11 มิ ถนุ ายน 2561 – KTIS ระบุแนวโน้ มปี 61 โตดีขึ้นจากปี ก่อน จากรับรู้รายได้ไฟฟ้ าเต็มปี บวกธุรกิ จ
เยื้อกระดาษขยายตัวดี

กรุงเทพฯ - 11 มิ.ย. - บิสนิวส์
- KTIS คาด Q2/61 เติบโตได้ดขี น้ึ จาก Q1/61 ตามผลผลิตสูงสุดเป็ นประวัตหิ นุนรายได้ธุรกิจเกีย่ ว
เนืองโต
- KTIS ระบุแนวโน้มปี 61 โตดีขน้ึ จากปี ก่อน จากรับรูร้ ายได้ไฟฟ้ าเต็มปี บวกธุรกิจเยือ้ กระดาษ
ขยายตัวดี
*นายณัฎฐปั ญญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุ่มบริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชู
การ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรือ KTIS กล่าวกับผูส้ ่อื ข่าวว่า แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจใน Q2/61
ปรับดีขน้ึ จาก Q1/61 ทีม่ รี ายได้จากการขายและการให้บริการรวม 4,157 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการ
ผลิตอ้อยสูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ โดยการปิ ดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 บริษทั มีออ้ ยเข้าหีบ 11.6 ล้าน
ตัน สามารถผลิตน้าตาลทราบได้ 11.8 ล้านกระสอบ จากปี ก่อน 9.4 ล้านกระทบ เพิม่ ขึน้ 82.5% ส่งผลให้
ปริมาณการผลิตน้ าตาลออกขายได้มากขึน้ แต่กย็ อมรับว่ามีแรงกดดันด้านราคาให้ลดลงด้วย ซึง่ ภาพนี้
ไม่ได้เกิดขึน้ แค่ในประเทศไทยแต่เกิดขึน้ ในตลาดโลกด้วย
อย่างไรก็ดี การทีร่ าคาอ้อยต่าลงก็ช่วยต้นทุนการบริหารจัดการลดลงด้วย ขณะเดียวกันปริมาณอ้อยที่
เพิม่ ขึน้ ก็ช่วยให้มปี ริมาณวัตถุดบิ จากอ้อยเพิม่ สามารถนาไปใช้สร้างมูลค่าในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องได้มากขึน้
ทัง้ การผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล จากชานอ้อนและใบอ้อย รวมทัง้ นาไปผลิตเยือ้ กระดาษทีก่ าลังขยาย
ตัวได้ดเี พิม่ ด้วย ส่วนธุรกิจเอทานอลคงไม่ดนี กั เนื่องจากราคาขายไม่ดเี พราะตลาดสต๊อกเอทานอลไว้
ค่อนข้างมาก ส่งผลต่อทิศทางราคา
"ปริมาณอ้อยทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้มมี วี ตั ถุดบิ จากอ้อยทีเ่ หลือใช้จากการผลิตน้าตาลป้ อนให้กบั โรงงานต่างๆ
ทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากขึน้ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล ซึง่ ปี น้ีมรี ายได้จากการ
ขายไฟฟ้ า Q1/61 รวม 449 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 82.5% YoY ทีเ่ คยมีรายได้ 246 ล้านบาท และจากปริมาณ
อ้อยทีส่ งู ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ใน Q2/61 และในปี 61 ปรับดีขน้ึ ทัง้ รายได้จากการขายน้าตาลก็สงู ขึน้
โดยเฉพาะรายได้จากการขายไฟฟ้ าทีด่ ขี น้ึ ต่อเนื่องเป็ นพระเอกในปี น้ี โดยคาดว่าจะมีปริมาณไฟฟ้ าขายได้
ต่อเนื่องไปจนถึงเพดือนส.ค. บวกกับเราสามารถรับรูร้ ายได้จากการขายไฟฟ้ าเต็มปี ขณะทีธ่ ุรกิจเยือ้
กระดาษก็เติบโตดีขน้ึ เพราะราคาเยือ้ กระดาษส่งออกก็ปรับเพิม่ ขึน้ ด้วย" เขากล่าว

เขากล่าวว่า สาหรับการลงทุนโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ (Biocomplex) ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ คาดว่า
น่าจะได้รบั คาตอบในการอนุ มติโครงการจากรัฐบาลได้ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสญ
ั จร
ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ในช่วงวันที่ 11-12 มิ.ย.นี้ มีคณะทางานและคณะรัฐมนตรีสนใจเข้าไปแวะดูงานใน
โครงการการหลายคณะ อย่างไรก็ดี ในปี น้บี ริษทั ยังไม่มแี ผนการลงทุนใหม่เพิม่ เติม มีเพียงงบประมาณการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตตามปกติเท่านัน้
เขากล่าวว่า อย่างไรก็ดี ในระยะยาวต้องติดตามดูดว้ ยว่าจากนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้เก็บภาษีตามความ
หวาน
จะส่งผลให้ธุรกิจทีใ่ ช้ความหวานพยามปรับลดความหวานจนทาให้ปริมาณการใช้น้ าตาลสาหรับ
ตลาดในประเทศลดลงหรือไม่ จากปกติการผลิตในตลาดรวมประมาณ 14 ล้านตันทัวประเทศ
่
ก็ใช้บริโภคใน
ประเทศเพียง 3 ล้านตันเท่านัน้ ส่วนทีเ่ หลือหรือประมาณ 70% จะส่งออก สาหรับปี การผลิตปี 60/ 61
สัดส่วนรายได้หลักๆ ของบริษทั ยังมาจากน้าตาล 60% ส่วนทีเ่ หลือ 40% มาจากธุรกิจอื่น ซึง่ บริษทั จะปรับ
ไปเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้วตั ถุดบิ เพื่อเพิม่ รายได้อ่นื ให้มากขึน้ ต่อเนื่อง - จบ -
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