการผลิตเอทานอลในปี 2559 เกิดการขาดแคลน เนื่องจากก าลงัผลิตของโรงงานเอทานอลยังมี
จ านวนไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัก าลงัผลิตเอทานอลมีเพียงพอต่อความต้องการใช้เอทานอลในประเทศ 
และยงัมีคงก าลงัผลติเหลอืสามารถรองรับความต้องการใช้เอทานอลที่คาดวา่จะเพิ่มสงูขึน้ได้ในอนาคต 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตเอทานอลในอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ กากน า้ตาลและมัน
ส าปะหลงั โดยผู้ผลติเอทานอลจากกากน า้ตาลสว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตน า้ตาล และใช้ผลพลอยได้ซึ่งก็คือ กากน า้ตาล
ในการผลติ ท าให้มีต้นทนุวตัถดุิบต ่า แต่จะมีความเสี่ยงในเร่ืองความไม่แน่นอนของผลผลิตกากน า้ตาลในแต่ละปี 
ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4 ของผลผลิตอ้อย นอกจากนี ้พืน้ที่การเกษตรของอ้อยยงัมีจ ากัด โดยในปีเพาะปลกู 
2562/63 มีพืน้ที่ปลกูอ้อยอยู่ประมาณ 12.0 ล้านไร่ และมีผลผลิตอ้อยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.1 ตนัต่อไร่ ซึ่งลดลงจาก
พืน้ท่ีปลกูประมาณ 12.2 ล้านไร่ และผลผลติ 10.7 ตนัตอ่ไร่ในปีเพาะปลกู 2561/62 เนื่องมาจากการประสบปัญหา
ภยัแล้งที่รุนแรงในช่วงเวลาเพาะปลกู ท าให้อ้อยมีคณุภาพต ่า ผลผลติตอ่ตนัอ้อยลดลง ประกอบกบัราคาอ้อยตกต ่า
ตอ่เนื่อง ท าให้เกษตรหนัไปปลกูพืชชนิดอื่นท่ีให้ผลตอบแทนดีกวา่ 

ส าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลในประเทศไทยในฤดูผลิตปี 2563/64 นี ้ทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทัว่ไปในการเกษตร เช่น ภยัแล้ง การบริหารจัดการน า้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด หรือแม้แต่การปรับปรุงระบบโลจิสติกต์ขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางที่มี
ประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมไร่อ้อย และนอกจากนี ้สถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
สง่ออกน า้ตาลไทย ซึง่จะมีผลกระทบตอ่เนื่องไปถึงราคาอ้อย 

  

 2.22  
 2.57   2.82  

 3.21  
 2.53  

 2.88  
 1.09  

 1.43   1.20  
 1.23  

 1.51   1.49  
 3.67   3.91   4.20   4.42  

 3.99   3.78  

2559 2560 2561 2562 2563 5M2564

กากน า้ตาลและอ้อย มนัส าปะหลงั ปริมาณการใช้เอทานอล 
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ปริมาณผลผลิตออ้ยและกากน ้าตาล ในปีเพาะปลูก 2558/59 – 2562/63 และคาดการณ์ปีเพาะปลูก 2563/64 

 
ท่ีมา : ส านกับริหารอ้อยและน า้ตาลทราย 

มนัส าปะหลงั เป็นพืชที่ไม่ต้องการการดูแลมาก ปลกูง่าย โดยในปีเพาะปลกู 2562/63 มีพืน้ที่เพาะปลกูทัง้หมด
ประมาณ 8.7 ล้านไร่ทัว่ประเทศ และมีผลผลิตมนัส าปะหลงัโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9 ตนัต่อไร่ ซึ่งลดลงจากปีเพาะปลกู 
2561/62 ที่ 3.4 ตนัต่อไร่ จากปัญหาภยัแล้ง โดยมีพืน้ที่ปลกูส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ
จงัหวดันครราชสีมา ชัยภูมิ อบุลราชธานี และเลย คิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณร้อยละ 30.1 ของผลผลิตมนั
ส าปะหลงัทัง้ประเทศ   

ส าหรับฤดูเพาะปลูกมันส าปะหลงัในปี 2563/64 คาดการณ์ว่าจะมีพืน้ที่เพาะปลูกเพิ่มขึน้เป็น 9.0 ล้านไร่ทั่ว
ประเทศ และมีผลผลติมนัส าปะหลงัเฉลีย่ 3.1 ตนัตอ่ไร่ เนื่องจากกรมการค้าภายในมีโครงการประกนัราคาสว่นตา่ง
มนัส าปะหลงั ท าให้เกษตรกรมนัส าปะหลงัมคีวามสนใจในการเพาะปลกูเพิ่มขึน้ โดยในปัจจบุนั ราคามนัส าปะหลงั
สดและมนัส าปะหลงัเส้นอยูท่ี่ประมาณ 2.15 – 2.85 บาท และ 6.80 – 7.60 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดบั (ราคาซือ้
ขายมนัส าปะหลงัอ้างอิงจากสมาคมโรงงานผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัไทย ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) 

ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัในปีเพาะปลูก 2558/59 – 2562/63  และคาดการณ์ปีเพาะปลูก 2563/64 

 
ท่ีมา : มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย 

  

94.0  93.0  
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ปริมาณอ้อยสง่เข้าหีบ (ล้านตนัตอ่ปี) ปริมาณกากน า้ตาล (ร้อยละ) 

30.6  30.9  27.9  28.9  25.3  28.3  

 3.4   3.5   3.5  
 3.4  

 2.9  

 3.1  
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ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงั (ล้านตนัตอ่ปี) ผลผลิตเฉลี่ยตอ่ไร่ (ตนั) 
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ราคามนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเสน้เฉลีย่ ส าหรบัปี 2559 – 2563 และช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 

 
ท่ีมา : มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย 

โครงสร้างราคา 

ราคาซือ้ขายเอทานอลส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นระบบประมูลราคา (Bidding Process) ผู้ผลิตเอทานอลจะ
เสนอราคาไปยงัผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 ทกุไตรมาส และจะซือ้ขายสินค้ากนัที่ราคาชนะประมลูตลอดทัง้ไตรมาส 
โดยการค านวณราคาของผู้ผลิตเอทานอลจะเป็นไปตามวิธีต้นทนุบวกก าไรสว่นเพิ่มในอตัราที่เหมาะสม (Cost-
Plus Margin)  

ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายเอทานอลอาจเปลีย่นแปลงมากน้อยในแต่ละไตรมาส ขึน้อยู่กบั 1) ราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต
เอทานอล คือ กากน า้ตาล และมนัส าปะหลงั (ในปัจจุบนัถกูผลิตโดยกากน า้ตาลเป็นสว่นใหญ่) ซึ่งอาจมีความผนั
ผวนขึน้อยูก่บัปริมาณผลผลติ ราคาสง่ออก และผลผลติที่ได้ในแตล่ะช่วงของปี ดงันัน้ ผู้ประกอบการผลติเอทานอล
แต่ละรายจ าเป็นจะต้องบริหารจัดการคดัเลือกวัตถุดิบโดยค านึงถึงปัจจัยต้นทุนวตัถุดิบ และประสิทธิภาพหรือ
ข้อจ ากัดของเคร่ืองจักรในการผลิตเอทานอลให้เหมาะสม และ 2) ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของ
อตุสาหกรรมเอทานอล ซึ่งในปัจจุบนั เอทานอลได้ถูกใช้ในการผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลิงเป็นส่วนใหญ่ หากความ
ต้องการเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้หรือลดลง ย่อมส่งผลต่อความต้องการใช้เอทานอลด้วยในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี  
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้สงูในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เภสชักรรม 
เคร่ืองส าอางค์ เคมี และการแพทย์ เป็นต้น โดยหากมีการแก้ไขหรือผอ่นคลายทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการผลิต
และจ าหนา่ยเอทานอลเกรดอตุสาหกรรม บริษัทก็มีแผนที่จะผลิตเอทานอลเกรดอตุสาหกรรมเพิ่มเติม และสง่ออก
ไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบับริษัท ซึง่บริษัทมีความพร้อมของโรงงานและทีมบคุลากรอยูแ่ล้ว 

  

 1.92   1.82  
 2.76   2.30   2.28   2.42  

 5.66   5.13  

 6.85   6.32   6.64   7.00  

2559 2560 2561 2562 2563 ม.ค.-พ.ค. 64 

หน่วย : บาทตอ่กิโลกรัม ราคามนัสด ราคามนัเส้น 
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ราคาซ้ือขายเอทานอลในประเทศ ในปี 2559 – 2563 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 

 
ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

นโยบายจากภาครัฐเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัในการกระตุ้นความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ โดยภาครัฐมี
การออกมาตรการและแผนนโยบายต่างๆ เพื่อวางเป้าหมายการใช้เอทานอลซึ่งเป็นพลงังานทดแทนหลกัที่ส าคญั
ของประเทศ ดงันี ้

มาตรการเงนิอุดหนุนจากกองทุนน ้ามันเชื้อเพลิง 

กองทุนน า้มันของประเทศไทยจัดตัง้ขึน้ในปี 2520 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน า้มันใน
ประเทศ โดยการเข้าแทรกแซงราคาน า้มนัในกรณีที่ราคาน า้มนัมีความผนัผวน อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อตุสาหกรรมน า้มนัในตลาดโลก เช่น ภาวะขาดแคลนน า้มนั สง่ผลให้ราคาน า้มนัในตลาดโลกมีความผนัผวนและ
สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว เป็นต้น โดยกองทนุน า้มนัได้ถกูน ามาใช้กลุม่ผลิตภณัฑ์น า้มนัเบนซิน เพื่อให้สอดคล้องกบัแผน
พลงังานทดแทนของภาครัฐ กลา่วคือ กองทนุน า้มนัได้มีการจดัเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนัส าหรับน า้มนัที่มีสว่นผสม
ของเอทานอลในปริมาณน้อย เช่น เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อน าไปชดเชยให้กับน า้มนัที่มี
สว่นผสมของเอทานอลในปริมาณสงู เช่น E20 และ E85 เพื่อรักษาสว่นต่างของราคาน า้มนั กลา่วคือ น า้มนั E20 
และ E85 ควรจะมีราคาต ่ากวา่น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 อยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้การใช้นโยบายดงักลา่วยงัเป็น
การช่วยสนบัสนุนและกระตุ้นให้เกิดการใช้เอทานอลอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการ
ผลกัดนัให้มีการผลติและการใช้เอทานอลภายในประเทศอยา่งตอ่เนื่อง 

  

20.0

22.0

24.0

26.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บาทตอ่ลิตร 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
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อตัราเงินสง่เข้ากองทนุและอตัราเงินชดเชย ส าหรับน า้มนัเชือ้เพลงิที่ผลติเพื่อใช้ในประเทศไทย 

 ชนิดของน า้มนัเชือ้เพลง อตัราเงินส่งเข้ากองทนุ (บาท/ลิตร) อตัราเงินชดเชย (บาท/ลิตร) 
น า้มนัเบนซนิ 6.58 - 

น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 0.62 - 
น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 91 0.62 - 
น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 - 2.28 

น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E85 - 7.13 

ท่ีมา : ส านกังานกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ กระทรวงพลงังาน ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (กบน.) ฉบบัท่ี 33/2563 (ข้อมลู 
ณ มิถนุายน 2564) 

แผนพลังงานทดแทนประจ าปี 2561 - 2580 (AEDP2018) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

แผน AEDP2018 เป็นแผนการจัดการพลงังานฉบับล่าสุด ซึ่งประกาศเมื่อ เดือนตุลาคม 2563 ได้มีการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายการใช้เอทานอลในอนาคต โดยมีแผนท่ีจะเพิ่มปริมาณในการผลิตและความต้องการใช้เอทา
นอลจากปัจจบุนัท่ี 4.0 ล้านลติรตอ่วนั เป็น 7.2 ล้านลิตรต่อวนั ในปี 2569 โดยนโยบายดงักลา่วมุ่งหวงัให้เกิดการ
ใช้เอทานอลภายในประเทศมากขึน้ เกิดมลูค่าเพิ่มจากการใช้ผลผลิตภายในประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกร และเกิด
การพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืน ซึง่แผนพลงังานดงักลา่วแบง่ออกได้เป็น 2 สว่นหลกั คือ 

1. เพ่ิมศกัยภาพดา้นวตัถดิุบ  

 ภาครัฐมีแผนที่จะเพิ่มพืน้ที่ปลกูอ้อยจากปัจจุบัน 12 ล้านไร่ เป็น 16 ล้านไร่ ภายในปี 2569 โดยนโยบาย
ดงักล่าวจะท าให้มีผลผลิตอ้อยประมาณ 182 ล้านตันต่อปี และเป็นกากน า้ตาลคงเหลือจากการบริโภค
ประมาณ 7.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งสามารถใช้ผลิตเอทานอลได้ 4.7 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2569 ทัง้นี ้ส าหรับ
วตัถดุิบมนัส าปะหลงั ภาครัฐมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากปัจจุบนั 2.9 ตนัต่อไร่ เป็น 7.0 ตนัต่อไร่ ในปี 
2569 โดยนโยบายดงักลา่วจะท าให้มีผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 61 ล้านตนัต่อปี (ค านวณ
จากพืน้ท่ีปลกู 8.7 ล้านไร่ในปัจจบุนั) 

2. เพ่ิมปริมาณความตอ้งการใช้เอทานอล 

 ภาครัฐมีแผนท่ีจะใช้กลไกราคา หรือที่เรียกวา่การบริหารสว่นตา่งราคาน า้มนั โดยตัง้ราคาน า้มนัที่มีสว่นผสม
ของเอทานอลในปริมาณสงู เช่น E20 และ E85 ให้ต ่ากว่าราคาของน า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ 91 อย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนี ้ภาครัฐยงัมีนโยบายยกเลิกน า้มนัแก๊สโซฮอล์ 91 และส่งเสริมให้ใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 
E20 ทดแทนเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงหลกั อย่างไรก็ดี นโยบายมีแผนลดการชดเชยเพื่อลดปริมาณการใช้แก๊ส
โซฮอล์ E85 ลดลง โดยในระยะยาว คาดหวงัให้มีการจ าหนา่ยน า้มนัเชือ้เพลิงเคร่ืองยนต์เบนซินเพียง 2 ชนิด 
คือ แก๊สโซฮอล์ 95 และน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 
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นอกจากการสง่เสริมการใช้เอทานอลและการเพิ่มศกัยภาพด้านวตัถดุิบแล้ว ภาครัฐยงัมีมาตรการสร้างความมัน่คง
ให้กบัผู้ผลติเอทานอล โดยมุง่เน้นการให้ความรู้ สนบัสนนุการค้นคว้าและวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
ลดต้นทนุการผลติ ซึง่ถือเป็นการสง่เสริมให้มีการผลติและการใช้เอทานอลอยา่งยัง่ยืน 

2.2.1.7 ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเอทานอล 

(1)  ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล บริษัทจ าเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจดงักลา่ว โดยบริษัทได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยผู้ ค้าน า้มนัมาตรา 7 ครอบคลมุผู้ ค้าน า้มนัที่มีปริมาณ
การค้าน า้มนัแตล่ะชนิดหรือรวมกนัทกุชนิดปีละเกินกวา่ 100,000 เมตริกตนั (หรือประมาณ 120 ล้านลติรตอ่ปี) 

ทัง้นี ้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจที่ส าคญัของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

ใบอนญุาต รายละเอียดใบอนญุาต 
วนัที่ออก 
หรือตอ่อาย ุ

วนัที่สิน้สดุ 
หน่วยงานผู้ออก
ใบอนญุาต 

ใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงาน 
เอทานอล 
 

อนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตเอทา
นอลเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิง ก าลงัการผลิต 
400,000 ลิตรตอ่วนั 

30 ตลุาคม 2552 - (1) กระทรวงอตุสาหกรรม 

สญัญาอนญุาตให้
ผลิตและจ าหน่ายเอ
ทานอลเพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลิง 

อนุญาตให้ผลิตเอทานอลที่ มีความ
บริสุทธ์ิของแอลกอฮอล์ตัง้แต่ร้อยละ 
99.5 ขึน้ไปโดยปริมาตรส าหรับน าไปใช้
ผสมกับน า้มันเชื อ้ เพลิงเพื่อใ ช้ เ ป็น
เชือ้เพลิง 

11 มกราคม 2556 - (2) กรมสรรพสามิต 

ใบอนญุาตประกอบ
กิจการมนัเส้น 

อนญุาตให้ประกอบกิจการท ามนัเส้น 11 เมษายน 2556 - (1) กระทรวงอตุสาหกรรม 

ใบอนญุาตเป็นผู้ ค้า
น า้มนัเชือ้เพลิง 
ตามมาตรา 7 

เลขที่ใบอนญุาต 2/2562 15 ตลุาคม 2562 - (3) กรมธุรกิจพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

หมายเหต:ุ 
(1) ในปี 2562 กระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกพระราชบญัญตัโิรงงาน ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2562) โดยได้ยกเลิกการต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการ

โรงงาน เพ่ือลดภาระของผู้ประกอบการ แต่ยงัคงก าหนดให้มีการช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปี อย่างไรก็ดี กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออก
ประกาศยกเว้นคา่ธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ทกุขนาด (ซึง่รวมถึงโรงงานของบริษัท) จนถึง
วนัท่ี 9 มิถนุายน 2565 เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

(2) ไม่มีวนัสิน้สดุอาย ุแตมี่เง่ือนไขท่ีต้องปฏิบตัติาม เช่น การน าส่งบญัชีแสดงการผลิตเอทานอล และการซือ้วตัถุดิบมาใช้ในการผลิตเอทานอล 
รวมถึงการปฎิบตัติามระเบียบข้อบงัคบั และประกาศเก่ียวกบัการผลติเอทานอลท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัและท่ีจะออกใช้ในอนาคต 

(3) ไม่มีวนัสิน้สดุอาย ุแตต้่องช าระคา่ธรรมเนียมเป็นรายปี 
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(2) การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ) 

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3584 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
เอทานอลแปลงสภาพส าหรับผลิตน า้มันแก๊สโซฮอล์ 

ข้อก าหนดเก่ียวกบัเอทานอลแปลงสภาพมีทัง้หมด 12 ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ ข้อก าหนด Condition อัตราสูงต ่า วิธีทดสอบ 
1 ปริมาณเอทานอลและ

แอลกอฮอล์ชนิดอิ่มตวัที่มีจ านวน
คาร์บอนอะตอมสงูกวา่เอทานอล 
(ร้อยละโดยปริมาตร) 

Ethanol plus higher 
saturated alcohols, % 
volume 

ไมต่ ่ากวา่ 99.0 EC 2870  
Method B 

2 โมโนแอลกอฮอล์ชนิดอิ่มตวัที่มี
จ านวนคาร์บอนอะตอมตัง้แต ่3-5 
อะตอม (ร้อยละโดยปริมาตร) 

Higher saturated (C3-
C3) mono alcohols, % 
volume 

ไมส่งูกวา่ 2.0 EC 2870  
Method III 

3 เมทานอล (ร้อยละโดยปริมาตร) Methanol, % volume ไมส่งูกวา่ 0.5 EC 2870  
Method III 

4 ยางเหนียว (มิลลิกรัม/100 
มิลลิลิตร) 

Solvent Washed Gum, 
mg/ 100 ml 

ไมส่งูกวา่ 5.0 ASTM D 381 

5 น า้ (ร้อยละโดยน า้หนกั) Water, %weight ไมส่งูกวา่ 0.3 ASTM E 203 

6 คลอไรด์อนินทรีย์ (มิลลิกรัม/ลิตร) Inorganic chloride, mg/l ไมส่งูกวา่ 20.0 ASTM D 512 

7 ทองแดง (มิลลิกรัม/ กิโลกรัม) Copper, mg/kg ไมส่งูกวา่ 0.07 ASTM D 1688 

8 ความเป็นกรดค านวณเป็นกรดอะ
ซีติด (มิลลิกรัม/ลิตร) 

Acidity as acetic acid, 
mg/l 

ไมส่งูกวา่ 30.0 ASTM D 1613 

9 ความเป็นกรด-ดา่ง pHe ไมต่ ่ากวา่ 6.5 ASTM D 6423 

      และไมส่งูกวา่ 9.0 

10 สภาพตวัน าไฟฟ้า (ไมโครซีเม็นส์/
เมตร) 

Electrical conductivity, 

μS/m 

ไมส่งูกวา่ 500 ASTM D 1125 

11 ลกัษณะทีป่รากฏ Appearance เป็นของเหลวใส ไมขุ่่นไม่
แยกชัน้ และไมมี่สาร
แขวนลอย 

ตรวจพินิจด้วย
สายตา 

12 สารเติมแตง่ (ถ้ามี) Additive ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 
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2.2.2 ธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั 
 

 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัทัง้เกรดอาหารและเกรดอตุสาหกรรม โดยแป้งมนัส าปะหลงัเกรดอาหารจะมี
ทัง้แบบทัว่ไปและออร์แกนิค บริษัทจ าหน่ายแป้งมนัส าปะหลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ‚อบุลซนัฟลาวเวอร์‛ โดยมีก าลงั
การผลิตสงูสดุ 700 ตนัแป้งต่อวนั ซึ่งผลิตภณัฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัต่างประเทศ ส่วนที่เหลือจะเป็นการขาย
ภายในประเทศให้แก่ลกูค้ารายย่อย นอกจากผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงั บริษัทยงัมีผลิตภณัฑ์แป้งฟลาวมนัส าปะหลงั 
(Cassava Flour) ทัง้แบบทัว่ไปและออร์แกนิค ซึง่จ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ‚อบุลซนัฟลาวเวอร์‛  และ ‚Tasuko” 

บริษัทได้วางแนวทางการบริหารจดัการด้านการผลติและจ าหน่ายตัง้แต่การจดัหาวตัถดุิบ จนถึงการท าการตลาดที่สามารถ
เข้าถึงความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี โดยบริษัทได้ท าการส ารวจและศึกษาจนเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลกูค้า
เพื่อน ามาพฒันาและปรับปรุงคณุภาพและคณุลกัษณะของสนิค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ ตลอดจน
วางกลยทุธ์ด้านการตลาดเพื่อให้ลกูค้าทกุกลุม่ โดยเฉพาะลกูค้ารายยอ่ย ให้สามารถเข้าถึงสนิค้าของบริษัทได้โดยง่าย ท าให้
ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัของบริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในตลาด ซึ่งผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทมีวางจ าหน่ายในหลากหลายประเทศ เช่น ไทย จีน สหรัฐอเมริกา และยโุรป เป็นต้น โดยผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารจากหลายภูมิประเทศ เช่น BRC จากสหราชอาณาจักร FSMA จากสหรัฐอเมริกา 
KOSHER จากยโุรป และ Halal เป็นต้น และส าหรับผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ออร์แก
นิค) ระดบัสากลในหลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่ น เกาหล ีจีน และไทย 

2.2.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 ผลติภณัฑ์หลกัในกลุม่ธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั ประกอบด้วย แป้งมนัส าปะหลงั (Cassava Starch) และแป้งฟลาว
มนัส าปะหลงั (Cassava Flour) ซึ่งมีจ าหน่ายทัง้แบบทัว่ไป (Native) และแบบออร์แกนิค (Organic) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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แป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไป (Native Starch) 

 แป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไปเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากหวัมนัส าปะหลงัสด มีลกัษณะเป็นผงสีขาว ผิวสมัผสัของแป้ง
เนียน ลืน่มือ เมื่อท าให้สกุจะเหลวเหนียวหนืด เมื่อพกัให้เย็นจะมีลกัษณะเหนียวคงตวั จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย
ทัง้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน สาค ูซอสปรุงรส และอตุสาหกรรมอื่นๆ เช่น กระดาษ 
และสิง่ทอ เป็นต้น 

ปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เกรดอตุสาหกรรมและเกรดอาหาร โดยแป้งมนั
ส าปะหลงัเกรดอาหารจะต้องมีคณุลกัษณะตามข้อก าหนดขององค์การอาหารและยา (อย.) สว่นเกรดอตุสาหกรรม 
จะมีการเติมสารซลัเฟอร์เพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มความขาว ซึง่โดยสว่นใหญ่จะถกูน าไปใช้ในโรงงานผลติกระดาษ 

ตารางเปรียบเทียบคณุสมบติัของแป้งมนัส าปะหลงัเกรดอาหารและเกรดอตุสาหกรรม 

เกณฑ์ หน่วย เกรดอาหาร เกรดอตุสาหกรรม วธีิการในการวเิคราะห์ 

1. % แป้ง % ไม่น้อยกวา่ 85 ไม่น้อยกวา่ 85 EC Method 
2. ความชืน้ % ไม่เกิน 13 ไม่เกิน 13 AOAC 1990 
3. ความขาว % ไม่น้อยกวา่ 90 ไม่น้อยกวา่ 90 Kett-c-300 

4. ความละเอียด % ไม่น้อยกวา่ 99 ไม่น้อยกวา่ 99 Sieve pass 100 mesh 
5. ความเป็นกรดด่าง pH 5.0 – 7.0 5.0 – 7.0 PH Meter 
6. ก ามะถนั ppm ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 100 AOAC 1900 

7. ความหนืด BU ไม่น้อยกวา่ 700 ไม่น้อยกวา่ 700 Brabender Viscoamylograph 
8. เถ้า % ไม่เกิน 0.25 ไม่เกิน 0.25 As per mill test definition 
9. กาก % ไม่เกิน 0.25 ไม่เกิน 0.25 As per mill test definition 

ในส่วนของการขาย ส่วนใหญ่บริษัทจ าหน่ายแป้งมันส าปะหลังโดยการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น จีน 
สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยโุรป แบ่งขนาดของบรรจุภณัฑ์ออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ (Big Bag) 
ขนาดเลก็ (Small Bag) และขนาดค้าปลกี (Retail Bag) ซึง่มีความจตุัง้แต ่0.4 – 850 กิโลกรัม 
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ตารางแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงั 

รายละเอียด ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขนาดค้าปลีก 

ผลิตภณัฑ์ (เกรด) เกรดอตุสาหกรรม 
และเกรดอาหาร 

เกรดอาหาร เกรดอาหาร 

ความจุ 850 กก. 20 กก.- 50 กก. 0.4 กก. – 1.0 กก. 

กลุ่มลกูค้า 
โรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดใหญ่ 
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

ถงึกลาง (SME)  
ครัวเรือน 

แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค (Organic Starch) 

แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค หรือ แป้งมนัส าปะหลงัอินทรีย์ มีลกัษณะเดียวกันกับแป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไปเกรด
อาหาร เพียงแตใ่ช้วตัถดุิบ คือ หวัมนัส าปะหลงัอินทรีย์ ซึง่ไมใ่ช้สารเคมีในการเพาะปลกู ปัจจบุนั ผลติภณัฑ์แป้งมนั
ส าปะหลงัออร์แกนิคของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดบัสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ยโุรป ญ่ีปุ่ น เกาหล ีจีน และไทย 

 

แป้งฟลาวมนัส าปะหลงั (Cassava flour)  

แป้งฟลาวมนัส าปะหลงั เป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากหวัมนัส าปะหลงัสด มีลกัษณะเป็นผงสีขาว ผิวสมัผสัของแป้ง
เนียน ลืน่มือ มีความละเอียดสงู ลกัษณะภายนอกและรสชาติใกล้เคียงแป้งสาลี และมีข้อได้เปรียบด้านปริมาณไฟ
เบอร์ที่สงูกวา่ และไมม่ีกลเูตน ท าให้ผู้บริโภคที่แพ้ผลติภณัฑ์จากข้าวสาลี (แพ้กลเูตน) สามารถรับประทานได้ โดย
แป้งฟลาวมันส าปะหลงัของบริษัทมีจ าหน่ายทัง้แบบทั่วไปและออร์แกนิค ซึ่งได้รับการรับรองคุณสมบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดบัสากลในหลากหลายประเทศ เช่นเดียวกนักบัผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค 

 

บริษัทจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แป้งฟลาวมนัส าปะหลงั ภายใต้แบรนด์ “Tasuko” ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้
มีการท าการตลาดผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ “Savvy” ส าหรับผลิตภณัฑ์แป้งฟลาวออร์แกนิคในต่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยโุรป โดยวางกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลติขนมหรือเบเกอร่ี ซึง่ในปัจจุบนัใช้
แป้งสาลีเป็นวตัถดุิบหลกั โดยบริษัทจะมุ่งเน้นไปยงัขนาดบรรจุภณัฑ์ขนาดค้าปลีก (Retail Bag)  และขนาดเล็ก 
(Small Bag) ส าหรับใช้ในครัวเรือน หรือใช้ในสถานประกอบการขนาดเลก็ถึงกลาง (SME)  
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บริษัทได้วางแผนท าการตลาดในเชิงรุก โดยร่วมกบับริษัทผู้ผลติและน าเข้าขนมชัน้น าของประเทศ เพื่อสร้าง Brand 
Awareness ของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว โดยผลิตภณัฑ์แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัได้เร่ิมวางจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ
แล้ว ในไตรมาส 2/2564 ที่ผา่นมา 

ปริมาณการผลิตและการขายแป้งมนัส าปะหลงัและแป้งฟลาวของบริษัท ในปี 2561 – 2563 และช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2563 และ 2564 

หน่วย  :ตนั  
2561 2562 2563 6M2563 6M2564 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การผลิต           
แป้ง Native 93,158 90.3 90,026 72.4 37,107 49.4 18,536 34.5 65,458 91.0 
แป้ง Organic 9,980 9.7 34,235 27.6 38,069 50.6 35,156 65.5 5,888 8.2 
แป้ง Flour - - - - - - - - 569 0.8 
รวมปริมาณการผลิต 103,138 100.0 124,261 100.0 75,176 100.0 53,692 100.0 71,915 100.0 
ขายภายในประเทศ           
แป้ง Native 5,374 4.7 2,992 2.4 1,189 1.5 397 0.9 1,091 1.2 
แป้ง Organic 876 0.8 1,973 1.6 4,278 5.5 1,772 3.9 5,504 5.9 
แป้ง Flour - - - - - - - - 51 0.1 
ส่งออกต่างประเทศ           
แป้ง Native 97,148 84.5 105,366 85.0 55,467 70.5 32,729 73.0 65,330 70.5 
แป้ง Organic 11,532 10.0 13,685 11.0 17,726 22.5 9,954 22.2 20,640 22.3 
แป้ง Flour - - - - - - - - - - 
รวมปริมาณการขาย 114,930 100.0 124,016 100.0 78,660 100.0 44,852 100.0 92,616 100.0 

หมายเหต:ุ ปริมาณการขายแป้งมนัส าปะหลงัในตารางข้างต้น แสดงรวมทัง้แป้งที่ผลติเองและซือ้มาขายไป (Trading) 

ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะพฒันาผลิตภณัฑ์ในกลุ่มแป้งมนัส าปะหลงัให้มีความหลากหลายมากขึน้ และ
เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคที่มีความต้องการเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการคิดค้นและพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าสงู เพื่อเพิ่มฐาน
ลกูค้าใหม ่เพิ่มแหลง่รายได้ และเพิ่มอตัราการท าก าไรให้กบับริษัท เช่น การผลิตสารให้ความหวาน เช่น ไซรัปออร์
แกนิค (Organic Syrup) และสารมอลโทเดกซ์ทริน (Maltodextrin) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการ
เจรจากบัองค์กรในตา่งประเทศ รวมถึงมีการวิจยัร่วมกนัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

2.2.2.2 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

(1) โรงงานผลิตและก าลังการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังของบริษัทมี  2 สายการผลิต มีก าลงัการผลิตติดตัง้ (Nameplate Capacity) 
สายการผลิตละ 350 ตนัต่อวนั รวมก าลงัการผลิตติดตัง้ 700 ตนัต่อวนั โดยบริษัทได้สร้างสายการผลิตที่ 1 ในปี 
2553 และได้เพิ่มสายการผลติที่ 2 ในปี 2558 ซึง่บริษัทได้เร่ิมเดินเคร่ืองจกัรสายการผลติที่ 2 แบบเต็มประสทิธิภาพ
ในปี 2560 โดยในปัจจุบนั สายการผลิตที่ 1 ถกูน าไปใช้ในการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค เป็นหลกั ส่วน
สายการผลิตที่ 2 บริษัทได้น ามาปรับปรุงให้สามารถผลิตแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัได้จ านวน 100 ตนัต่อวนั ซึ่งถือ
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เป็นก าลงัผลติแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัที่สงูที่สดุในประเทศไทย (ข้อมลูจาก สวทช.) นอกจากนี ้บริษัทวางแผนที่จะ
น าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุใหมต่อ่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีส้ว่นหนึง่ มาสร้างสายการผลติแป้งฟลาว
มนัส าปะหลงัใหม่ ซึ่งมีก าลงัการผลิต 200 ตนัต่อวนั (รวมเป็นก าลงัการผลิต 300 ตนัต่อวนั) เพื่อรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคซึง่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

ปริมาณผลผลิตและอตัราการผลิตเฉลีย่ของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั ในปี 2561 – 2563 และในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2563 และ 2564 

โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 2561 2562 2563 6M2563/2 6M2564/2 

จ านวนวนัทีผ่ลิตจริง (วนั) 278 314 279 134 171 
ปริมาณผลติแป้งมนัส าปะหลงั (ตนั) 103,138 124,261 75,176 53,692 71,915 
ประสิทธิภาพการผลิต /1 53.0% 56.5% 38.5% 57.2% 60.1% 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต /2 40.4% 48.6% 29.4% 42.4% 56.8% 
/1  ประสทิธิภาพการผลติ ค านวณโดยใช้ปริมาณการผลติจริง หารด้วยก าลงัการผลติท่ีค านวณจากจ านวนวนัท่ีผลติจริง 
/2  อตัราการใช้ก าลงัการผลติ ค านวณโดยใช้ปริมาณการผลติจริง หารด้วยก าลงัการผลติแบบเตม็ปี (365 วนั) ทัง้นี ้บริษัทไม่สามารถใช้ก าลงัการ

ผลติของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัได้เตม็ร้อยละ 100 ของก าลงัการผลติทัง้หมด เน่ืองจากในการผลติแป้งมนัส าปะหลงัของบริษัท จะเน้นการ
ผลติในช่วงฤดกูาลมนัส าปะหลงัเป็นหลกั ซึง่ครอบคลมุช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของแต่ละปี เพ่ือบริหารต้นทนุวตัถุดิบ โดย
ในกระบวนการผลติจะใช้มนัสดเป็นวตัถุดิบหลกั ซึง่โดยทัว่ไปมนัสดจะมีอายุเก็บได้นานไม่เกิน 2 วนั จึงจ าเป็นต้องรีบน าเข้าสู่กระบวนการ
ผลติ สง่ผลให้การใช้ก าลงัการผลติของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัจะถกูจ ากดัในช่วงฤดกูาลมนัส าปะหลงัหรือในช่วงคร่ึงปีแรกเป็นสว่นใหญ่ 

 

ในปี 2562 บริษัทมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยสูงขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการขายแป้งมัน
ส าปะหลงัทัง้แบบทัว่ไปและออร์แกนิคได้เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
โดยการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพื่อลดการสญูเสยีของแป้งและลดการใช้พลงังาน เป็นต้น อยา่งไรก็ดี ในปี 2563 บริษัท
มีอัตราการใช้ก าลงัการผลิตที่ลดลง ตามการลดลงของปริมาณการขายแป้งมันส าปะหลงัในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับการสง่ออกสินค้าในช่วงเวลาดงักลา่ว ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้จากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับ
สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ที่เร่ิมปรับตวัดีขึน้ 

การบ ารุงรกัษา 

บริษัทวางแผนซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าปี และหยุดเดินเคร่ืองเพื่อซ่อมบ ารุงในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวตัถดุิบมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดน้อย โดยการวางแผนการซอ่มบ ารุงดงักลา่วนอกจากจะเป็น
การช่วยเพิ่มผลผลติ และบริหารจดัการวตัถดุิบแล้ว ยงัช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการผลติอีกด้วย 

(2) กระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

การผลิตแป้งมนัส าปะหลงัมีหลกัการส าคญั คือ การสกัดแป้งออกจากมนัส าปะหลงั จากนัน้อบแป้งให้แห้ง และ
น าไปบรรจใุนบรรจภุณัฑ์แตล่ะขนาด โดยขัน้ตอนการผลติสามารถแบง่ได้เป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้
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การเตรียมวตัถดุิบ 

หวัมนัส าปะหลงัที่น าเข้าสูก่ระบวนการผลติ จะถกูน าไปล้างท าความสะอาด ก่อนน าไปโม ่โดยจะต้องมีการสบัเหง้า
มนัออก และน ามนัส าปะหลงัผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะ ร่อนดิน ทราย และเปลือกออก จากนัน้น าไปล้างน า้อีกครัง้
เพื่อไมใ่ห้มีสิง่สกปรกเจือปน ซึง่เป็นการช่วยป้องกนัการสกึหรอของเคร่ืองจกัรในขัน้ตอนตอ่ๆ ไป 

การโมแ่ละการสกดัแป้ง 

น ามนัส าปะหลงัที่ผา่นการท าความสะอาด ไปบดและโมเ่พื่อให้กลายเป็นน า้แป้ง จากนัน้น าน า้แป้งที่ได้ไปแยกกาก
แป้งและกากออ่นออก ตามล าดบั และเติมสารซลัเฟอร์ (ส าหรับเกรดอตุสาหกรรม) เพื่อเพิ่มความขาว จากนัน้ จึง
เข้าขัน้ตอนเพิ่มความเข้มข้นของน า้แป้ง ก่อนเข้าสูข่ัน้ตอนตอ่ไป 

 ส าหรับแป้งฟลาวมันส าปะหลงั หลงัจากการบดและโม่แล้ว จะผ่านกระบวนการน าไซยาไนด์ที่แฝงอยู่ในมัน
ส าปะหลงัออกโดยไมต้่องแยกน า้แป้งหรือกากออก กระบวนการผลิตแป้งฟลาวมนัปะหลงัจึงไม่มีของเหลือใช้ออก
จากกระบวนการผลติ  

การอบแป้ง 

น า้แป้งที่มีความเข้มข้นสูงจะถูกน าเข้าเคร่ืองสลดัน า้ และผ่านเคร่ืองอบแป้ง ตามล าดับ เพื่อให้ออกมาเป็น
ผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผลิตจะต้องตรวจสอบคุณภาพ โดยมีหลกัเกณฑ์ตามมาตรฐาน
คณุภาพสนิค้าของบริษัท 

การบรรจแุป้ง 

แป้งมนัส าปะหลงัที่ได้คณุภาพตามมาตรฐานจะถกูน าไปบรรจใุสบ่รรจุภณัฑ์แต่ละขนาดเพื่อสง่ขายให้กบัลกูค้าใน
ประเทศและตา่งประเทศ โดยบรรจภุณัฑ์ของบริษัทแบง่เป็น 3 ขนาด ได้แก่ 1) ขนาดใหญ่ (Big Bag) 2) ขนาดเล็ก 
(Small Bag) และ 3) ขนาดค้าปลกี (Retail Bag) โดยแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัในช่วงแรกจะจ าหน่ายในบรรจุภณัฑ์
ขนาดค้าปลกี (Retail Bag) 
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(3) การจัดหาวัตถุดิบ 

มนัส าปะหลงัสด 

บริษัทจดัหามนัส าปะหลงัสดซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัหรือแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั ผ่าน 3 
ช่องทาง เช่นเดียวกนักบัการจดัหามนัส าปะหลงัเส้นส าหรับการผลติเอทานอล ซึง่ได้แก่ การรับซือ้จากเกษตรกรโดย
ตรงหน้าโรงงานและผ่านลานมันสาขาของบริษัทและซือ้ผ่านลานมนัเครือข่ายในจังหวดัอุบลราชธานีและพืน้ที่
ใกล้เคียง โดยมีสดัสว่นการรับซือ้ในแตล่ะช่องทางในฤดกูาล 2563/64 ดงันี ้

 
หมายเหต ุ: อ้างอิงจากข้อมลูการรับซือ้มนัส าปะหลงัของบริษัทในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 

 
จากแผนภาพข้างต้น เกษตรกรสว่นใหญ่จะน าผลผลติมนัส าปะหลงัสดมาขายผา่นลานมนัเครือข่าย โดยในฤดกูาล 
2563/64 บริษัทรับซือ้มนัส าปะหลงัสดจากลานมนัเครือขา่ยประมาณร้อยละ 69 รับซือ้ผา่นลานมนัสาขาร้อยละ 18 
และรับซือ้โดยตรงจากเกษตรกรที่หน้าโรงงานอีกร้อยละ 13 

บริษัทได้ก าหนดเกณฑ์การรับซือ้มนัส าปะหลงัสด ดงันี ้ 

รายละเอียด ค่ามาตรฐาน 
% แป้ง > 25% 
% สิ่งเจือปน (ทราย หนิ ดิน เหง้า) < 4% 

 
บริษัทมีนโยบายรับซือ้มนัส าปะหลงัสดตลอดทัง้ปี โดยการรับซือ้สว่นใหญ่จะเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน
เมษายนซึง่เป็นช่วงที่ผลผลติมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดมากที่สดุ โดยนโยบายการรับซือ้และการช าระเงินจะเป็นไป
ตามรายละเอียดในข้อ 2.2.1.2 การจดัหาผลิตภณัฑ์ ข้อย่อยที ่(3) การจดัหาวตัถดิุบ ของธุรกิจเอทานอล 

มนัส าปะหลงัออร์แกนิค 

บริษัทมีนโยบายรับซือ้มนัส าปะหลงัออร์แกนิค (หรือ มนัส าปะหลงัอินทรีย์) จากเกษตรกรที่บริษัทได้ท าเกษตรพนัธ
สญัญา (Contract farming) ด้วยเทา่นัน้ เพื่อให้สามารถควบคมุคณุภาพของหวัมนัส าปะหลงัอินทรีย์ และควบคมุ
มาตรฐานการผลติสนิค้าออร์แกนิคได้ตลอดสายการผลติ นอกจากนี ้เพื่อป้องกนัการขาดแคลนวตัถดุิบส าหรับการ
ผลติแป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค บริษัทมีนโยบายเพิ่มพืน้ที่เพาะปลกูมนัส าปะหลงัอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยการ

69% 

18% 

13% 
ลานมนัเครือข่าย 

ลานมนัสาขา 

เกษตรกรหน้าโรงงาน 
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สง่เสริมเกษตรกรผู้ปลกูมนัส าปะหลงัอินทรีย์ทัง้ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการ ‚อบุลโมเดล‛ 
ซึ่งในปัจจุบนั มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของบริษัทแล้วทัง้หมด 939 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นหวัมนัส าปะหลงั
อินทรีย์ที่บริษัทรับซือ้จากเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้นี ้บริษัทมีโครงการสนบัสนุนให้เกษตรกรในพืน้ที่
จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัอ านาจเจริญ เพาะปลกูมนัส าปะหลงัด้วยการจดัการตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ระดบัสากล และพืชอินทรีย์ที่สามารถเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร ยกระดบัรายได้และคณุภาพชีวิตของ
เกษตรกร รวมถึงเพื่อการต่อยอดและพฒันาธุรกิจจากวตัถดุิบทางการเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ประเภทอื่นๆ ของบริษัทในอนาคต 

(4) สถานที่จัดเก็บผลิตภณัฑ์ 

ปัจจุบนับริษัทมีคลงัสินค้าส าหรับการจัดเก็บแป้งมนัส าปะหลงัทัง้หมด  10 แห่ง แบ่งเป็นคลงัสินค้าที่บริษัทเป็น
เจ้าของ 6 แหง่ สามารถจดัเก็บวตัถดุิบได้ 30,000 ตนั และคลงัสินค้าเช่าภายนอก ซึ่งตัง้อยู่ในท่าเรือสง่ออกแหลม
ฉบงั จงัหวดัชลบรีุ  สามารถจดัเก็บวตัถดุิบได้อีก 30,000 ตนั รวมทัง้สิน้ 60,000 ตนั 

ทัง้นี ้คลงัสนิค้าทัง้หมดตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีที่ไมม่ีความเสีย่งด้านอทุกภยัและมีการท าประกนัภยัไว้ทัง้หมด นอกจากนี ้
บริษัทได้สง่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบตัิงานประจ าอยูใ่นทกุคลงัสนิค้า เพื่อท าหน้าที่บริหารพืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้า และเบิกสนิค้า
ส าหรับส่งออก ซึ่งจะต้องบนัทึกเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องที่ประจ าส่วนกลาง 
สามารถตรวจสอบสถานะของสนิค้าคงเหลอืได้ตลอดเวลา 

(5) พลังงานและสาธารณูปโภค 

กระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัจะใช้ไฟฟ้า น า้ประปา ก๊าซชีวภาพหรือน า้มนัเตา เป็นพลงังานหลกั โดยไฟฟ้า
จะถกูใช้ในกระบวนการผลติ  น า้ประปาจะถกูใช้ในกระบวนการล้างและผลิต และก๊าซชีวภาพหรือน า้มนัเตาจะถกู
ใช้ในกระบวนการอบแป้ง 

 ส าหรับการจดัหาไฟฟ้า บริษัทจะซือ้จากกฟภ. สว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่จะมาจากไฟฟ้าที่ผลติได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพของบริษัท ส าหรับการจดัหาน า้ประปา บริษัทมีบอ่เก็บน า้ความจุ 1,000,000 ลบ.ม. (ใช้ร่วมกบัโรงงานเอทา
นอล) ซึง่จะสบูน า้จากแมน่ า้ล าโดมใหญ่ซึง่เป็นแหลง่น า้ธรรมชาติใกล้กบับริเวณที่ตัง้ของโรงงาน 

 ส าหรับก๊าซชีวภาพ บริษัทมีระบบ UASB และ CLBR ส าหรับผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้ที่ผ่านกระบวนการผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงั ซึง่จะถกูน ากลบัมาใช้เป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติแป้งมนัส าปะหลงัอีกครัง้ นอกจากนี ้บริษัทยงั
มีการจดัซือ้น า้มนัเตาเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลงิเสริมในกระบวนการผลติ 

2.2.2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

(1) ช่องทางการจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี  2561 - 2563 
บริษัทมีปริมาณสง่ออกแป้งมนัส าปะหลงัมากที่สดุเป็น 1 ใน 10 ล าดบัแรกของประเทศ ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา 
บริษัทส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัไปจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.7 ของ
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รายได้จากการขายแป้งมนัส าปะหลงัทัง้หมด และมีลกูค้ารายอื่นในประเทศจีนและประเทศในโซนเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ เป็นต้น ทัง้นี ้ บริษัทมุ่งหวงัที่จะพฒันาประเภทผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายขึน้ มีคณุภาพสงูขึน้ และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าสงู 
เช่น สารให้ความหวาน (Syrup) และสารมอลโทเดกซ์ทริน (Maltodextrin) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใน
ระยะยาวตอ่ไป 

รายได้และสดัส่วนการขายแป้งมนัส าปะหลงั แยกตามกลุ่มประเทศลูกค้า ในปี 2561 – 2563 และช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2564 

รายได้จากการขาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6M2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
จีน  952.7   52.6   868.1   47.1   361.1   29.2  713.6 48.0 
สหรัฐอเมริกา  498.5   27.5   677.2   36.7   554.7   44.8  397.4 26.8 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  29.4   1.6   136.8   7.4   174.6   14.1  198.6 13.4 
ไทย  93.1   5.1   86.9   4.7   107.1   8.7  118.7 8.0 
ฮอ่งกง  188.3   10.4   21.8   1.2   -     -    7.6 0.5 
อ่ืนๆ  49.8   2.8   54.0   2.9   39.3   3.2  49.0 3.3 
รวม  1,811.8   100.0   1,844.8   100.0   1,236.8   100.0  1,484.9 100.0 

บริษัทสง่ออกสนิค้าไปยงัหลายประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นบรรจภุณัฑ์ขนาดใหญ่ (Big Bag) ซึง่เหมาะส าหรับการใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม บริษัทจึงมีนโยบายขายสินค้าผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Trader) ในแต่ละประเทศเพื่อความ
สะดวกในการกระจายสนิค้า 

ส าหรับการขายภายในประเทศ บริษัทมุง่เน้นในการเข้าถึงกลุม่ลกูค้าครัวเรือนมากขึน้ โดยการเพิ่มการผลิตในสว่น
ของบรรจุภัณฑ์ขนาดค้าปลีก (Retail) และส่งขายโดยตรงกับร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง รวมถึงร้านสะดวกซือ้ 
โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั เนื่องจากผลติภณัฑ์ขนาดค้าปลกีเป็นขนาดที่สามารถสร้างสว่นตา่งก าไรได้มากที่สดุ  

(2) การตลาด การส่งเสริมการขาย และการบริการลูกค้า 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้าทกุราย จึงได้มุ่งเน้นการบริการและ
เข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ที่ผ่านมา บริษัทมีการส ารวจความต้องการของลูกค้าผ่านตัวแทน
จ าหน่ายในแต่ละประเทศจากการสงัเกตและสมัภาษณ์ลกูค้าทัง้ในเร่ืองของการบริการและคุณภาพสินค้า เพื่อ
น ามาปรับปรุงและพฒันาระบบการผลติ การบริการก่อนและหลงัการขาย ท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ และเป็นคู่
ค้ากบับริษัทมาจนถึงปัจจบุนั 

กลยทุธ์หลกัของบริษัท คือ การส ารวจตลาดและส ารวจพฤติกรรมการอปุโภคบริโภคของลกูค้าด้วยตนเอง โดยสง่
ทีมการตลาดไปยงัประเทศที่มีการสง่สินค้าไปจ าหน่าย หรือแม้แต่ตลาดใหม่ๆ ที่จะทดลองขายสินค้า ท าให้บริษัท
ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกบัประเภทหรือคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ที่เหมาะส าหรับผู้บริโภคในประเทศนัน้ๆ รวมถึง 
ลกัษณะลกูค้า ก าลงัซือ้ และการเข้าถึงลกูค้า เป็นต้น โดยที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่
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ทกุประเทศที่มีการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่าย แต่บริษัทก็สามารถดแูลและประสานงานกบัลกูค้าได้อย่างราบร่ืนมา
โดยตลอด 

(3) การจัดจ าหน่าย และการขนส่งผลิตภณัฑ์ 

การสง่ออกสินค้าไปต่างประเทศ สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 1) FOB 2) CIF และ 3) CFR ซึ่งสว่นใหญ่บริษัท
จะขายแบบ FOB โดยบริษัทจะน าสนิค้าไปสง่ที่ทา่เรือแหลมฉบงั จากนัน้ลกูค้า (ตวัแทนจ าหนา่ย) จะติดตอ่เรือเพื่อ
รับสนิค้าเอง ทัง้นี ้หากเป็นการซือ้ขายแบบ CIF หรือ CFR บริษัทจะติดตอ่ประสานงานกบับริษัทเดินเรือ ซึ่งจะดแูล
ทกุขัน้ตอนในการขนสง่สนิค้าไปยงัประเทศของผู้ รับสนิค้า โดยค่าขนสง่และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องทัง้หมด บริษัทจะ
รวมไปกบัราคาสนิค้า 

(4) การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภยั 

บริษัทมีนโยบายผลิตแป้งมันส าปะหลงัเกรดอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ อย . GMP HACCP Halal 
KOSHER FSMA และ BRC (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.2.2.4 ใบรับรองและรางวลั) และบริษัทยัง
สามารถผลติสนิค้าให้มีคณุสมบตัิอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามที่ลกูค้าต้องการ 

นอกจากนี ้บริษัทมีมาตรการในการควบคมุคณุภาพสนิค้าทัง้ก่อนการจดัจ าหน่ายจนสินค้าถึงมือลกูค้า โดยบริษัท
ได้รับการรับรองระบบการจดัการด้านคณุภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ส าหรับการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั
เรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับนโยบายด้านความปลอดภยัในการท างานส าหรับกลุ่มธุรกิจแป้งมนัส าปะหลงั (ซึ่งด าเนินงานโดย UBS) 
บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายฉบบัเดียวกนักบั UBE ซึง่สามารถศกึษารายละเอียดได้ในข้อ 2.2.1.3 การตลาด
และการแข่งขนั ข้อยอ่ยที่ (4) การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั ของธุรกิจเอทานอล 

2.2.2.4 ใบรับรองและรางวัล 

บริษัทมีความตัง้ใจที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจดัการอยา่งตอ่เนื่อง โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทได้รับ
การรับรองหรือการต่ออายุระบบการบริหารงานคุณภาพ รวมถึงการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากลต่างๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ใบรับรอง ออกโดย วนัที่ออกหรือตอ่อาย ุ วนัที่สิน้สดุ 
ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐาน  HALAL เลขที่ C350/2012 

ส านกังานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

29 พฤศจิกายน 2563 28 พฤศจิกายน 2564 

ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐาน BRC เลขที่ TH17/10192 

SGS United Kingdom Ltd. 24 กนัยายน 2563 5 พฤศจิกายน 2564 

ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐาน FSMA เลขที่ TH18/11045 

SGS United Kingdom Ltd. 24 กนัยายน 2563 5 พฤศจิกายน 2564 

ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐาน KOSHER 

Thai Kashrut Services 29 มกราคม 2564 31 มกราคม 2565 
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ใบรับรอง ออกโดย วนัที่ออกหรือตอ่อาย ุ วนัที่สิน้สดุ 
ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015   
เลขที่ 43183/C/0001/UK/En 

United Registrar of System  16 ธันวาคม 2563 19 พฤศจิกายน 2565 

ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐาน GMP เลขที่ 43183/B/0001/NA/En 

United Registrar of System  16 ธันวาคม 2563 18 พฤศจิกายน 2565 

ใบรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐาน HACCP เลขที่ 
43183/A/0001/NA/En 

United Registrar of System  16 ธันวาคม 2563 18 พฤศจิกายน 2565 

ใบรับรองผลิตภณัฑ์ ตามมาตรฐาน 
ออร์แกนิค EU (ยโุรป)  
เลขที่ C842683EU-01.2021 

Control Union 
Certifications 

6 พฤษภาคม 2564 31 มีนาคม 2565 
 

ใบรับรองผลิตภณัฑ์ ตามมาตรฐาน 
ออร์แกนิค JAS (ญ่ีปุ่ น)  
เลขที่ C842683JAS-01.2021 

Control Union 
Certifications 

7 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2565 

ใบรับรองผลิตภณัฑ์ ตามมาตรฐาน 
ออร์แกนิค USDA-NOP (สหรัฐอเมริกา)  
เลขที่ C842683NOP-01.2021 

Control Union 
Certifications 

3 กมุภาพนัธ์ 2559 16 มกราคม 2565 

ใบรับรองผลิตภณัฑ์ ตามมาตรฐาน 
ออร์แกนิค MAFRA (เกาหลี) 
เลขที่ 99100124 

ECOCERT 1 พฤศจิกายน 2563 31 ตลุาคม 2564 

ใบรับรองผลิตภณัฑ์ ตามมาตรฐาน 
ออร์แกนิค GB (จีน)  
เลขที่ 254OP1900006 

GRIT-CERT 8 มกราคม 2564 29 ธันวาคม 2564 

ใบรับรองผลิตภณัฑ์ ตามมาตรฐาน 
ออร์แกนิค มกษ. (ไทย)  
เลขที่ TAS–PR:00146 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6 มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2565 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับรางวลัด้านตา่งๆ ดงันี ้

ปี 2556 

 รางวลัธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน่ ประจ าปี 2556 จากกรมพฒันาธุรกิจและการค้าจงัหวดัอบุลราชธานี 

ปี 2557 

 ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประจ าปี 2557 จาก
ผู้วา่ราชการจงัหวดัอบุลราชธานี  

ปี 2558 

 โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
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 รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จากกระทรวงแรงงาน 

2.2.2.5 สิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคญักบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม จึงได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ก. กฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับกับธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท 

การด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงัของบริษัทอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายและกฎเกณฑ์วา่
ด้วยสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอ ล (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.2.1.5 ส่ิงแวดลอ้ม ของธุรกิจเอทานอล) 

อยา่งไรก็ดี ตามกฎเกณฑ์ที่ปฏิบตัิส าหรับธุรกิจผลติและจ าหนา่ยแป้งมนัส าปะหลงั บริษัทต้องท ารายงานการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบ (Public Hearing) ก่อนด าเนินโครงการ 

ข. มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงัของบริษัทก่อให้เกิดผลพลอยได้ ได้แก่ กากมันส าปะหลังและน า้ใช้จาก
กระบวนการผลติ ซึง่บริษัทได้มีกระบวนการน าผลพลอยได้ดงักลา่วมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อน ากลบัมาใช้เป็น
พลงังานหมนุเวียนในโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั 

2.2.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ข้อมลูในสว่นนีป้ระกอบไปด้วยข้อมลูและสถิติเก่ียวกบัภาคอตุสาหกรรมและภาคอตุสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกนัของ
บริษัทโดยข้อมูลส่วนหนึ่งอ้างอิงมาจากฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ สิ่งพิมพ์เก่ียวกับอุตสาหกรรม และ
หนว่ยงานวิจยัอิสระ โดยข้อมลูทัง้หมดเป็นข้อมลูซึง่เผยแพร่ตอ่สาธารณะ หรือเผยแพร่ภายในกลุม่สมาชิก 

(1) อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังในตลาดโลก 

แป้งมนัส าปะหลงัถกูน ามาใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลกทัง้เกรดอุตสาหกรรมและเกรดอาหาร โดยประเทศที่ถือเป็น
ผู้บริโภคหลกั คือประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่น าเข้าแป้งมนัส าปะหลงัสงูที่สดุในโลก เพื่อน าไปใช้ในอตุสาหกรรม
อาหารเป็นสว่นใหญ่ โดยประเทศที่ถือเป็นผู้ผลติมนัส าปะหลงัที่ส าคญั ได้แก่ ประเทศไนจีเรีย คองโก และประเทศ
ไทย ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.2 ร้อยละ 13.0 และร้อยละ 10.1 ของผลผลิตมนัส าปะหลงัทัว่โลก ตามล าดับ 
อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตในกลุ่มทวีปแอฟริกาเน้นผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลกั ท าให้ผู้ที่ส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัและ
ผลติภณัฑ์จากมนัส าปะหลงัรูปแบบอื่นๆ มากที่สดุในโลกคือ ประเทศไทย (ข้อมลูจาก FAO 2019) 

ทัง้นี ้อตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไป (Native Starch) เป็นอตุสาหกรรมที่มีมานาน และการบริโภคเร่ิมคงที่ 
อีกทัง้ยงัเป็นอตุสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการจ านวนมากในตลาด เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ง่าย เน้นการขายใน
ปริมาณมาก สินค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standardized Product) จึงมีการแข่งขนัสูง โดยโรงงานผลิตหรือ
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ประเทศที่ได้เปรียบเร่ืองของต้นทุนการผลิตก็จะได้เปรียบในอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
แนวโน้มการบริโภคแป้งมนัส าปะหลงัในรูปแบบอื่นๆ เร่ิมเป็นที่สนใจในกลุ่มประเทศแถบอเมริกา และยโุรป หรือ
ประเทศในแถบเอเชียที่มีก าลงัซือ้สงู เช่น ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ โดยมีกลุ่มลกูค้าที่ชดัเจน หากแต่ยงัขาดผู้ผลิตเพื่อ
เติมเต็มความต้องการเหลา่นัน้ โดยในอนาคต อตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงั มีแนวโน้มที่จะพฒันาต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าสงูขึน้ คุณภาพดีขึน้ ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ได้มากขึน้ ซึ่งถือเป็นก้าว
ส าคัญของการเติบโตของอุตสาหกรรมนีอ้ีกครัง้หนึ่ง  ดังเช่น แป้งฟลาวมันส าปะหลัง ที่มีลกัษณะและรสชาติ
ใกล้เคียงกบัแป้งสาล ีแต่มีไฟเบอร์ที่สงูกวา่ และไร้กลเูตน แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัจึงมีศกัยภาพที่จะใช้เป็นวตัถดุิบ
ทดแทนแป้งสาลี ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก อีกทัง้สามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยังผู้ บริโภคที่แพ้
ผลติภณัฑ์จากข้าวสาล ี(แพ้กลเูตน) ได้เพิ่มเติมอีกด้วย 

(2) อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังในประเทศไทย 

ตลาดแป้งมันส าปะหลงัในประเทศไทยมีการเติบโตแบบธรรมชาติ (Organic Growth) มาอย่างยาวนาน ซึ่ง
ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัสว่นใหญ่จะถกูน าไปแปรรูปในอตุสาหกรรมอาหาร ซึง่เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัใน
ประเทศจีน โดยประเทศที่มีการสง่ออกไปมากที่สดุคือประเทศจีน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64.4 ในปี 2563 

รายละเอียดการส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไป (Native Starch) ของไทย แยกรายประเทศปลายทาง ในปี 2561 – 
2563 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 

ประเทศปลายทาง 2561 2562 2563 6M2564 
(หน่วย: พนัตนั) ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

จีน 1,538.5   54.1  1,523.0   54.6  1,758.7   64.4  1,293.1 72.5 
ไต้หวนั  252.3   8.9   257.5   9.2   231.7   8.5  139.5 7.8 
อินโดนีเซีย  355.3   12.5   313.2   11.2   142.9   5.2  19.7 1.1 
ญ่ีปุ่ น  120.4   4.2   136.7   4.9   122.0   4.5  63.5 3.6 
สหรัฐอเมริกา  102.5   3.6   96.3   3.5   97.4   3.6  49.9 2.8 
อ่ืนๆ  477.0   16.70   461.9   16.60   377.7   13.80  218.1 12.2 

รวม 2,846.0   100.0  2,788.6   100.0  2,730.4   100.0  1,783.8 100.0 

ท่ีมา: กรมศลุกากร 

แป้งมนัส าปะหลงัดดัแปร (Modified Starch) มีส่วนเพิ่มมูลค่าสงูกว่าแป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไป (Native Starch) 
มาก ซึ่งแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรมีกระบวนการดดัแปรคุณสมบตัิได้หลายวิธี ได้แก่ เคมี กายภาพ เอนไซม์ หรือ
จุลินทรีย์ และมีความต้องการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยตัวอย่างของ
ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัดดัแปร ได้แก่ แป้งพรีเจล (Pre-gelatinization) ซึง่สามารถละลายได้ในน า้เย็น สารให้
ความหวาน (Syrup) และสารมอลโทเดกซ์ทริน (Maltodextrin) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่บริษัทวางแผนจะผลิตเพิ่มเติม
ในอนาคต 
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รายละเอียดการส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปร (Modified Starch) ของไทย แยกรายประเทศปลายทาง ในปี 
2561 – 2563 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 

ประเทศปลายทาง 2561 2562 2563 6M2564 
(หน่วย: พนัตนั) ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

ญ่ีปุ่ น  327.7   31.6   314.4   30.1   292.0   28.0  164.9 26.7 
จีน  228.7   22.0   252.0   24.1   260.1   25.0  192.0 31.1 
อินโดนีเซีย  96.6   9.3   86.6   8.3   100.2   9.6  54.6 8.8 
เกาหลีใต้  75.0   7.2   73.4   7.0   78.4   7.5  44.2 7.2 
สหรัฐอเมริกา  47.2   4.5   43.0   4.1   44.7   4.3  21.7 3.5 
อ่ืนๆ  263.5   25.4   275.5   26.4   265.9   25.6  140.2 22.7 

รวม 1,038.7  100.0  1,044.9   100.0  1,041.3  100.0  617.6 100.0 

ท่ีมา : กรมศลุกากร 

ปัจจุบนั ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัในประเทศมีเป็นจ านวนมาก มีก าลงัการผลิตติดตัง้รวมทัง้สิน้
ประมาณ 11.2 ล้านตนัต่อปี อตัราการผลิตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 46 - 55 ของก าลงัการผลิตติดตัง้ทัง้หมด ในปี 
2559 – 2563 ทัง้นี ้ในปี 2564 คาดว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตแป้งมนัส าปะหลงัประมาณ 5.49 ล้านตนัต่อปี คิด
เป็นอตัราการผลติประมาณร้อยละ 49 ของก าลงัการผลติติดตัง้ทัง้หมด 

ก าลังการผลิตติดตัง้และปริมาณการผลิตแป้งมันส าปะหลังของประเทศไทย ในปี 2559 – 2563 

 

ท่ีมา : สมาคมแป้งมนัส าปะหลงัไทย 

ที่ผ่านมาอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไป (Native Starch) จะมีการแข่งขนักนัสงู เนื่องจากผู้ เล่นที่สามารถ
แขง่ขนัได้มกัจะเป็นผู้ เลน่รายใหญ่ซึง่เน้นการขายปริมาณมาก จะมีความได้เปรียบในเร่ืองของต้นทนุการผลิตและ
การประหยดัตอ่ขนาด ในปัจจบุนั อตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัได้มีการพฒันาไปสูผ่ลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่สงูขึน้ เช่น 
แป้งฟลาวมนัส าปะหลงั (Cassava Flour) สาค ู(Pearl) หรือแป้งดดัแปร (Modified Starch) เป็นต้น และก าลงัจะ
พฒันาไปสูส่นิค้าที่มีมลูคา่สงูขึน้อีก เช่น สารให้ความหวาน ซึง่เป็นไปตามแนวโน้มของอตุสาหกรรมในตา่งประเทศ 
โดยแนวโน้มดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่ผู้ เลน่ในอตุสาหกรรม เนื่องจากจะไม่ได้แข่งขนักนัที่ราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว 
แต่จะแข่งขนักันที่คุณลกัษณะพิเศษของสินค้า (Specialty Product) ความเข้าใจตลาดและความต้องการของ

10.8 10.9 10.9 11.2 11.2 

5.4 6.0 
5.1 5.6 5.2 

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 

หน่วย: ล้านตนัตอ่ปี ก าลงัการผลิต ปริมาณผลผลิต 
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ลูกค้า (Customized) ถือเป็นโอกาสส าคัญส าหรับผู้ ผลิตแป้งมันส าปะหลังในไทยที่ต้องการจะขยายตลาด 
โดยเฉพาะผู้ เล่นรายเล็ก ที่มีศกัยภาพในการปรับตวัสงู จะสามารถต่อยอดธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขนั เพิ่ม
ความมัน่คงให้กบัรายได้ สามารถแขง่ขนักบัผู้ เลน่รายใหญ่และอยูร่อดในอตุสาหกรรมนีไ้ด้อยา่งยัง่ยืน 

(3) อุตสาหกรรมแป้งฟลาวมันส าปะหลังในประเทศไทย 

แป้งฟลาวมนัส าปะหลงั เป็นแป้งฟลาวปลอดสารกลเูตน ถูกสร้างสรรค์ขึ น้จากเทคโนโลยีภายในประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทได้ท าการวิจยั ร่วมกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) โดยคิดค้นกระบวนการ
น าไซยาไนด์ออกจากมนัส าปะหลงั เพื่อผลติเป็นแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัได้ส าเร็จ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าแนวโน้มราคามันส าปะหลงัในอนาคตจะไม่จูงใจต่อเกษตรกรให้ขยายพืน้ที่
เพาะปลกู ดงันัน้จึงควรเร่งหนัมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัมนัส าปะหลงั และได้หยิบยกแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัเป็น
สินค้าที่มีศักยภาพส าหรับประเทศไทย โดยประเมินว่า ในปี 2563 – 2564 หากประเทศไทยสามารถน ามัน
ส าปะหลงัสดประมาณ 3 ล้านตนั จากผลผลติรวมที่มีอยูป่ระมาณ 30 ล้านตนัตอ่ปี มาผลติแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั 
จะสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่จากมนัส าปะหลงัสดได้ประมาณ 2.3 เทา่ หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 137,000 ล้าน
บาท และจะสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มได้ถึง 8.2 เท่าในปี 2570 หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 486,000 ล้านบาท หาก
เพิ่มปริมาณผลติ โดยใช้ผลผลติมนัส าปะหลงัสด 8 ล้านตนั มาเพื่อผลิตแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั ในปัจจุบนั แป้งฟ
ลาวมนัส าปะหลงัได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากกลุม่ผู้แพ้ผลิตภณัฑ์จากข้าวสาลี (ผู้แพ้กลเูตน) โดยมีคาดการณ์การ
เติบโตเฉลี่ยของมลูค่าตลาดทัว่โลกของผลิตภณัฑ์ที่ปราศจากกลเูตน ที่ร้อยละ 9.6 ซึ่งเติบโตสงูสดุในคาดการณ์
มลูคา่ตลาดทัว่โลกของกลุม่ผลติภณัฑ์ที่ปราศจากสารตา่งๆ ในปีประมาณการ 2562 – 2567 นอกจากนี ้กลุม่ผู้ที่ใส่
ใจสขุภาพเป็นพิเศษยงัให้ความสนใจในแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั เพราะมีปริมาณไฟเบอร์หรือกากใยสงู ซึ่งกลุ่ม
ลกูค้าทัง้สองกลุม่ดงักลา่วสว่นใหญ่อยู่ในตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกา  โดยในปี 2562 ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีครอง
สดัสว่นสงูสดุที่ร้อยละ 27.2 จากสดัสว่นมลูคา่ตลาดทัว่ไปของผลติภณัฑ์ที่ปราศจากสารต่างๆ แยกตามผลิตภณัฑ์
ขัน้สดุท้าย (ข้อมลูจาก Mordor Intelligence รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย) 

สดัส่วนมูลค่าตลาดของผลิตภณัฑ์ทีป่ราศจากสารต่างๆ ทัว่โลก ในปี 2562 

 
ท่ีมา : Mordor Intelligence รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 

  

33% 

29% 

18% 

20% ปราศจากนม (Dairy free) 

ปราศจากกลเูตน (Gluten free) 

ปราศจากสารก่อความระคายเคือง (Allergen free) 

ปราศจากสารประเภทอ่ืนๆ (Other types) 
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คาดการณ์การเติบโตเฉลีย่ของตลาดผลิตภณัฑ์ทีป่ราศจากสารต่างๆ ทัว่โลก จากปี 2562 – 2567 

ผลิตภัณฑ์ อัตราการเตบิโตเฉล่ีย 
ปราศจากนม (Dairy Free) 8.5% 
ปราศจากกลเูตน (Gluten Free) 9.6% 

ปราศจากสารก่อความระคายเคือง (Allergen Free) 8.3% 
ปราศจากสารประเภทอ่ืนๆ (Other Types) 7.5% 

ท่ีมา : Mordor Intelligence รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการน าเข้าข้าวสาลีเพื่อแปรรูปเป็นแป้งสาลีจ านวนมาก ส าหรับใช้ประกอบอาหารชนิด
ตา่งๆ เนื่องจากมีพืน้ท่ีเพาะปลกูน้อย และมีประสทิธิภาพในผลผลิตการเพาะปลกูต ่า อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบ
ระหว่างแป้งสาลีที่ต้องพึ่งพิงการน าเข้าข้าวสาลี กับแป้งฟลาวมนัส าปะหลงัที่เพาะปลกูได้เองในประเทศอย่างมี
ประสทิธิภาพ จะพบวา่ แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัมีข้อได้เปรียบกว่าในเร่ือง ปริมาณไฟเบอร์ที่สงูกว่า การปราศจาก
สารกลเูตน ในขณะที่ลกัษณะแป้งและรสชาติเมื่อประกอบอาหารมีความใกล้เคียงกบัแป้งสาล ีดงันัน้ แป้งฟลาวมนั
ส าปะหลงัจึงมีศกัยภาพเพียงพอที่จะสามารถทดแทนการใช้แป้งสาลีในประเทศไทย ซึ่งกลุม่เป้าหมายแรกที่บริษัท
มุง่เน้นเข้าถึงคือ กลุม่ผู้บริโภคที่ต้องการดแูลสขุภาพเป็นพิเศษ และกลุม่ที่แพ้ผลติภณัฑ์จากข้าวสาล ี(แพ้กลเูตน) 

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าแป้งสาลี (Wheat Flour) ของไทย แยกตามรายประเทศตน้ทาง ในปี 2561 – 2563 
และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 

ประเทศต้นทาง 2561 2562 2563 6M2564 
(หน่วย: พนัตนั / ล้านบาท) ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ 
เวียดนาม  67.4  815.0   57.9  713.4   61.3  752.3  32.5 402.7 
ฟิลิปปินส์  19.6  235.8   20.2  258.4   21.4  286.3  7.8 100.9 
สิงคโปร์  19.0  265.7   19.3  282.5   16.3  237.8  8.3 120.9 
ศรีลงักา  13.5  161.9   19.1  219.2   14.3  166.3  4.4 51.3 
ตรุกี  26.6  273.7   12.6  135.1   13.7  143.1  4.4 51.4 
อ่ืนๆ  58.9  749.3  58.0  724.3  56.6  722.0 23.2 323.8 

รวม  205.0  2,501.4  187.2  2,332.9  183.7  2,307.8 80.6 1,051.0 

ท่ีมา : กรมศลุกากร 

วัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติแป้งมนัส าปะหลงัและแป้งฟลาวมนัส าปะหลงั คือ มนัส าปะหลงัสด และมีอตัราการใช้
วตัถดุิบเพื่อแปรสภาพ (Conversion ratio) ตามน า้หนกั จากมนัส าปะหลงัสด ไปเป็นแป้งมนัส าปะหลงั และแป้งฟ
ลาวมนัส าปะหลงั อยูท่ี่ประมาณ 4:1  

ในปัจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ท่ีส าหรับการปลกูมนัส าปะหลงัประมาณ 9.0 ล้านไร่ คาดกาณ์ผลผลติมนัส าปะหลงัทัง้
ประเทศประมาณ 28.3 ล้านตนัต่อปี (หรือประมาณ 3.1 ตนัต่อไร่) อย่างไรก็ดี เกษตรกรในบางพืน้ที่สามารถท า
ผลผลติมนัส าปะหลงัได้สงูกว่าค่าเฉลี่ย โดยจะขึน้อยู่กบัชนิดของหวัมนั สภาพอากาศ และการดแูลรักษา เป็นต้น 
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ทัง้นี ้มนัส าปะหลงัสดสว่นใหญ่จะถกูน าไปใช้ในอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงั และอีกสว่นหนึง่จะถกูน าไปแปรรูป
เป็นมนัส าปะหลงัเส้น เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมเอทานอลหรือสง่ออกเป็นวตัถดุิบในการผลติเอทานอลในประเทศจีน 

ปริมาณผลผลิตและการใช้มนัส าปะหลงัในอตุสาหกรรมแป้งมนัของไทย ในปี 2559 – 2563 และคาดการณ์ในปี 2564 

 
ท่ีมา : สมาคมแป้งมนัส าปะหลงัไทย 
หมายเหต ุ: ค านวณปริมาณมนัส าปะหลงัส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมแป้งมนั อตัราสว่น 4 กิโลกรัมมนั ตอ่ 1 กิโลกรัมแป้ง 

โครงสร้างราคา 

ราคาแป้งมนัส าปะหลงัที่ขายภายในประเทศ อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมแป้งมนัส าปะหลงัไทย (‚TTSA‛) 
ซึง่ราคาดงักลา่วเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาสง่ออก 

ราคาขายแป้งมนัส าปะหลงัภายในประเทศ (Domestic Price) และราคาส่งออก (Export Price) รายเดือน ตัง้แต่
เดือนมกราคม 2561 – พฤษภาคม 2564 

 
ท่ีมา : มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย 

ราคาสง่ออกของแป้งมนัส าปะหลงัที่ผลิตในประเทศไทย จะอ้างอิงจากราคาแป้งข้าวโพดในประเทศจีน เนื่องจาก
แป้งมนัส าปะหลงัสง่ออกของประเทศไทยเกินกว่าคร่ึงหนึ่งจะส่งออกไปยงัประเทศจีน โดยตลาดใหญ่ของการใช้
แป้งในประเทศจีน คือ แป้งข้าวโพด ซึง่ถือเป็นสนิค้าทดแทนกนักบัแป้งมนัส าปะหลงั ดงันัน้ แป้งข้าวโพดจึงเป็นตวั
แปรส าคญัที่สง่ผลตอ่ราคาสง่ออกแป้งมนัส าปะหลงัของประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั กลา่วคือ หากปริมาณสต็อก
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(หน่วย: ล้านตนัตอ่ปี) ผลผลิตมนัส าปะหลงั ใช้ในอตุสาหกรรมแป้งมนั 
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ข้าวโพดในประเทศจีนสงูขึน้ ผลผลิตแป้งข้าวโพดมีปริมาณมากขึน้ ราคาแป้งข้าวโพดจะต ่าลง และสง่ผลให้ราคา
สง่ออกแป้งมนัส าปะหลงัของประเทศไทยต ่าลงด้วยเช่นกนั ในทางกลบักนั หากปริมาณสต็อกข้าวโพดในประเทศ
จีนลดต ่าลง ผลผลิตแป้งข้าวโพดมีปริมาณน้อยลง ราคาแป้งข้าวโพดจะเพิ่มสงูขึน้ และสง่ผลให้ราคาสง่ออกแป้ง
มนัส าปะหลงัของประเทศไทยเพิ่มสงูขึน้ และแนวโน้มของปริมาณการสง่ออกแป้งมนัส าปะหลงัก็จะเพิ่มขึน้ ด้วย
เช่นกนั 

2.2.2.7 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแป้งมันส าปะหลัง 

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแป้งมนัส าปะหลงั บริษัทจ าเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจดงักลา่ว ทัง้นี ้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ และหนงัสือรับรองฉบบัปัจจุบนัที่ส าคญัของบริษัทสรุปได้
ดงันี ้

ใบอนุญาต รายละเอียดใบอนุญาต วันที่ออก วันที่สิน้สุด 
หน่วยงานผู้ออก

ใบอนุญาต 
ใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงาน 

ผลิตแป้งมนัส าปะหลงั  
(ก าลงัการผลิต 600 ตนัแป้ง) 

17 มกราคม 
2551 

- (1) กระทรวงอตุสาหกรรม 

หมายเหต:ุ 
(1) ในปี 2562 กระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกพระราชบญัญตัโิรงงาน ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2562) โดยได้ยกเลิกการต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการ

โรงงาน เพ่ือลดภาระของผู้ประกอบการ แต่ยงัคงก าหนดให้มีการช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปี อย่างไรก็ดี กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออก
ประกาศยกเว้นคา่ธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ทกุขนาด (ซึง่รวมถึงโรงงานของบริษัท) จนถึง
วนัท่ี 9 มิถนุายน 2565 เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

(2) การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อ 2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ) 

(3) ข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการส่งออกแป้งมันส าปะหลัง 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนญุาตให้สง่ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2560  
ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ก าหนดให้การสง่ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัออกไปนอกราชอาณาจกัร 
จะเป็นไปตามเง่ือนไข ดงันี ้

 การส่งผลิตภณัฑ์มันส าปะหลงัออกไปนอกราชอาณาจักร จะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกได้โดยไม่จ ากัด
ปริมาณ 

 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนญุาตสง่ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัออกไปนอกราชอาณาจกัร ยื่นค าขอพร้อมแนบ

หลกัฐานแสดงการซือ้ขายได้เฉพาะที่ส านกับริการการค้าตา่งประเทศ กรมการค้าตา่งประเทศ  
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(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของแป้งมันส าปะหลังเกรดอุตสาหกรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพสินค้าแป้งมนัส าปะหลงัของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่เช่ือถือและยอมรับ
ของผู้ซือ้ในต่างประเทศ อนัจะเอือ้ประโยชน์ต่อการค้าและขยายตลาดแป้งมนัส าปะหลงัไทยให้เป็นที่แพร่หลาย 
กระทรวงพาณิชย์จึงก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรฐานแป้งมนัส าปะหลงัไทย ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

ปัจจัยชีว้ัด หน่วยชีว้ัด 
แป้งมันส าปะหลัง 

ชัน้พิเศษ ชัน้ 1 ชัน้ 2 
สดัสว่นแป้ง ร้อยละโดยน า้หนกั > 85 > 83 > 80 
ความชืน้ ร้อยละโดยน า้หนกั < 13 < 14 < 14 
เถ้า ร้อยละโดยน า้หนกั < 0.2 < 0.3 < 0.5 

เยื่อ 
ลบ.ซม. ตอ่ 
แป้ง 50 กรัม 

< 0.2 < 0.5 < 1.0 

ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) 4.5 – 7.0 
สดัส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตระแกรงขนาด 
150 ไมโครเมตร (ร้อยละ) 

> 95 

ลกัษณะ 
 

ต้องไมบ่ดูเน่า หรือขึน้รา ไมมี่กลิ่นและหรือสีผิดปกติ ไมมี่แมลง และไม่มีวตัถุ
อ่ืน เว้นแต่วัตถุหรือสารอนัจะพึงมีได้ในกรรมวิธีการผลิตแป้งมนัส าปะหลัง
ตามปกติเทา่นัน้ 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศใช้เม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

2.2.3 ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
 
จากกระแสการตื่นตวัของการบริโภคอาหารที่ดีต่อสขุภาพ ปลอดสารเคมีหรือสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ บริษัทจึงเล็งเห็น
โอกาสในการเข้าสูธุ่รกิจเกษตรอินทรีย์ตัง้แต่ปี 2560 โดยเร่ิมต้นจากการเพาะปลกูมนัส าปะหลงัอินทรีย์ หรือมนัส าปะหลงั
ออร์แกนิค เนื่องจากบริษัทมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการเพาะปลกูมนัส าปะหลงัและคุ้นเคยกบัเกษตรกรในพืน้ที่เป็นทนุเดิม  
ในปัจจุบนั บริษัทมีผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค (Organic Cassava Starch) และ 2) 
แป้งฟลาวมนัส าปะหลงัออร์แกนิค (Organic Cassava Flour) ซึง่ใช้วตัถดุิบตัง้ต้นมาจากมนัส าปะหลงัออร์แกนิคทัง้หมด 

บริษัทมีแผนพฒันาตอ่ยอดธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไปยงัสนิค้าเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น กาแฟออร์แกนิค และข้าวออร์แกนิค โดย
อาศยัความได้เปรียบจากการที่โรงงานของบริษัทตัง้อยู่ในพืน้ที่จงัหวดัอบุลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลกูข้าวหอมมะลิที่
ส าคญัของประเทศ อีกทัง้ยงัอยูใ่กล้กบัประเทศลาว ซึง่เป็นแหลง่เพาะปลกูกาแฟชัน้ดี โดยบริษัทมีความคุ้นเคยกบัพืน้ที่และ
เกษตรกรในประเทศลาวจากการจดัหามนัส าปะหลงัออร์แกนิคผา่นการท าเกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming) 

ส าหรับผลติภณัฑ์กาแฟออร์แกนิค บริษัทได้เข้าส ารวจพืน้ท่ีเพาะปลกูและชกัชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลกูกาแฟออร์
แกนิคกับบริษัท โดยพืน้ที่เพาะปลกูดงักล่าว อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานออร์แกนิคจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ก่อนที่บริษัทจะเข้าท าเกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming) กบัเกษตรกรเพื่อเร่ิมการเพาะปลกูต่อไป ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ข้าวออร์แกนิค บริษัทได้เร่ิมส่งเสริมและพฒันาการปลกูข้าวออร์แกนิคในจังหวดัอุบลราชธานีภายใต้โครงการ 
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‚อบุลโมเดล ข้าวอินทรีย์‛ ภายใต้โครงการดงักลา่ว บริษัทได้ให้เกษตรกรเช่าที่ดินของบริษัทเพื่อใช้ในการปลกูข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และจะรับซือ้คืนในราคาที่สงูกว่าราคาข้าวหอมมะลิทั่วไป โดยบริษัทอาศัยความได้เปรียบจากการที่บริษัทเป็น
เจ้าของที่ดินกว่า 5,400 ไร่ ในจังหวดัอุบลราชธานี ซึ่งบริษัทมีแผนจัดสรรที่ดินส าหรับปลกูข้าวอินทรีย์ประมาณ 700 ไร่ 
ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัสรรพืน้ท่ี และจะท าการปรับปรุงดินให้เป็นไปตามมาตรฐานออร์แกนิคตอ่ไป 

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทแล้ว สินค้าเกษตรอินทรีย์ยงัสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
เกษตรเมื่อเทียบกบัการเพาะปลกูด้วยวิธีดัง้เดมิได้อยา่งคุ้มคา่ อีกทัง้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ยงัได้รับการสนนุจากทางรัฐบาลไทย 
เพื่อหวงัยกระดบัภาคการเกษตรของไทยให้เป็นท่ีรู้จกัในเวทีระดบัโลก 

2.2.3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

ผลติภณัฑ์อินทรีย์หรือออร์แกนิค มีพืน้ฐานจากการเกษตรสมยัแรกเร่ิม ที่ท าการเพาะปลกูพืชผลหรือเพาะเลีย้งปศุ
สตัว์ด้วยวตัถดุิบที่หาได้จากธรรมชาติเท่านัน้ ซึ่งปราศจากสารเคมี หรือนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ เช่น 
การตดัตอ่พนัธุกรรม (GMO) สารปฏิชีวนะ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และการฆา่เชือ้โรคด้วยรังสี เป็นต้น เพื่อให้
การเติบโตเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สดุ อาทิ การใช้สมนุไพรธรรมชาติเพื่อไลศ่ตัรูพืชแทนการใช้ยาฆ่าแมลง การใช้
ปุ๋ ยอินทรีย์แทนปุ๋ ยเคมี รวมไปถึงขัน้ตอนระหวา่งการแปรรูป การจดัสง่ ตลอดจนถึงการจ าหนา่ย ซึ่งต้องไม่ผ่านการ
ปนเปือ้นสารเคมีใดๆ นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์อินทรีย์หรือออร์แกนิคทกุอย่างจะต้องมีระบบเพื่อตรวจสอบแหลง่ที่มา
ได้ นบัตัง้แต่จากไร่เพาะปลกูไปตลอดจนถึงมือผู้บริโภค และมาตรฐานออร์แกนิคในบางประเทศ นอกจากมีการ
ควบคุมความเป็นธรรมชาติดงัที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมระดบัการใช้พลงังานที่
เก่ียวข้องในกระบวนการผลติสนิค้าออร์แกนิคอีกด้วย 

2.2.3.2 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

(1) โรงงานผลิตและก าลังการผลิตกาแฟออร์แกนิค 

ในระยะแรก บริษัทจะเช่าโรงงานในประเทศลาวในการด าเนินธุรกิจสเีมลด็เชอร์ร่ีกาแฟ เพื่อน ากะลาออกจากเมล็ด 
จากนัน้จะน ากาแฟกะลาไปสีให้ได้กาแฟสาร ก่อนจะส่งออกและจ าหน่ายในรูปแบบเมล็ดกาแฟสาร (Green 
Coffee Bean) ทนัที โดยบริษัทคาดวา่จะสามารถเร่ิมจ าหนา่ยเมลด็กาแฟออร์แกนิคที่ผลติเองในปี 2565 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้ในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะลงทนุสร้างโรงสเีชอร์ร่ี ของตนเองในประเทศลาว และโรงคัว่กาแฟในประเทศไทย 
เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานออร์แกนิคและควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน สว่นท่ี 2.2.6 โครงการในอนาคต) โดยการผลติและสง่ออกกาแฟออร์แกนิคจากประเทศลาว 
จะท าให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายประการ เช่น ประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 
(Generalized System of Preferences, GSP) เมื่อท าการสง่ออกไปยงัประเทศที่ได้รับสิทธิ 37 ประเทศทัว่โลก 
และได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าและอากรของ อปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรที่เก่ียวกบัการผลิตทัง้หมด รวมถึงวตัถดุิบน าเข้า 
ในกรณีจดัหาในประเทศลาวไมไ่ด้หรือไมเ่พียงพอตอ่กระบวนการผลติ 
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(2) กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟออร์แกนิค 

 

บริษัทจะเข้าท าเกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming) กบัเกษตรกรผู้ปลกูกาแฟทีผ่า่นการตรวจสอบคณุภาพดิน
และผา่นการประเมินจากทีมตรวจสอบของบริษัท จากนัน้พืน้ท่ีเพาะปลกูจะต้องได้รับการตรวจประเมินอีกครัง้จาก
ผู้ รับรองมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน USDA-NOP จากสหรัฐอเมริกา และ EU จากยโุรป โดยการตรวจประเมินนี ้
จะต้องได้รับการรับรองทัง้กระบวนการ ตัง้แต่แปลงปลกู การขนสง่ โรงงานที่ผลิต ตลอดจนการเก็บรักษาคณุภาพ
กาแฟ   

ในด้านกระบวนการผลิตกาแฟออร์แกนิค เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวช่วงระหว่างประมาณเดือนพฤศจิกายน  – 
มกราคม  บริษัทจะท าการตรวจคณุภาพและคดักาแฟท่ีมีความสมบรูณ์ เพื่อรับซือ้ผลกาแฟท่ีสกุแล้วเต็มที่ โดยจะมี
ลกัษณะผลสีแดง เรียกว่า กาแฟเชอร์ร่ี จากนัน้บริษัทจะน ากาแฟเชอร์ร่ีเข้าสู่โรงงาน เพื่อผ่านกระบวนการปอก
เปลือก ก าจดัเมือก ท าให้แห้ง สีกะลาออกจากเมล็ด และคดัแยกเกรดเมล็ดกาแฟ เป็นล าดบัสดุท้าย และได้เป็น
ผลติภณัฑ์เมลด็กาแฟสารออร์แกนิคสด ซึง่มีลกัษณะสเีขียว (Green Coffee Bean) เพื่อจ าหนา่ยตอ่ไป 

2.2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

(1) อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก 

มูลค่ารวมของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเติบโตทุกปี โดยระหว่างปี 2552 – 2562 มีการเติบโตเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 11.2 ต่อปี โดยในปี 2562 มีมูลค่ารวมกว่า 106,404 ล้านยูโร หรือประมาณ 3.7 ล้านล้านบาท 
(อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารแหง่ประเทศไทย เฉลีย่รายปี 2562) ซึง่มลูคา่ตลาดสว่นใหญ่มาจากภมูิภาคอเมริกา
เหนือและยโุรป โดยรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าตลาดโลก และภมูิภาคเอเชียมีมลูค่าประมาณร้อยละ 10 
ซึ่งขยายตวัอย่างรวดเร็วจากสว่นแบ่งมลูค่าตลาดเพียงร้อยละ 5 ของมลูค่าตลาดโลก ในปี 2552 หรือ 10 ปีก่อน
หน้า สามารถคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 19.8 ต่อปี ซึ่งสงูกว่าภมูิภาคอเมริกาเหนือ และยโุรปที่
ร้อยละ 11.3 และร้อยละ 9.5 ตามล าดับ แสดงถึงโอกาสทางธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ในปัจจบุนัของบริษัท 

หากวิเคราะห์ถึงมลูคา่ตลาดแยกตามประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา คือผู้บริโภคที่มีมลูค่ารวมสงูที่สดุในโลก โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ส าหรับสนิค้าสง่ออกของบริษัท ทัง้ผลติภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงั และ
แป้งมนัส าปะหลงัออร์แกนิค ท าให้บริษัทมีโอกาสเข้าถึงความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคู่ค้ารายใหญ่ หาก
ผลติและจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทอื่นๆ  

อยา่งไรก็ดี หากพิจารณามลูคา่การบริโภคตอ่คนในปี 2562 จะพบวา่ ในกลุม่ 10 ประเทศที่ผู้บริโภคมีความยินดีใช้
จ่ายกบัสินค้าเกษตรอินทรีย์สงูที่สดุ มี 8 ประเทศ อยู่ในภมูิภาคยโุรป เช่น เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ เป็นต้น 
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และมี 2 ประเทศ อยูใ่นภมูิภาคอเมริกาเหนือ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึง่อาจบง่บอกถึงโอกาสใน
การจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของบริษัท ไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงกว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันัน้ ในปัจจุบนั บริษัทจึงพยายามขยายตลาดลกูค้าไปยงัประเทศในภมูิภาคยุโรป เพื่อ
อัตราผลก าไรที่สูงขึน้ และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของการกระจุกตัวของรายไ ด้จากลูกค้าประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

มูลค่าสินคา้เกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก ปี 2552 - 2562 

 
ท่ีมา : The Research Institute of Organic Agriculture (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL) 

มูลค่าสินคา้เกษตรอินทรีย์และมูลค่าการอปุโภคสินคา้ออร์แกนิคต่อคน สูงสดุรายประเทศ ในปี 2562 

  
ท่ีมา : The Research Institute of Organic Agriculture (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL) 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

 36,892   41,227   43,861   49,528   54,807   61,277  
 75,549  

 84,663  
 92,739   97,747  

 106,404  

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

หน่วย: ล้านยโูร 

แอฟริกา 

ลาตนิอเมริกา 

โอเชียเนีย 

เอเชีย 

ยโุรป 

อเมริกาเหนือ 

สหรัฐอเม
ริกา, 
42% 

เยอรมนั, 
11% 

ฝร่ังเศส, 
11% 

จีน, 8% 

อิตาลี, 
3% 

อ่ืนๆ, 
25% 

มลูคา่สินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก  
ปี 2562 

106,404 
ล้านยูโร 

344 

338 

265 

216 

215 

174 

144 

136 

93 

83 

เดนมาร์ก 

สวิตเซอร์แลนด์ 

ลกัเซมเบิร์ก 

ออสเตรีย 

สวีเดน 

ฝร่ังเศส 

เยอรมนั 

สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา 

นอร์เวย์ สกลุเงิน: ยโูร 

มลูคา่การบริโภคสินค้าออร์แกนิค ตอ่คน ปี 2562 
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 ส าหรับพืน้ท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรีย์ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัของผู้ผลติหรือผู้ เพาะปลกูสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในปี 2562 
ทัว่โลกมีพืน้ท่ีส าหรับเพาะปลกูเกษตรอินทรีย์ประมาณ 451.8 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นเพียงร้อยละ 1.5 ของพืน้ที่
การเกษตรกรรมรวม โดยภมูิภาคโอเชียเนียมีพืน้ท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรีย์มากที่สดุที่ 224.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
9.6 ของพืน้ท่ีการเกษตร และส าหรับภมูิภาคเอเชีย ซึง่เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรีย์ของบริษัท มีพืน้ท่ีเพาะปลกู
เกษตรอินทรีย์รวม 36.9 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของพืน้ที่การเกษตร ซึ่งโดยสว่นใหญ่เป็นพืน้ที่เพาะปลกูของ
ประเทศจีนและอินเดีย โดยประเทศไทยมีพืน้ที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 1.2 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.9 ของพืน้ที่
การเกษตร อย่างไรก็ดี การขยายพืน้ที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้วการเติบโตที่ดี เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 5 ตอ่ปี นบัจากปี 2552 หรือ 10 ปีก่อนหน้า และส าหรับประเทศไทย มีการเติบโตเฉลี่ยสงูถึงร้อย
ละ 20 เฉลีย่ตอ่ปี เทียบกบั 10 ปีก่อนหน้า ซึง่แสดงถึงแรงผลกัดนัการเกษตรแบบอินทรีย์ของประเทศไทย 

พืน้ทีเ่กษตรอินทรีย์ทัว่โลก จ าแนกตามภูมิภาค ปี 2552-2562 

 
ท่ีมา : The Research Institute of Organic Agriculture (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL) 

พืน้ทีเ่กษตรอินทรีย์ทัว่โลก จ าแนกตามภูมิภาค 

พืน้ที่เกษตรอินทรีย์ 
แบง่ตามภมิูภาค 

พืน้ที่เพาะปลกูเกษตรอินทรีย์ (ล้านไร่) การเติบโตเฉลี่ยตอ่ปี (ร้อยละ) 
2552 2561 2562 1 ปี 10 ปี 

แอฟริกา  6.2   11.6   12.7   9.5   7.3  
เอเชีย  22.4   39.8   36.9   (7.1)  5.1  
ยโุรป  57.7   97.5   103.3   (3.6)  2.5  
ลาตินอเมริกา  47.9   50.0   51.8   5.9   5.8  
อเมริกาเหนือ  16.6   20.9   22.8   5.9   6.0  
โอเชียเนีย  75.9   225.0   224.3   3.5   0.8  
ทั่วโลก  226.7   444.8   451.8   9.1   3.2  

ท่ีมา : The Research Institute of Organic Agriculture (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL) 
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[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

 226.7   223.2   229.2   230.2  
 269.2  

 304.3   314.8  
 363.1  

 433.8   444.8   451.8  

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

หน่วย: ล้านไร่ 

แอฟริกา 

อเมริกาเหนือ 

เอเชีย 

ลาตนิอเมริกา 

ยโุรป 

โอเชียเนีย 
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พืน้ทีเ่กษตรอินทรีย์ทัว่โลก จ าแนกตามประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย 

พืน้ที่เพาะปลกูเกษตรอินทรีย์ 
แบง่ตามประเทศในภมิูภาคเอเชีย 

พืน้ที่เพาะปลกูเกษตรอินทรีย์ (ล้านไร่) การเติบโตเฉลี่ยตอ่ปี (ร้อยละ) 
2552 2561 2562 1 ปี 10 ปี 

อินเดีย  7.4   12.1   14.4   18.63   6.9  
จีน  11.6   19.6   13.9   (29.31)  1.8  
คาซคัสถาน  0.8   1.2   1.8   53.17   8.1  
อินโดนีเซีย  0.4   1.6   1.6   (0.00)  15.6  
ไทย  0.2   0.6   1.2   98.23   19.9  
ประเทศอ่ืนๆ  2.0   4.7   4.0   (14.89)  7.2  
รวมเอเชีย  22.4   39.8   36.9   (7.12)  5.1  

ท่ีมา : The Research Institute of Organic Agriculture (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL) 

(2) อุตสาหกรรมกาแฟในตลาดโลก 

ปริมาณการผลิตกาแฟทัว่โลกมีจ านวนประมาณ 10 ล้านตนัต่อปี โดยคาดการณ์ส าหรับปีเพาะปลกู 2563/2564 
คาดวา่จะมีปริมาณการผลติจากทัว่โลกเพิ่มขึน้กว่า 400,000 ตนั เทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการสง่ออกรวมทัว่
โลกเพิ่มขึน้ 200,000 ตนั ซึ่งมีผลหลกัมาจากประเทศบราซิล ผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกกาแฟสงูที่สดุในโลก โดย
ได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากสภาพอากาศที่ดี สง่ผลให้มีอตัราผลผลติตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกูดีขึน้  

ปริมาณการผลิตเมล็ดกาแฟแยกตามสายพนัธุ์ ในปี 2559 – 2563 และคาดการณ์ปี 2564 

 
ท่ีมา : USDA 

  

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

8.0  8.0  7.9  
8.5  8.1  8.3  

9.2  9.7  9.6  
10.6  10.1  10.5  

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 

ปริมาณการผลิต (ล้านตนั) 

ปริมาณผลติ เมลด็กาแฟอาราบิก้า ปริมาณผลติ เมลด็กาแฟโรบสัต้า ปริมาณสง่ออก 
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สดัส่วนการส่งออกและน าเข้าเมล็ดกาแฟสด (Green bean) แยกตามประเทศ ปี 2563 

  

ท่ีมา : USDA 

ก. อุตสาหกรรมกาแฟออร์แกนิคในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่บริโภคกาแฟและน าเข้าสงูที่สดุในโลก เนื่องจากไม่สามารถเพาะปลกูกาแฟ
ภายในประเทศได้ ประเทศสหรัฐอเมริกานิยมบริโภคกาแฟอาราบิก้ามากกวา่กาแฟสายพนัธุ์อื่น ๆ โดยมีการน าเข้า
เมล็ดกาแฟอาราบิก้า ทัง้อาราบิก้าทัว่ไปและอาราบิก้าออร์แกนิคเป็นจ านวนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ทุกปี ส าหรับช่วงเวลา
ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ซึง่มีผลกระทบตอ่กระบวนการน าเข้าและสง่ออกทัว่ทัง้โลก ในช่วงปี 2558–2562 มีการ
เติบโตเฉลีย่ของปริมาณน าเข้าเมลด็กาแฟอาราบิก้าประมาณร้อยละ 4.0 ตอ่ปี และการเติบโตของเมลด็กาแฟอารา
บิก้าออร์แกนิคสงูถึงร้อยละ 8.1 ต่อปี อย่างไรก็ดี ส าหรับปี 2563 ซึ่งมีวิกฤต COVID-19 ปริมาณการน าเข้าลดลง
กว่าร้อยละ 10.0 ส าหรับเมล็ดกาแฟอาราบิก้า แต่ลดลงเพียงร้อยละ 1.4 ส าหรับเมล็ดกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิค 
แสดงถึงความต้องการกาแฟออร์แกนิคของผู้บริโภคที่ยงัคงสงูอยู ่ถึงแม้สภาวะตลาดจะไมป่กติ 

สดัส่วนปริมาณการน าเข้าเมล็ดกาแฟ ของประเทศสหรฐัอเมริกา ปี 2563 แยกตามชนิด 

 
ท่ีมา : USDA 

บราซลิ 
31.6% 

เวียดนาม 
20.6% 

โคลอมเบีย 
10.3% 

อินโดนีเซีย 
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ฮอนดรัูส 
4.3% 

อ่ืน ๆ 
27.8% 

สดัสว่นการสง่ออก 

สหภาพ
ยโุรป 
43.4% 

สหรัฐอเมริก
า 

22.0% 

ญ่ีปุ่ น 
6.0% 

อ่ืน ๆ 
28.6% 

สดัสว่นการน าเข้า 

71.4% 

15.9% 

6.2% 
5.5% 

0.5% 
0.4% 

เมล็ดกาแฟอาราบิก้า 

เมล็ดกาแฟสายพนัธุ์อ่ืน ๆ 

เมล็ดกาแฟไร้สารคาเฟอีน 

เมล็ดกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิค 

เมล็ดกาแฟออร์แกนิค สายพนัธุ์อ่ืน ๆ 

เมล็ดกาแฟออร์แกนิคไร้สารคาเฟอีน 
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ปริมาณการน าเข้าเมล็ดกาแฟอาราบิก้า และเมล็ดกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิค ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปี 
2558 - 2563 

  
ท่ีมา : USDA 

เมลด็กาแฟออร์แกนิคถกูเพาะปลกูในภมูิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาเป็นสว่นใหญ่ เช่น ประเทศเอธิโอเปีย เปรู 
แทนซาเนีย เม็กซิโก และยกูนัดา เป็นต้น ซึง่เป็นกลุม่ประเทศอีกกลุม่นอกเหนือจากกลุม่ ประเทศบราซิล เวียดนาม 
และโคลอมเบีย ที่เป็นผู้สง่ออกกาแฟระดบัอตุสาหกรรมรายใหญ่ของโลก 

ส าหรับประเทศลาว ซึง่เป็นพืน้ท่ีส าคญัในการจดัหาวตัถดุิบกาแฟออร์แกนิคของบริษัท มีพืน้ท่ีปลกูกาแฟออร์แกนิค
ในปี 2562 ประมาณ 20,000 ไร่ หรือร้อยละ 0.4 ของพืน้ที่เพาะปลกูรวม ซึ่งถือว่าไม่มาก แต่ยงัคงมีพืน้ที่มากกว่า
ประเทศเวียดนามส าหรับการปลกูกาแฟออร์แกนิค  

อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาถึงมลูคา่การน าเข้าเมลด็กาแฟอาราบิก้าออร์แกนิคของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุม่
ลกูค้าหลกัของบริษัทในปัจจบุนั และเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายส าหรับผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งรวมถึงกาแฟออร์
แกนิคของบริษัท การน าเข้าจากประเทศลาวมีมลูคา่สว่นต่างราคาน าเข้าต่อกิโลกรัมระหว่างเมล็ดกาแฟอาราบิก้า
ออร์แกนิคเทียบกับกาแฟอาราบิก้าทัว่ไปราว 1.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม เฉลี่ยรวมจากมูลค่าและปริมาณ
น าเข้ารวม 3 ปี (ปี 2561 – 2563) ซึง่มีจ านวนสงูกวา่ในกรณีเฉลีย่จากประเทศต้นทางทัว่โลกที่ 1.07 ดอลลาร์สหรัฐ
ตอ่กิโลกรัม และสงูกว่าทัง้กลุม่ประเทศที่มีพืน้ที่เพาะปลกูกาแฟออร์แกนิคสงูเป็นล าดบัต้น ๆ  ของโลก และกลุม่ผู้
สง่ออกกาแฟระดบัอตุสาหกรรมรายใหญ่ทัง้หมด โดยราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าทัว่ไปจากประเทศลาวเฉลี่ย 3 ปี 
(ปี 2561 – 2563) อยูท่ี่ 3.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ดงันัน้ การที่บริษัทเลือกประเทศลาวเป็นพืน้ที่ยทุธศาสตร์
ของการเพาะปลกูกาแฟออร์แกนิค นบัวา่เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผลติภณัฑ์กาแฟได้เป็นอยา่งดี  
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มูลค่าส่วนต่างราคาน าเข้าต่อกิโลกรมั ระหว่างเมล็ดกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิค เทียบกบัเมล็ดกาแฟอาราบิก้าทัว่ไป 
เฉลีย่รวม 3 ปี (2561 – 2563) 

 
ท่ีมา : USDA 

 

 

บราซลิ, 0.09  
เวียดนาม, 0.33  

เปรู, 0.73  
ทั่วโลก, 1.07  

เม็กซโิก, 1.22  
ยกูนัดา, 1.35  

เอธิโอเปีย, 1.57  

[SERIES NAME], 
[VALUE] 

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐตอ่กิโลกรัม 


