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Green Supply Chain



ประวตัคิวามเป็นมา

• เริ่มตน้จากอตุสาหกรรมภายในครอบครวัขนาดเลก็ ที่จงัหวดัราชบรุ ีในนามหา้งหุน้สว่นจ ากดั

โรงงานน ้าตาลมิตรผล ในปี พ.ศ. 2489

• กอ่ต ัง้ บริษทั น ำ้ตำลมติรผล จ ำกดั ในปี พ.ศ. 2499  ต่อมาเพื่อรองรบัการเตบิโตที่เพิ่มข้ึน  

จงึไดย้า้ยโรงงานมาตัง้อยู่จงัหวดัสพุรรณบรุ ีในปี พ.ศ. 2533

• กอ่ต ัง้ บรษิทั น ้าตาลมิตรสยาม จ ากดั ที่จงัหวดัก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2519 และไดย้า้ย       

ไปยงัจงัหวดักาฬสนิธุ ์เปลี่ยนช่ือเป็น  บริษทั น ำ้ตำลมติรกำฬสนิธุ ์ จ ำกดั เม่ือ พ.ศ. 2541

• กอ่ต ัง้โรงงานเพิ่มข้ึน ในนาม บริษทั รวมเกษตรกรอุตสำหกรรม จ ำกดั

จงัหวดัชยัภมูิในปี พ.ศ. 2526

• เขา้ซ้ือกจิการโรงงานน ้าตาลแหง่หน่ึง ในจงัหวดัขอนแก่น เปลี่ยนช่ือ

ใหม่เป็น บริษทั น ำ้ตำลมติรภูเวียง จ ำกดั ในปี พ.ศ. 2538

• เขา้บริหาร บริษทั น ำ้ตำลสงิหบุ์รี จ ำกดั ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546

• กอ่ต ัง้โรงงานเพิ่มข้ึน ในนาม โรงงานน ้าตาลมิตรภหูลวง จงัหวดัเลย ในปี พ.ศ. 2555
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โครงสรา้งธุรกจิ
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ปุ๋ ย

โมลาส

น า้ตาล

ชานออ้ย+ใบออ้ย ไฟฟ้าชวีมวล

ออ้ย

ทีม่า: กลุม่มติรผล

ไบโอพลาสตกิ

วงจรของอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลกบัการผลติพลงังานทดแทน

เอทานอล



ธุรกจิน ้าตาลในประเทศไทย

กลุม่ธุรกจิน ้ าตาล

 เป็นผูผ้ลติน ้าตาลอนัดบั 1 ในประเทศไทย

 มีโรงงานน ้าตาล 6 แห่งในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 ก าลงัหบีออ้ย 192,500 ตนั/วนั

 มีปรมิาณออ้ยเขา้หบีประมาณ 23.66 ลา้นตนั และปรมิาณน ้าตาล 2.72 ลา้นตนั

มิตรผล

รวมเกษตรกร มิตรกาฬสนิธุ ์มิตรภเูวียง

สุพรรณบรุี

ขอนแกน่ชยัภมูิ

สงิหบ์รุีมิตรภหูลวง
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เลย สงิหบ์รุี

กาฬสนิธุ ์



ผลติภณัฑน์ ้ าตาลของกลุม่มิตรผล



ธุรกจิน ้าตาลในประเทศจนี (เริ่มปี 2536)

ChongzuoTuolu

Funan Ningming Haitang

Guangxi East 

Asia Sugar

 เป็นผูผ้ลติน ้าตาลอนัดบั 3 ในประเทศจนี 

 มีโรงงานน ้าตาล 5 แห่งในมณฑลกวางสี

 ออ้ยเขา้หบีประมาณ 9.5 ลา้นตนั และปรมิาณน ้าตาล 1.1 ลา้นตนั

 ก าลงัผลติไฟฟ้า 64 MW

พื้นที่ต ัง้โรงงาน
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พื้นที่ต ัง้โครงการ

น ้าตาลมิตรลาว

บรษิทั น ้ าตาลมิตรลาว จ ากดั (เริ่มปี 2549)

ปี 2548

กลุม่มิตรผลเริ่มเขา้ไปปลูกออ้ยที่แขวง 

สะหวนันะเขต สปป.ลาว ในพื้นที่
สมัปทาน 10,000 เฮกตาร ์ หรอืเท่ากบั 

62,500 ไร่

ปี 2550

ด าเนินการกอ่ต ัง้โรงงานน ้ าตาล

มิตรลาว เพื่อรบัสทิธิประโยชน์พเิศษ

ดา้นภาษีศลุกากรในการผลติน ้าตาล

ทรายดิบเพื่อสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรป 

ในฐานะประเทศในกลุ่ม LDC

ปี 2551
โรงงานน ้าตาลมิตรลาวเปิดหบีออ้ย

เม่ือวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2551
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• พื้นที่ปลูกออ้ยสว่นใหญ่กระจุกตวัอยูท่างตอน

เหนือของควนีสแ์ลนด์

• มีผลผลติออ้ย 32-35 ลา้นตนั ซึ่งสามารถน ามา

ผลติเป็นน ้าตาลดิบได ้4.5-5.0 ลา้นตนั

• มีชาวไรอ่อ้ย 4,000 คนมีโรงงานน ้าตาล 25 แหง่

• มีโรงงานผลติน ้าตาลรไีฟน ์4 แหง่ โดยผลติ

น ้าตาลรไีฟนไ์ด ้1.1 ลา้นตนั 
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ธุรกจิน ้ าตาลในออสเตรเลยี (เริ่มปี 2555)



ธุรกจิน ้าตาลในออสเตรเลยี

MSF Sugar
 เป็นผูผ้ลติน ้าตาลอนัดบั 3 ในประเทศออสเตรเลยี 

 มีโรงงานน ้าตาล 4 แห่ง ในรฐัควนีสแ์ลนด์

 ก าลงัหบีออ้ย 33,500 ตนั/วนั

 มีปรมิาณออ้ยเขา้หบีประมาณ 4 ลา้นตนั และปรมิาณน ้าตาล 550,000 ตนั
11



ธุรกจิไฟฟ้า

12
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ผลิตกระแสไฟฟ้าและพลงังานความรอ้นร่วม

ก าลงัผลติไฟฟ้าชีวมวลรวม 526 MW

- ขายเขา้ Grid 233 MW

- ใชภ้ายในโรงงาน 293 MW



ธุรกจิเอทานอล

• มโีรงงำน 4 แห่ง

• ก ำลงัผลติรวม 480 ลำ้นลติร/ปี

• Market share 30%



ธุรกจิปุ๋ ย



อาหารคนอาหารสตัว ์ อาหารเสรมิ/

เครื่องส าอาง

ธุรกจิยสีต์

การน าไปใช้



 Panel Plus Co., Ltd.
 Panel Plus MDF Co., Ltd.

 Panel Decor Co., Ltd.
 MP Particle Board Co., Ltd.
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กลุ่มธุรกจิปารต์เิกลิบอรด์

บรษิทั 

พาเนลพลสั

 โรงงานผลติแผ่นไมป้ารต์เิกลิบอรด์และไม ้ MDF จ.สงขลา

 จ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรช์ัน้น าในประเทศไทย

 ใชว้ตัถดิุบจากเศษไม ้หรอืไมย้างพาราที่หมดอายกุารใหน้ ้ ายางแลว้
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Productivity & Innovation



• การรวมกลุ่มเพื่อใช้เคร่ืองจักรกล
• การรวมกลุ่มใช้ผู้รับเหมา
• การปลูกพืชเสริมรายได้ (Cash Crop)

• สามารถรับจ้างการผลิตให้กับเกษตรกร
รายเล็ก และใช้เคร่ืองจักรท างานเตม็ที่
(Utilization)  /  พัฒนาเป็นเกษตรกร
สมัยใหม่ (Smart Farmer)

ต้นน า้ ปลายน า้
กลุ่มรายเล็ก 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัภาคเกษตร (พืช, สตัวบ์ก, สตัวน์ ้า) 

กลุ่มรายกลาง 

• พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ / การผลิต
ขนาดใหญ่ / รวมการผลิต / การท าฟาร์ม
แบบแม่นย า (Precision Farming ) / การ
เทียบเคียงสิ่งที่ดีที่สุด (Benchmarking)

• พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้า และยกระดับการผลิต
ภาคเกษตรต้นน า้

• จัดตัง้วิสาหกจิเพื่อสังคม    
โดยธุรกจิเอกชน ร่วมมือกับ
เกษตรท้องถิ่น

• ขยายตัวไปยังอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve)

• การวิจัยและพฒันา
• การปรับปรุงพนัธ์ุ
• ระบบการบริหารจัดการ
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ความปลอดภยัทางอาหาร, การสอบกลับได้, สิ่งแวดล้อม, การใช้แรงงาน, 
การเพิ่มประสิทธิภาพ, การวิจัยและพฒันา และเทคโนโลยี 18



โครงสรา้งชาวไร่

เลก็ กลาง ใหญ่ รวม เลก็ กลาง ใหญ่ รวม

MPDC       1,660         586        159     2,405    184,219      146,689     216,008     546,916

MPSB       2,047         221         30     2,298    129,924       36,988       25,193     192,104

MPPK       3,996       1,289        162     5,447      81,084      182,830     113,665     377,579

MPPV       3,140       1,196        117     4,453    106,366      197,719     101,318     405,403

MPKS       8,534       2,424        168   11,126    115,891      159,063       77,621     352,575

MPPL       4,225         495        124     4,844      69,181       75,550       76,657     221,388

รวม 23,602    6,211      760       30,573  686,664   798,839     610,462    2,095,964  

ขนาดชาวไร ่(ครอบครวั) พื้นที ่(ไร)่
รายการ

รายเลก็ มีพื้นที่ปลูกออ้ยของตนเอง ≤ 50 ไร่

รายกลาง มีพื้นที่ปลูกออ้ยของตนเอง 51-250 ไร่

รายใหญ่ มีพื้นที่ปลูกออ้ยของตนเอง > 251 ไร่



การพฒันาชาวไร่รายเลก็ (1-50 ไร)่
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 ประชมุประจ าเดือนหวัหนา้กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 

เพื่อสือ่สารนโยบายการสง่เสรมิ และจา่ยปจัจยัการผลติ

 เพิ่มความรูก้ารท าไร่ผ่านศูนยเ์รยีนรูแ้ละ

หมู่บา้นเพิ่มผลผลติ(ท ัง้หมด 376 ศูนยฯ์)
พฒันาชาวไร่รายเลก็ดว้ยระบบหวัหนา้กลุม่

หวัหนา้กลุม่ท ัง้หมด 957 กลุม่, ชาวไร ่23,602 ครอบครวั,   

แรงงาน 82,607 ราย

รวมกลุม่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและลดตน้ทนุในการบรหิารจดัการ

คนตน้แบบ, แปลงตน้แบบ



1. สรา้งโอกาสในการประกอบอาชพี และสง่เสรมิการปลกูออ้ยอยา่งย ัง่ยนื
ของชาวไรโ่ดยรอบสถานขีนถา่ย

2. ขยายพืน้ทีส่ง่เสรมิปลกูออ้ย และเปิดชาวไรคู่ส่ญัญารายยอ่ย

3. เพือ่เพิม่ปรมิาณออ้ยสด สะอาด

4. ลดคา่ใชจ้า่ยการเก็บเกีย่วและขนสง่ออ้ย

การพฒันาชาวไร่รายเลก็ (1-50 ไร)่

จ านวนสถานขีนถา่ย 167 สถาน,ี ปรมิาณออ้ย 4 ลา้นตนั (20%)   

ชาวไรส่ง่ออ้ย 15,729 ครอบครวั (51%)

วตัถปุระสงค์

สรา้งสถานีขนถา่ย เพื่อบรกิารและรบัซ้ือวตัถดิุบออ้ยของเกษตรกรรายย่อยใน

พื้นที่ และสรา้งโอกาสในการประกอบอาชีพ 
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สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลูก Cash crop เพื่อลดรายจา่ยในการด ารงชีพ

(ลดรายจา่ยได ้12,000 บาท/ครอบครวั/ปี) และสรา้งรายไดเ้สรมิ

การพฒันาชาวไร่รายเลก็ (1-50 ไร)่



การพฒันาเกษตรกรขนาดกลาง โดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิม่ผลผลติ สง่เสรมิ

เครื่องจกัรกลการเกษตรแบบครบวงจร เพือ่เป็นผูร้บัจา้งผลติใหก้บัเกษตรกรรายย่อย

ชาวไรร่ายกลางท ัง้หมด 6,211 ราย      

เป็นผูร้บัเหมาผ่านระบบ 1,877 ราย
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อบรม ฝึกทกัษะ และศึกษาดูงาน

พฒันาเป็น SME ผูใ้หบ้รกิารดา้นเกษตรแก่เกษตรรายย่อย 

และ Utilize เครื่องมือใหมี้ประสทิธิภาพ

การพฒันาชาวไร่รายกลาง (50-250 ไร)่



ปญัหาการท าไร่ของชาวไร่รายใหญ่

การพฒันาชาวไร่รายใหญ่ (> 250 ไร)่

 ปญัหาการขาดแคลนแรงงาน

 สูญเสยีเงนิจากการมดัจ าแรงงาน

 จดัการแปลงออ้ยไม่ทนัเวลา ท าใหผ้ลผลติผลผลติต่อ

ไร่ต า่ และตน้ทนุการผลติสูง

แนวทางการด าเนินงาน 

 สง่เสรมิการใชเ้ครื่องจกัรทดแทนแรงงาน  เช่น รถ

ตดัออ้ย รถแทรคเตอรข์นาดใหญ่
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ประเทศไทย

 ตดัออ้ย 750 ตนั/วนั

 ใชแ้รงงานตดัออ้ย 620 คน 

ประเทศออสเตรเลยี

 รถตดั 1 คนั ตดัออ้ยได ้ 750 ตนั/วนั

 ใชแ้รงงาน 6 คน 
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เปรยีบเทียบประสทิธิภาพ รถตดัออ้ยกบัแรงงานตดัออ้ย



การท าไร่ออ้ยรองรบัการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร

การพฒันาชาวไร่รายใหญ่ (> 250 ไร)่
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เปรยีบเทยีบตน้ทนุการตดัออ้ยสดโดยใชแ้รงงานคน กบั รถตดั

คนตดั รถตดั

ตดัออ้ย 130 180

ข้ึนออ้ย 70 -   

ค่าบรรทุก 120 100

รวม 320 280

ผลต่าง

ค่าจา้ง (บาท/ตนั)
รายการ
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กลุม่รถตดั 205 กลุม่ ปี 58/59 ปรมิาณออ้ยตนเองรวม 1.27 ลา้นตนั ลดรายจา่ย 51 ลา้น

บาท/ปี ปรมิาณออ้ยสมาชิก 2.23 ลา้นตนั ก าไรเพิม่ 89 ลา้นบาท/ปี 

การพฒันาชาวไร่รายใหญ่ (> 250 ไร)่

Farm Mechanization

ก าหนดเป้าหมายพื้นที่ขยาย;

ก าหนดพื้ นที่รองรบัรถตดั

ออ้ยใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 2,500 

ไร่/คนั โดยเน้นพื้นที่รศัมี 5-10 

กโิลเมตร รอบพื้นที่ของชาวไร่ที่

จะสง่เสรมิรถตดัออ้ย



28

โดยการพฒันาการผลติแบบแปลงใหญ่ การใช ้best practice และเทคโนโลยสีมยัใหม่

(ModernFarm) / Benchmarking เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติ 

การพฒันาชาวไร่รายใหญ่ (> 250 ไร)่

ชาวไรร่ายใหญ่ท ัง้หมด 760 ครอบครวั (แรงงาน 22,800 ราย)



ทายาทเถา้แกไ่ร่ออ้ย (Smart Farmers)

นายเชาวลติ   งอ้ตระกลูนายวนัชนะ   ศิษยค์รองวงษ ์ 29
ทายาทเถา้แกไ่รอ่อ้ยทัง้หมด 862 ราย



โครงการทวภิาคี

 โครงการทนุทวภิาค ี ระดบั ปวส. จดัข้ึนเพือ่ผลติก าลงัคนรองรบั

อตุสาหกรรมน ้าตาลและชีวพลงังาน รวมทัง้สนบัสนุนการจดัการ

เรยีนการสอนระบบทวภิาค ี และพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษา 

ใหม้ีความรู ้และประสบการณ์ทางอตุสาหกรรมน ้าตาลและชีวพลงังาน

*ความร่วมมอืระหว่าง กรมอาชวีศึกษา, หอการคา้เยอรมนั-ไทย และกลุม่มติรผล

สาขา ทนุการศกึษา

เครือ่งกล 39

ไฟฟ้า 41

ชา่งกล
เกษตร

40

พชืศาสตร์ 38

รวม 158

ปจัจุบนัมีนักศึกษาที่ร่วม

โครงการทัง้หมด 158 คน



การพฒันาระบบชลประทาน

31
31

สถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า

โครงการชลประทานระบบท่อ

บ่อบาดาลน ้าหยด น ้าพุง่

สระน ้ า



ปลูกฝงันวตักรรมใหผู้บ้รหิารและพนักงาน

วนัที่ 8 กนัยายน 2560 ณ กรุงศร ีไอแมกซ ์พารากอน ซีนีเพลก็ซ์

เริ่มตน้ปี 2543 ท าความเขา้ใจเรื่องนวตักรรมในหมู่ผูบ้ริหาร และถ่ายทอดต่อไปยงัพนักงาน      
ทกุระดบั รวมถงึกระตุน้ใหพ้นักงานใหค้วามส าคญั ผ่านการประกวด Innovation ซึ่งนับถงึปจัจุบนัมี

จ านวนนวตักรรมเขา้ประกวดทัง้สิ้น 2,284 ผลงาน

32



ประเภทการประกวด

Kaizen Project 
และ

Project 
Improvement

New Product 
Development

New Business 
Excellence
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ก่อต ัง้ในปี 2540

34

มิตรผลวิจยัและพฒันา

• พฒันาผลผลติ

• เพิ่มประสทิธิภาพการจดัการ     

ในไรอ่อ้ย

• การถ่ายทอดความรู ้

• การพฒันาเทคโนโลยีที่สามารถ

น าไปปรบัใชใ้นแต่ละชมุชน



New S-Curve for Future



New S-Curve for Future

ระยะท่ี 2

ไฟฟ้าและไอน ้า

เอทานอล

ปุ๋ยและอาหารสตัว ์
ระยะท่ี 1

น ้าตาลดิบ

น ้าตาลขาว/ขาวบริสุทธ์ิ

Liquid Sugar

Sugar Excellence

1-ton Bag

Bio plastics / Bio chemicals  

Bio-based products

โอกาสการพฒันาในระยะตอ่ไป

 บรษิทัฯ ไดมี้การพฒันาต่อยอดจากอตุสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล เขา้สูอ่ตุสากรรมชีวพลงังาน

 กา้วต่อไปคืออตุสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและลดความเสีย่งของธุรกจิ 



Low Value/ 

High Volume Bioeconomy Value Chain

ผลผลติทางการเกษตร เป็นปจัจยัพื้นฐานที่ส าคญัในการพฒันา Bioeconomy
เพือ่สนบัสนุนนโยบายของรฐับาล

เม็ดพลาสตกิชีวภาพ นาโนซิลกิา sugarcane wax)

สารสกดัจากยสีต ์สารใหค้วามหวาน เบตา้-กลูแคน

ครมีบ ารุงผิว เครื่องส าอาง

ยา/วคัซีน

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 

เช่น โพลโีคซานอล สาหรา่ยสไปรูไลนา สารสกดัจากยสีต์

Probiotic

พลงังานชีวภาพ เอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล

Monoclonal Antibody 

เพือ่การรกัษา น ้ ายาลา้งไต

เป้าหมายการพฒันาไปสู ่“Bioeconomy”
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High Value/

Low Volume



$

$$

$$$$

$$$

Value

Value-chainSeed Sugarcane

Sugar

Ethanol

PLA Beta Glucan

Protein & Amino Acid

Electricity

Nutraceutical

Cosmetics

ทีม่า: © 2012 Society of Chemical Industry 
and John Wiley & Sons, Ltd | Biofuels, 
Bioprod. Bioref. 6:240–245 (2012); DOI: 
10.1002

Molasses

Vitamins

Baker Yeast

Fodder Yeast

Sugar Alcohol
Lactic Acid

Succinic Acid

Bio-ethylene

Bio-polyethylene

Bio-MEG

Bio-PET

Personal Care

PBS

Bagasse

ยกระดบั New S-Curve สู ่Bioeconomy เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหผ้ลติผลทางการเกษตร

Cassava

Starch

Amino Acid

L-tert Leucine
Pharma Active

Oil Palm

Fatty Acids

Succinate

Isoprene
Polyisoprene

Dermatology Active Cosmetics

Bio-diesel

Agriculture Bioenergy Biochemical and 
Materials

Food & Feed Nutrition Biopharma
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ต่อยอดผลติภณัฑท์างการเกษตร.. สรา้งมูลค่าเพิ่มตลอดหว่งโซ่ธุรกจิ

ขั้นต้น ขั้นปลายขั้นกลาง

ข้าว

มันส าปะหลัง

Mainly exist LimitedFairly exist

อ้อย

* สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
**  พลาสติกชีวภาพ ราคา PLA 95-100  บาท/ กก., ราคา PBS 220 บาท/ กก.

ถั่วเหลือง ถั่วลิสง

11-12 
บาท/ กก.

17
บาท/ กก.

2-3
บาท/ กก.

0.8-0.9
บาท/ กก.

Gluten-free
350-450
บาท/ กก.

Lecithin
3,000

บาท/ กก.

พลาสติก
ชีวภาพ**
95-220
บาท/ กก.

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์

พลาสติก
ชีวภาพ**
95-220
บาท/ กก.



พื้นที่พฒันาโครงการ Bioeconomy

ภาคอสีานตอนกลาง

จ. ขอนแก่น (40,000 MB*)

Smart Farming

Integrated Biorefinery Industrial Estate

Bioeconomy R&D Center @KKUSP

BIO-NORTHEAST One-stop Facilitation 

Service Center (การสนบัสนุนแบบ Whole 

Package)

EEC & EECi

จ.ชลบรุ ี(4,000 MB)

Palm Biocomplex

• Biodiesel/ Glycerin 

• Surfactants (APG)

• Vitamin E

จ. ระยอง (5,740 MB**)

PLA & PBS

Dialysis Solution

EECi

ภาคเหนือตอนล่าง

จ. นครสวรรค ์(41,000 MB)

Sugar Biocomplex

• Ethanol 

• Electricity

• Lactic Acid

• Bio-succinic Acid

จ.ก าแพงเพชร (21,500 MB)

• Bioeconomy complex

• Electricity

• Functional sugar

• Yeast Extract

• Beta-glucan

• Dried Yeast

2

3

1

หมายเหตุ * เฉพาะ Biorefinery, ** ไมร่วมงบประมาณของ EECi

EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) คือ เขตนวตักรรมระเบยีง

เศรษฐิจภาคตะวนัออก เป็นพื้ นที่ส่งเสริมการวิจยัพฒันา เทคโนโลยีและนว ัตกรรม         

โดยมุง่เนน้ไปสู่การใชง้านจริงและการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหภ้าคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะ 

10 อตุสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 40



Operating Function Business Support 
Function

Bioeconomy
Value Chain

Agriculture Products

นิคมอตุสาหกรรม (Integrated 
biorefinery industrial estate)

Smart Farming
ลดตน้ทนุ เพิ่มผลผลติ

Bioeconomy R&D 
Center 

(Northeastern Science 

Park-Khon Kaen) 

Khon Kaen
Innovation Center

Forecasting
Molecular 

breeding
Mechanization

Precision 

agriculture

1

2 3

4

BIO-NORTHEAST มี 4 องคป์ระกอบหลกั
(เช่ือมโยงตลอดทัง้ supply chain)
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7 นกัลงทนุใหค้วามสนใจ

Bioeconomy – Northeast Biorefinery

บนพื้นที่ 3,000 ไร ่ ที่ จงัหวดัขอนแกน่

Biorefinery รบัซ้ือวตัถดุิบจาก Smart Farming

42



เนน้ความส าคญักบั 

“งานวจิยัระดบั Translational Research” มากกว่า “งานวจิยัระดบัพื้นฐาน”

Bioeconomy R&D Center
Northeastern Science Park - Khon Kaen

43

 ศูนยว์จิยัฯ เป็นผูก้ าหนดหวัขอ้วจิยั  และประสานกบัหน่วยงานรฐั       

เพื่อหาเงนิทนุ ทรพัยากร และนกัวจิยั ในลกัษณะ project based

 หวัขอ้งานวจิยัเพื่อสนบัสนุนโครงการ BIO - NORTHEAST เป็นล าดบัแรก

 สรา้งงานวิจยั High Value Added Bio-based products

มีเครอืข่าย

นกัวจิยัในสาขา

กว่า 60 คน



Khon Kaen Innovation Center (KIC)

Khon Kaen Innovation Center (KIC)

44

ความร่วมมือ 3 ภาคสว่น (เอกชน, รฐั, สถาบนัการศึกษา) สูก่ารเป็น “Khon Khan Innovation Center”

Research Center Exhibition Center One-stop Business services Co-Working Environment

 ศูนยว์จิยั (Research Center), ศูนยก์ารศึกษา
(Education Center), ศูนยข์อ้มูล (Information & 
Data Center)

 ศูนยร์วมผูป้ระกอบการรายใหม่ (Startup), 
ผูป้ระกอบการรายเลก็ (SME), ศูนยน์วตักรรม 
(Innovation Hub)

 ศูนยแ์สดงสนิคา้ขายสง่และสง่ออก (Showcase),
ศูนยนิ์ทรรศการ (Exhibition), ศูนยก์ารประชมุ 
(Meeting room)

 ศูนยใ์หบ้รกิารดา้นธุรกจิครบวงจร (One-stop 
Business services) อาทิ การขอใบรบัรอง/
ใบอนุญาตต่างๆ, BOI, สถาบนัการเงนิ

 สภาพแวดลอ้มในการท างานร่วมกนั (Co-Working 
Environment)
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Grow Together



พืน้ที่ด ำเนินกำร

มิตรผลกบัการพฒันาชุมชน

ฝ่ายพฒันาชมุชนอย่างย ัง่ยืน มีการด าเนินงานอยู่ในพื้นที่

รอบโรงงานน ้าตาลในกลุ่มมิตรผล โดยเริ่มจากพื้นที่    

น าร่อง 9 ต าบล และมีการขยายผลไปอกี 12 ต าบล     

ในปี 2560 รวมเป็น 21 ต าบล ใน 8 จงัหวดั



ม.33 ท างาน
ในองคก์ร 
30 คน

ม. 33 ท างาน
ในชุมชน
54 คน

ม. 35 
ผูป้ระกอบ
การ 3 คน

จ านวนพนกังานในกลุ่มมิตรผล

7,549 คน ขอ้มูล ณ วนัที่ 1 ต.ค. 60

จ านวนคนพกิารที่ตอ้งจา้งตามที่กฎหมายก าหนด

72 อตัรา

จ านวนจา้งเพิ่มเติมจากภาษีที่ไดร้บัคืน

15 อตัรา

จ านวนที่จา้ง รวมทัง้หมด  87  อตัรา

ตดิตัง้ตูช่ื้นใจ 7 อตัรา

47

โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ

มิตรผลกบัการพฒันาชุมชน



โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่



แนวคิด “ร่วมอยู่…ร่วมเจรญิ”


