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Editor’s
Message
Dear Readers,

Publisher :

This is indeed an interesting quarter as we lay in wait for
the 2nd edition of the World Sugar Expo 2015 in Bangkok.
Sugar Asia Magazine is proud to be the official magazine
of the huge event which has grown by more than 40%
from last year's size! More than 100 international exhibitors
occupying 4000sqm of space at BITEC and showcasing
the latest technology and equipment for the sugar industry
would be present at Asia's largest sugar exhibition!
This month we also offer more sugar industry insights
including German technology specialist, Siemens, who would
be sharing with our readers tips on how to maximize
efficiency in sugar plants and sugar manufacturing
facilities. There are also lots of other industry news in
this edition as the sugar industry in Asia are going through
major changes and fluctuating trends!
We would be sharing also some interesting local news in
which Buriram sugar has just unveiled a 3 year plan for
renewable energy contributing to sustainability.
I fervently hope this edition would be a good read for you
and do keep us posted if you have any interesting news to
share with us!
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ไทยผนึก
อุตฯ น�ำ้ ตาลเวียดนาม
เสริมแกร่ง
Thai Sugar Joins Forces
with Vietnam

น

ายสิรวิ ทุ ธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะท�ำงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไทยชูการ์
มิลเลอร์ จ�ำกัด หรือ TSMC เปิดเผยว่า
คณะผูบ้ ริหาร 3 สมาคมโรงงานน�ำ้ ตาลทราย เข้าพบ
นาย Nguyen Thanh Long ประธานสมาคมน�ำ้ ตาล
เวียดนาม ในระหว่างการประชุม TTC 3rd Annual
International Sugarcane Conference ที่จัดโดย
กลุ่มบริษัท ThanhThanh Cong Group (TTC)
ณ เมืองนาตรัง ประเทศเวียดนาม โดยเชิญชวน
สมาคมน�้ำตาลเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
พันธมิตรน�้ำตาลอาเซียน หรือ ASEAN Sugar
Alliance (ASA) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างอุตสาหกรรมน�้ำตาลในสมาชิกอาเซียนและ
ส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลในอาเซียน รองรับการเปิดตลาด
AEC และการแข่งขันในตลาดโลก
นอกจากนี้คณะผู้บริหาร 3 สมาคมโรงงาน
น�้ำตาลทรายยังได้พบหารือกับนาย Dang Van
Thanh ประธานกลุ่มบริษัท TTC ซึ่งเป็นผู้ผลิต
น�้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เพื่อลู่ทางขยาย
ความร่วมมือทางธุรกิจ และการค้าระหว่างกัน
อีกด้วย
ทั้งนี้สมาคมน�้ำตาลเวียดนามได้ตอบตกลง
เข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรน�้ำตาลอาเซียนเป็น
รายที่ 3 จากปัจจุบันที่มีไทยและฟิลิปปินส์ได้ตกลง
ก่อตั้ง ASA ร่วมกัน ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของเวียดนามในครั้งนี้จะถือเป็นการเปิดประตูด้าน

การส่ ง เสริ ม ความ
ร่วมมือในการขยาย
ความร่ ว มมื อ ทาง
ธุรกิจ การค้า การ
ลงทุน รวมถึงการ
อ�ำนวยความสะดวก
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ น
การขนส่งและการค้า
สินค้าน�้ำตาล ตลอดจนและเปลี่ยนความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค
วิชาการ เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลของประเทศสมาชิก.

M

r. Siriwut Siembhakdi, President of
Public Relations of Thai Sugar Millers

Sugar Asia Magazine

session with Mr. Dang Van Thanh, President of
TTC Group, Vietnam’s largest sugar producer, to
seek business and cooperation expansion between
the two parties.
The Vietnam Sugar Association agreed
to join the ASEAN Sugar Alliance as the third

Corporation Limited (TSMC) revealed

member after Thailand and the Philippines had

that the management of the Three Sugar Mill

jointly established the ASA. The membership

Associations had met Mr. Nguyen Thanh Long,

of the Vietnam Sugar Association will open up

President of Vietnam Sugar Association during
the 3rd Annual International Sugarcane
Conference hosted by ThanhThanh Cong Group

opportunities for further business, commerce, and
investment cooperation, facilitate the logistics of
sugar products, and foster exchange of research
and development techniques and academic

(TTC) in NhaTrang, Vietnam and invited the

knowledge to elevate the sugarcane and sugar

Vietnam Sugar Association to join the ASEAN

industries of the member nations.

Sugar Alliance (ASA) to foster good relations and
to promote joint capacity development among
the sugar industries in the ASEAN nations to
accommodate the advent of the AEC and to boost
their competitive capacity on the global level.

6

Furthermore, the management of the Three
Sugar Mill Associations also had a consultation

70
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ปี

น�ำ้ ตาลขอนแก่น มุง่ มัน
่ พัฒนา
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลทีท
่ น
ั สมัยครบวงจร
>>บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

นั

บตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั ในปีพ.ศ. 2488 มาเป็น
เวลา 70 ปี กลุม่ บริษทั เคเอสแอลได้พฒ
ั นา
จากการเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลทรายรายเล็ก
ซึ่งมีศักยภาพการผลิตน�้ำตาลเพียง 600 กิโลกรัม
ต่อวันมาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทาง
การเงินแข็งแกร่งโดยปัจจุบนั บริษทั ฯ ด�ำเนินกิจการ
โรงงานน�้ำตาลห้าแห่งในประเทศไทยมีศักยภาพ
การผลิตน�ำ้ ตาลจากอ้อยรวม110,000ตันต่อวันและ
บริษัทฯยังบริหารจัดการโรงงานน�้ำตาลอีกสองแห่ง
ในประเทศลาวและกัมพูชา
ที่ส�ำคัญกลุ่มบริษัท เค เอส แอล ถือเป็น
ผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำ้ ตาลครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
ทีส่ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาล เช่น น�ำกากน�ำ้ ตาลมาใช้
ผลิตเอทานอล น�ำน�ำ้ ทีใ่ ช้แล้วจากโรงงานมาผลิตก๊าซ
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนน�ำกากอ้อยมาใช้
เป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้า ซึง่ การด�ำเนินการนี้
สอดคล้องกับนโยบายของ เค เอส แอล ที่เน้นให้
ความส�ำคัญการใช้ประโยชน์จากอ้อยซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ในการผลิตให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในระดับที่มุ่งสู่
กระบวนการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ควบคู่ไปกับ
ความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทน�้ำตาลขอนแก่นจ�ำกัด (มหาชน) หรือ
เค เอส แอล เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตน�ำ้ ตาลครบวงจร รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
อืน่ ๆ อาทิ ธุรกิจพลังงานและปุย๋ อินทรียใ์ นประเทศไทย
ตลอดมาจึงนับได้วา่ เค เอส แอล มีบทบาทส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในการผลักดันธุรกิจอาหารและเศรษฐกิจไทย
ให้กา้ วไกลควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละ
รายได้ให้แก่ประชาชนจ�ำนวนมากทัว่ ทัง้ ประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ในฐานะองค์กรชั้นน�ำแห่งหนึ่ง
เค เอส แอล มีจดุ ยืนทีม่ นั่ คงในการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการมีภาพลักษณ์ที่ดีและน่า
เชื่อถือ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลในการก�ำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเสรีภาพของพนักงาน จึงได้รบั การรับรองอย่างเป็น
ทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อีก ทั้ง โครงการเพื่อ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม
(CSR) ของบริษทั ฯ มีสว่ นช่วยสนับสนุนชุมชนท้อง
ถิน่ และชุมชนแวดล้อม รวมทัง้ มีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตรจากธรรมชาติ เพือ่ สนับสนุนการน้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการจัดการฝึกอบรม
ให้กบั พนักงานและประชาชนทัว่ ไป ในวาระครบรอบ
70 ปี ในปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการ
“70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย
ส�ำคัญในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชนทีห่ ลากหลาย นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังบริจาคเงินและสิง่ ของ เพือ่ สนับสนุนการ
ศึกษา โครงการด้านชุมชนและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
พิธีทางศาสนาต่างๆ อีกด้วย.

Throughout 70 years of operations
Khon Kaen Sugar Industry PCL or KSL has
spearheaded the development of full-cycle
sugar production in Thailand, including related
industries such as energy and fertilizer
production. In so doing, KSL has significantly
advanced Thailand’s food sector and national
economy, while creating livelihoods and income
for countless people across the country
However, KSL maintains its standing as a
leading organization by promoting sustainable
growth, building a good reputation and credibility,
adopting ethical business practices, and strictly
following good corporate governance practices.
The company supports the principle of human
rights and the right to freedom, receiving formal
recognition from the Department of Labor
Protection and Welfare.

I

n the 70 years since its inception in 1945, KSL

The company’s Corporate Social Responsibility

Group has come a long way from a small sugar

(CSR) programs support local communities, the

manufacturer producing only 600 kilograms of

surrounding environment, and promote the

sugar per day to become a profitable publicly listed
organization that today operates five sugar mills
in Thailand with a total cane crushing capacity
of 110,000 tons per day as well as two additional
sugar mills in Laos and Cambodia
More interestingly, KSL Group is Thailand’s
first fully integrated sugar business, creating
economic value from sugar by-products such as
production of ethanol from molasses, biogas and
organic fertilizer from waste water, and generation
of electricity using bagasse as a fuel. These

“Sufficiency Economy” philosophy initiated by
HM the King. The company has established the
Natural Agriculture Center to promote hands-on
training for employees and others to adopt the
philosophy. To mark KSL’s 70th anniversary in
2015, the company has launched “70 Years KSL,
70 Sufficiency Economy Programs” which aims
to promote the principles of sufficiency economy
through various community-based activities.
The company also makes donations in support

initiatives are in line with KSL Group’s policy to

of education, community and environmental

fully optimize sugar cane utilization (zero waste)

initiatives and religious ceremonies.

along with complete environmental protection.
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วยวิกฤตการผลิตน�้ำตาลในจีน รวมทั้ง
สภาพอากาศที่แห้งแล้งและพื้นที่ปลูกอ้อย
ลดลงในฤดูกาลหน้าของจีน จึงส่งผลให้
การผลิตน�้ำตาลลดน้อยลงต�่ำสุดในรอบทศวรรษ
เป็นการเปิดโอกาสทีด่ สี ำ� หรับประเทศไทยผูส้ ง่ ออก
สินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกอันดับสองในการส่ง
น�้ำตาลทรายขาวไปยังจีน และสามารถดึงสต๊อกลง
และตั้งเวทีกู้คืนราคา

นอกจากนี้ ผู้ค้าอีดีแอนด์เอฟ แมน โฮลดิ้ง
คาดการณ์ถงึ สถานการณ์ของโรงงานน�ำ้ ตาลในไทย
ทีก่ ำ� ลังจับตาอุปทานในจีน ถึงน�ำ้ ตาลทรายดิบสูน่ ำ�้ ตาล
ทรายขาวในฤดูกาลนี้ ในขณะที่น�้ำตาลทรายดิบ
อยูใ่ กล้แตะช่วงต�ำ่ สุดในรอบ 7 ปี โรโบแบงค์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล วิเคราะห์ ทางน�ำ้ ตาลเทียมยังคงปรับตัว
ลดลง 26% ในปีนี้และยังคงปรับลดลงเรื่อยๆ เป็น
ปีที่ 5 จากปริมาณอุปทานส่วนเกินของตลาดทัว่ โลก

ทอม แมกเนล ผูอ้ ำ� นวยการของกรีนพูล บริสเบน
ออสเตรเลีย ประเทศที่น�ำเข้าน�้ำตาลเทียมรายใหญ่
สุดของโลก กล่าวว่า ผลผลิตน�ำ้ ตาลของจีนลดลงมา
ที่ 9.6 ตันในปีนี้ นับแต่เดือนตุลาคม ต�่ำสุดตั้งแต่
ปี พ.ศ.2548-2549
จึงต้องชดเชยสินค้าให้เพียงพอ โดยน�ำเข้า
จากไทย 4 เท่าในปีนี้ การส่งออกน�้ำตาลทรายขาว
ของไทยไปยังจีนทั้งหมด 339,821 ตัน (ข้อมูลจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย)
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนและกองทุนน�้ำตาล
มีการปรับลดลงจากการทีโ่ รงงานในไทยลดปริมาณ
สต็อกน�ำ้ ตาลลง ตามข้อก�ำหนดของกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
โซเปก สินค้าคงเหลือในคลังทัว่ โลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วง
5 ปี คาดว่าจะลดลงในปีนี้ และค่าสเปรดของสัญญา
ซื้อขายตลาดอเมริกาลดต�่ำลง เป็นสัญญาณของ
อุปทานที่ถูกจ�ำกัด
ทางด้าน จอห์น สแตนส์ฟีลด์ นักวิเคราะห์
กลุ่มโซเปก ในกรุงลอนดอน กล่าวว่า การส่งออก
น�้ำตาลทรายขาวอย่างต่อเนื่องไปจีนนั้นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดการลดลงของพื้นที่
เพาะปลูกในจีนท�ำให้เห็นว่าวิกฤตการที่เลวร้าย
ก�ำลังมาถึงของประเทศจีน

ส่วนค่าสเปรตที่ต�่ำเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นข้อบ่งชี้อุปทาน
ถูกจ�ำกัดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส�ำหรับเดือน
ตุลาคมในตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ 1.01 เซนต์ต่อปอนด์
ถูกกว่าสัญญาเดือนมีนาคมอยู่ที่ 1.59 เซนต์
โรงงานน�้ำตาลในไทยจะต้องกระตุ้นการผลิต
น�้ำตาลทรายขาวให้มากกว่าเดิม ด้วยกรรมวิธีการ
ผลิตที่รู้กันดีอย่างการรีเมลท์ (Remelt) เพราะ
วิธีนี้จะเพิ่มมูลค่ากว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
น�้ำตาลดิบมากกว่า 40% ในปีนี้ พวกเขาจะรีไฟล์
จากน�้ำตาลดิบ 2.3 ล้านตันในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล
เดือนตุลาคมกระทั่งก่อนเดือนสิงหาคม ข้อมูลจาก
อีดีแอนด์เอฟ แมน
ขณะที่ นายภิรมย์ศกั ดิ์ สาสุนยี ์ ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด ผู้ส่งออกระหว่าง
ประเทศรายใหญ่ กล่าวว่า ในขณะนีท้ กุ คนสามารถ
เพิ่มมูลค่าน�้ำตาลทรายขาวได้มากกว่าเดิม และ
ยังถือเป็นแรงจูงใจทีท่ ำ� ให้โรงงานเร่งผลผลิตน�ำ้ ตาล
ทรายดิบเป็นน�้ำตาลทรายขาวให้ได้มากที่สุด.
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collapse in China’s sugar production is
igniting business for Thai millers, drawing
down stockpiles and setting the stage

for a recovery in prices.

Dry weather and a decline in sugarcane
planting means China next season will produce its
least amount of sweetener in a decade, according
to researcher Green Pool Commodity Specialists.
That's a big opportunity for Thailand. The world's
second-largest exporter shipped four times as
much white sugar to China this year through Aug
21, data from the Bangkok-based Office of the
Cane and Sugar Board showed.
Trading houses and funds are reversing
bearish bets on sugar as Thai refining reduces
stockpiles of the sweetener, according to independent soft commodities trader Group Sopex.
Global inventories that expanded during a five-year
glut are expected to fall this year and the spread
between US futures contracts has tightened, a
sign of restricted supply.
"The effective flow of Thai white sugar into
China is what is changing the market outlook,"
said John Stansfield, a London-based analyst
at Group Sopex, who has followed the market
for more than 20 years. "It all boils down to a
poor crop in China and the prospect of an even
worse one to come."
Thai millers looking to supply China turned a
record amount of raw sugar into the white variety
this season through early August, commodities
trader ED&F Man Holdings Ltd estimated.
While raw sugar is near seven-year low,
Rabobank International forecasts prices will
average 12 US cents a pound in the first quarter,
a 12% increase from now. The sweetener still fell
26% this year and is heading for a fifth annual loss
following the global oversupply.
Near-term spreads are tightening, an indication that supply is restricted. Futures for October
delivery in New York were 1.01 cents a pound
cheaper than the March contract on Wednesday,
compared with 1.59 cents on June 19. The discount reached 0.85 cents last week, the lowest
since February.
There are other signs that investors are becoming more positive. In July, speculators were
the most bullish on white sugar since at least
2011, data from Ice Futures Europe show. They
are still bearish on raw sugar, according to the
US government.
China's sugar output will drop to 9.6 million
tonnes in the year starting October, the lowest
since the 2005-06 season, said Tom McNeill,
director of Brisbane, Australia-based Green Pool.
The country is the world's largest importer of
the sweetener.
To plug the shortage, shipments from Thailand
have more than quadrupled this year. Thai exports
of white sugar to China totalled 339,821 tonnes
from Jan 1 to Aug 21, according to the Office of
the Cane and Sugar Board.
Thai millers have been incentivised to make
more white sugar, a process known as re-melt,
because its premium over raw futures has climbed
more than 40% this year. They refined 2.3 million
tonnes of raw sugar from the start of the season
in October through early August, according to
ED&F Man.
"Everyone now makes white sugar as it
generates better income," PiromsakSasunee,
the chief executive officer of Bangkok-based
Thai Sugar Trading Corp, the nation's largest
exporter,.
"That attracts mills to remelt raw sugar to
white as much as they can."
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ผู้

ผลิตน�้ำตาลประเทศฟิลิปปินส์จ�ำเป็นต้อง
มุง่ หน้าสูก่ ระบวนการอัตโนมัตแิ ละบูรณาการ
ขั้นตอนการท�ำงาน

นาย เอนรีโก เบอโก้ รองประธานฝ่ายโรงงาน
ดิจติ อลและอุตสาหกรรมการผลิตและการขับเคลือ่ น
บริษทั ซีเมนส์ ประเทศฟิลปิ ปินส์ กล่าวถึงอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลในฟิลปิ ปินส์วา่ อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลฟิลปิ ปินส์
เป็นตัวขับเคลือ่ นหลักของเศรษฐกิจ ด้วยยอดขายของ
พืชน�ำ้ ตาลและผลผลิตรองทีไ่ ด้ในปี พ.ศ.2556-2557
อยู่ที่ราว 88 พันล้านดอลลาร์ เปโซฟิลิปปินส์ ให้
กับเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันกับการน�ำเข้า
น�ำ้ ตาลจากต่างประเทศทีม่ กี ารเติบโตรุนแรง และเมือ่
เร็วๆ นี้ กับการลดภาษีของเขตการค้าเสรีอาเซียน
(AFTA) จาก 38% ในปี พ.ศ.2553 ถึง 5% ตัง้ แต่
เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา นอกจากนีโ้ รงงานน�ำ้ ตาลและ
โรงกลัน่ ในประเทศทีต่ อ้ งเผชิญกับต้นทุนการผลิตสูง
อันเนือ่ งมาจากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
โรงงานสามารถน�ำระบบดิจติ อลโซลูชนั่ มาปรับใช้กบั
การรับมือที่เหมาะสมกับการแข่งขันในปัจจุบัน
ส่วนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในยุคดิจิตอลการ
การขับเคลือ่ นซัพพลายเชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
บริษัท การ์ทเนอ คาดการณ์ว่า 50% ของผู้ปฏิบัติ
การซัพพลายเชนหลักของบริษัททั่วโลกจะได้รับ
การออกแบบและมีระบบการจัดการซัพพลายเชนที่
สนับสนุนธุรกิจดิจติ อลภายในสามปีขา้ งหน้า ดิจติ อล
โซลูชนั่ มีอตั ราการเจริญเติบโตทีน่ า่ สนใจมากส�ำหรับ
ผู้ผลิตที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการ
ท�ำงาน โดยเปลีย่ นกระบวนการของโรงงานแบบเดิมๆ
เข้าสู่ระบบโครงข่ายอย่างชาญฉลาด
ด้านระบบออโตเมชัน่ ความมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดต้นทุนของโรงงานผลิตน�้ำตาลหรือโรงกลั่น
นั้นๆ บ่งบอกถึงกระบวนการการท�ำงานทั้งหมด
ซึ่งท�ำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ขึ้นอยู่กับระดับของ
การจัดการระบบออโตเมชั่น ซึ่งแตกต่างกันที่ความ
ก้าวหน้าของขั้นตอนที่น�ำมาประยุกต์ใช้หลังจาก
กระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย ระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
ที่ใช้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ระบบการควบคุม ระบบ
ผู้ประกอบการที่สามารถคิดขึ้นเอง เพื่อให้แน่ใจว่า
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ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลทั้งหมดสามารถ
ใช้ได้กับทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตรวมถึง
มีการสื่อสารและการควบคุมขั้นสูงสุด
ทัง้ นีก้ ารเพิม่ สมรรถนะจะส่งให้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลถูกบูรณาการด้วยระบบออโตเมชัน่
ด้วยข้อมูลทีถ่ กู ประมวลผลโดยทันทีผา่ นเซ็นเซอร์
ทีถ่ กู ติดตัง้ ในจุดต่างๆ รอบโรงงาน ข้อมูลเกีย่ วกับ
ปริมาณของอ้อยที่ถูกป้อนเข้าโรงสีหรือความเร็ว
ของสายพานล�ำเลียง ตัวอย่างเช่น สามารถเก็บ
ข้อมูลตัวเลขเหล่านี้ไว้ตรวจสอบและวิเคราะห์
ระบบการควบคุมทีม่ คี วามสามารถในการควบคุม
อุปกรณ์ในการด�ำเนินการทีค่ วามเร็วสูงสุดน�ำ้ ตาล
ที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับขนาดผลึกและสีของมัน
มีบทบาทส�ำคัญและจะสร้างความแตกต่างโดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตที่มีอุปทานสูงในวันนี้ในหมู่
ผู้บริโภคน�้ำตาลและผู้ใช้ ด้วยระบบการควบคุม
กระบวนการบูรณาการในสถานที่ที่สอดคล้อง
ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสามารถมั่นใจได้ว่ามีการ
ผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การควบคุม
ขั้นตอนการเตรียมน�้ำผลไม้
สิ่งส�ำคัญกับการรักษาความเป็นผู้น�ำต้นทุน
การผลิตสูง กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และมาตรการเปิดเขตการค้าเสรีเป็นการกดดันผูผ้ ลิต
น�ำ้ ตาลในประเทศฟิลปิ ปินส์ทจี่ ะหันไปแก้ปญ
ั หาด้วย
กระบวนการออโตเมชั่นเพื่อรักษาความเป็นผู้น�ำ
และลดต้นทุน การเปลี่ยนแปลงระบบครั้งนี้จะส่ง
สัญญาณความคืบหน้าในการรองรับการรวมข้อมูล
และระบบสารสนเทศภายในโรงงาน ซึ่งท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ.

face high production costs accumulated from
inefficient processes. To better cope with today’s
challenges, factories can adopt digital solutions.
The digital age is rapidly taking over
manufacturing supply chains, with Gartner
predicting that 50% of the chief supply chain
officers in global companies will be designing and
managing supply chains that support digital business
within the next three years. Digital solutions are
growing increasingly attractive to manufacturers
as they are characterized by their overall ability
to transform a factory’s processes into a cohesive
and intelligent network.
Automating processes an efficient and
cost-effective sugar producing factory calls for all
processes to work together seamlessly. Depending
on the level of automation in the respective sugar
mills or refineries, different steps of progression
can be taken.
After modernizing sub processes, an
Ethernet-based networked system interconnecting
sensors, controllers, operator systems can be
created. This ensures that the data from all readings
is available to all work stations, enabling maximum
communication and control.

Productivity and efficiency is
optimized with an integrated automated
system. With data being collected in
real-time through sensors installed
in various spots around the plant,
information on the amount of cane
being fed into the mill or the speed of
the feed conveyors, for example, can be
stored, monitored and analyzed. Based
on these figures, the control systems
are able to regulate the equipment to
perform at an optimum speed.
Sugar quality, based on its crystal size

S

and color, plays a key role in differentiating

taying relevant in a competitive landscapeto

manufacturers especially with demands being

boost productivity and remain competitive,

equally high today among both sugar consumers

sugar manufacturers in Philippines need

and end users. With an integrated process control

to move towards automating and integrating its

system in place, consistent high quality output

workflows.
By Enrico Buergo, Vice President, Divisions
Digital Factory and Process Industries and Drives,
Siemens Philippines

can be ensured through continuous monitoring
of the processes such as the regulation of juice
preparation.
High production costs, inefficient processes

Philippines’ sugar industry is a key driver of

and trade liberalization measures are pressurizing

the economy, with the sales of sugar crops and

sugar manufacturers in Philippines to turn to

secondary products produced from 2013 to 2014

solutions such as process automation to stay
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signals a progression to fully integrate data and

in the industry has grown fiercer, with the recent

information systems within the factory, which in

reduction of ASEAN Free Trade Area tariffs (AFTA)
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from 38% in 2010 to 5% since January this year. In

and quality output.

addition, sugar mills and refineries in the country
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MSM มาเลย์ วางแผนลงทุน
206 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
เพื่อสร้างโรงงานน�้ำตาล

S

ugar refiner MSM Malaysia Holdings Bhd
has plans to expand its business with deals
to build a RM1.1bil refinery in Tanjung Langsat,

Johor, as well as acquire mills and a plantation from
a state-owned Indonesian sugar producer.
Group chief executive officer Datuk Dr Sheikh
Awab Sheikh Abod (pic) said MSM was confident
of winning the tender for the Indonesian mill
development project, despite there being four
other parties bidding for the project.
He said this would build up the company’s
upstream business.
We are proposing a built-operate-transfer
model for the project. The sugar producer has five
mills now, of which we plan to shut down three and
focus only on two mills.
“We will bring in experts in agriculture to
increase the yields of the sugar cane plantation
and then refurbish the mills,” said Awab on
the sidelines after signing a deal with Sharkara
International (FZC) to construct MSM’s third sugar
refinery in Tanjung Langsat, Johor.
FZC is an affliate of Thailand’s Sutech
Engineering Co Ltd.
Awab did not divulge further on the
investment for the project, which is in the advanced

บ

ริษัทผู้ผลิตน�้ำตาล MSM ของมาเลเซีย
ได้วางแผนจะขยายธุรกิจด้วยเม็ดเงิน 1.1
พันล้านริงกิตใน แหลมลางสาตที่ยะโฮห์
ตลอดจนเข้ายึดโรงงานและไร่ผลิตน�ำ้ ตาลทีร่ ฐั อินโดนีเซีย
เป็นผู้ครอบครอง
ประธานกลุ่มบริหาร ดาโต๊ะ ดร.ชีค อาวับ ชีค
อาบอด ได้กล่าวว่า MSM มีความมั่นใจในการชนะ
การประกวดราคาส�ำหรับโครงการพัฒนาโรงงาน
อินโดนีเซียแม้วา่ จะมีผเู้ ข้าร่วมประกวดราคาถึงสีร่ าย
ในโครงการนี้
เขากล่าวว่านี่จะเป็นการสร้างธุรกิจต้นน�้ำของ
บริษัท เราตั้งใจ สร้าง-ด�ำเนินการ-ถ่ายโอน-รูปแบบ
ส�ำหรับโครงการนี้ ผู้ผลิตน�้ำตาลมีโรงงานอยู่ 5 โรง
ตอนนี้ ซึ่งเราวางแผนที่จะปิดโรงงานสามโรงและ
มุ่งเน้นไปที่สองโรงงานที่เหลือ
"เราจะส่งผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการเกษตรเข้าไป
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตของไร่ออ้ ย หลังจากนัน้ จึงจะปรับปรุง
โรงงานต่อไป" อาวับได้กล่าวไว้เช่นนั้นทางโทรศัพท์
หลังจากลงนามในข้อตกลงกับ ชาการ่า อินเตอร์
เนชั่นแนล (FZC) ที่จะเข้าสร้างโรงกลั่นน�้ำตาล
แห่งที่สามให้กับ MSM ใน แหลมลางสาท, ยะโฮร์
FZC เป็น บริษัทในเครือซูเทควิศวกรรม จ�ำกัด ของ
ประเทศไทย
อาวั บ ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยอะไรเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
การลงทุนในโครงการซึ่งยังอยู่ในกระบวนการของ
การเจรจาต่อรอง
เขากล่าวว่า โรงงานมีก�ำลังการผลิต 500,000
ตันนั้นมีมูลค่าการผลิตประมาณ 130 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
รายงานเดือนเมษายนในจาการ์ตา้ กล่าวว่า MSM
ก�ำลังจับตาอินโดนีเซียในฐานะที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนการขยายการเติบโตในอนาคตข้างหน้า 4-5 ปี

stages of negotiations.
He said a mill with 500,000 tonnes capacity
would cost about US$130mil.

บริษัทกล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลในอินโดนีเซียนับเป็นเป็นการลงทุนทีน่ า่ สนใจ
และนับเป็นจุดยุทธศาสตร์ทเี่ หมาะต่อการเจริญเติบโต
สู่ภาคสากล
อาวับ ชีใ้ ห้เห็นว่าการบริโภคโดยรวมของอินโดนีเซีย
ในขณะนี้อยู่ที่ 5.8 ล้านตัน แต่ก�ำลังการผลิตของ
ประเทศมีเพียง 2.6 ล้านตันเท่านั้น "เราจะผลิต
เพื่อการบริโภคภายในประเทศซึ่งมีอัตราก�ำไรสูง
เทียบได้กบั การส่งออกต่างประเทศ” เขาเสริม
ส่วนโรงงานผลิตน�ำ้ ตาล, อาวับกล่าวว่าจะตัง้ อยู่
บนทีด่ นิ 50.6 เอเคอร์ ซึง่ จะมีกำ� ลังการผลิตน�ำ้ ตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์สองล้านตันต่อปีซึ่งคงจะเห็นได้ว่า
MSM ขยายก�ำลังการผลิตประจ�ำปีเป็น 3.25 ล้านตัน
จากปัจจุบัน 1.1 ล้านตัน
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการด�ำเนินงานในไตรมาส
ที่สามของปี 2017 อาวับกล่าวว่า MSM ได้ซื้อ
ที่ดินไป 90 ล้านริงกิตในขณะเดียวกันก็ลงทุน
ไป 1.1 พันล้านริงกิตกับการด�ำเนินการก่อสร้าง
โรงงานผลิตน�ำ้ ตาล ซึง่ เงินลงทุนในการผลิตก้อนแรก
ก็จะได้มาจากการกู้ยืม
เขากล่าวว่าโรงงานใหม่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิตลง 50% และท�ำให้สามารถแข่งขัน
อยู่ได้ในตลาดส่งออก
"ด้วยการบริโภครวมของประเทศที่คาดว่า
จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านตัน ในปี 2025
ซึ่งทั้งหมดที่เราต้องการคือโรงงานผลิตใหม่ที่ตอบ
สนองต่อความความต้องการภายในประเทศก็
นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับตลาด
มาเลเซีย" เขาว่า
วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเข้าควบคุมตลาดของ
สิงคโปร์ให้ได้ในปี 2018 ภาคการบริโภคในปัจจุบัน
สิงคโปร์นั้นอยู่ที่ประมาณ 450,000 ตัน ซึ่ง MSM
มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 20%.

An April report in Jakarta said MSM was eyeing
Indonesia as part of its integral growth expansion
plan in the next four to five years.
The company said its entry into Indonesia’s
sugar sector was a sound investment and strategic
fit to grow its sugar operations internationally.
Awab pointed out that Indonesia’s total
consumption now stood at 5.8 million tonnes, but
the country’s production capacity only stood at
2.6 million tonnes.
“We will produce for domestic consumption
as the margins are higher compared to the export
market,” he added.
On the refinery, Awab said it would be located
on a 50.6-acre land with a production capacity of
two million tonnes of refined sugar per year.
This will see MSM expand its annual production
capacity to 3.25 million tonnes from the present
1.1 million tonnes.
Slated for operations in the third quarter of
2017, Awab said that MSM bought the land for
RM90mi while that the RM1.1bil investment for the
construction of the refinery and initial production
would be funded by borrowings.
He said the new refinery could reduce its
production cost by 50% and make it stay competitive in the export market.
“With the country’s total consumption
expected to grow to about 1.8 million tonnes in
2025, all the more we need a new refinery to meet
the domestic demand, aside from reducing the
total costs for the Malaysian market,” he said.
It aimed to get full control of the Singapore
market by 2018. Singapore’s current consumption
is about 450,000 tonnes, of which MSM have 20%
of its market share.
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รัฐ-เอกชนจัดระเบียบอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลไทย
ดึงชาวไร่รวมที่ดินมุ่งฮับอาเซียน

มร.แซมมูแอล แอลแลน
ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เดียร์แอนด์คัมปะนี

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มร.มาร์ค วอน เพนซ์
ประธานกรรมการภาคพื้นเอเชีย แอฟริกาและยุโรป
และธุรกิจรถแทรคเตอร์ี

ร.แซมมูแอล แอลแลน ประธานบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเดียร์แอนด์คมั ปะนี
และ มร.มาร์ค วอน เพนซ์ ประธานกรรมการ
ภาคพื้นเอเชีย แอฟริกาและยุโรป และธุรกิจรถ
แทรคเตอร์ พร้อมคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทย
เป็นการเฉพาะ โดยคณะซีอโี อมีกำ� หนดการเข้าร่วม
งานเสวนาเรื่อง ทิศทางและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของประเทศไทย พร้อม
ทัง้ เชิญหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงาน ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมด้วยตัวแทนกลุม่ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลรายใหญ่ของไทย 12 บริษทั
ประกอบด้วย
• บริษทั น�ำ้ ตาลไทยรุง่ เรือง
• บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล ชูการ์ จ�ำกัด
• บริษทั คริสตอลลา จ�ำกัด
• บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ�ำกัด
• บริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษทั น�ำ้ ตาลและอ้อยตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษทั ประจวบ อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษทั น�ำ้ ตาลราชบุรี จ�ำกัด
• บริษทั น�ำ้ ตาลขอนแก่น จ�ำกัด
• บริษทั ไทย ชูการ์ มิล จ�ำกัด
วัตถุประสงค์ในการเสวนาครัง้ นี้ เพือ่ หารือแนวทาง
ร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่ายคือ กลุม่ เดียร์ แอนด์คมั ปะนี
หน่วยงานภาครัฐ และกลุม่ ผูป้ ระกอบการกิจการโรงงาน
อ้อยและน�ำ้ ตาลในประเทศไทย ในการสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ ช่วยยกระดับการพัฒนา
ระบบการผลิตอ้อยของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติกล่าวว่า ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลให้มคี วามเข้มแข็งใน
ตลาดโลก ปัจจุบนั ไทยมีพนื้ ทีก่ ารปลูกอ้อยรวมกว่า
10 ล้านไร่ทวั่ ประเทศ (พืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ อยูใ่ นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) มีเกษตรกรไร่ออ้ ยมากกว่า 3 แสนราย
มีอัตราการผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ 10 ตัน โดยรัฐ
ตัง้ เป้าหมายจะเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ 12 ตัน
ต่อไร่ภายในสิบปีนบั จากนี้ ประเทศไทยถือเป็นผูส้ ง่ ออก
น�ำ้ ตาลเป็นอันดับสองของโลกรองจากบราซิล และ
เป็นอันดับหนึง่ ในกลุม่ อาเซียน ทัง้ นี้ รัฐบาลได้จดั ท�ำ
โรดแมพ 3 ระยะเพือ่ ก�ำหนดทิศทางและการพัฒนาการ
เกษตรอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาล ไม่วา่
จะเป็นในด้านการเพิม่ ผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิม่
ด้านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ เพือ่
เป้าหมายการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลไทยในอาเซียน

นอกจากนี้ ‘จอห์นเดียร์’ โชว์สดุ ยอดนวัตกรรม
เพือ่ เกษตรกรไทยเปิดตัวแทรกเตอร์รนุ่ ใหม่ “John
Deere 3036E” ในงาน SIMA ASEAN 2015
และได้นำ� เครือ่ งจ�ำลองหัดขับรถตัดอ้อยมาแสดงในงาน
นีด้ ว้ ย เพือ่ ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสถึงเทคโนโลยีอจั ฉริยะที่
ท�ำให้การตัดอ้อยเป็นเรือ่ งง่าย ทีพ่ เิ ศษไปกว่านัน้
จอห์น เดียร์ใช้โอกาสพิเศษในงานนีเ้ ปิดตัวรถแทรกเตอร์
โมเดลล่าสุด “จอห์น เดียร์ 3036E” แทรกเตอร์
ขนาดเล็กสมรรถนะสูงด้วยเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาด
36 แรงม้า เหมาะกับการท�ำงานในทุกสภาพไร่นา
ประหยัดน�ำ้ มันเป็นเลิศ และ มีความคล่องตัวสูงท�ำงาน
สบายได้ตลอดวันด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์และทีน่ งั่
คนขับแบบซูพเี รีย
ล่าสุดผลงานนวัตกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตรใหม่
ของจอห์น เดียร์ ได้รบั รางวัลเหรียญทอง SIMA
Innovation Awards ประจ�ำปี 2015 ในเครือ่ งปลูก
ข้าวโพดทีม่ คี วามเร็วและความแม่นย�ำ และรางวัล
นวัตกรรมเหรียญเงิน ในระบบติดตัง้ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
แบบอัตโนมัติ โดดเด่นด้วยระบบการต่อเชือ่ มอุปกรณ์
โดยไม่ใช้แรงงานคน ช่วยเพิม่ ประสิทธิผลในการท�ำงาน
ช่วยทุน่ แรงและเวลาในการจัดการเครือ่ งมือเกษตร
เหมาะส�ำหรับงานหนัก-เบาทุกประเภท
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเพือ่ ธุรกิจ
เกษตรงานนี้ ส�ำหรับจอห์น เดียร์ เป็นการเปิดประตู
สูต่ ลาดภูมภิ าคอาเซียนซึง่ เป็นตลาดทีม่ คี วามต้องการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยจอห์น เดียร์ สามารถน�ำเสนอเครือ่ งมือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีคณ
ุ ภาพสูงเพือ่ ช่วยยกระดับมาตรฐาน
ของระบบห่วงโซ่อาหารและการเกษตร รวมไปถึงคุณภาพ
ความเป็นอยูข่ องเกษตรกร.

ม
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มร.มาร์ค วอน เพนซ์ ประธานกรรมการภาคพืน้
เอเชีย แอฟริกาและยุโรป และธุรกิจรถแทรคเตอร์
กล่าวอย่างชัดเจนว่า “จอห์น เดียร์” พร้อมให้ความ
ร่วมมือทุก รูปแบบในด้านต่างๆ กับภาครัฐและเอกชน
เพือ่ ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลไทยให้
เป็นผูน้ ำ� ในกลุม่ อาเซียน ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ตลาด
เครือ่ งจักรกลเกษตรทุกรูปแบบ “จอห์น เดียร์” ยังมี
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับ
ความต้องการของแต่ละพืน้ ทีโ่ ดยอาศัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลือ่ น เนือ่ งจากพบว่าในแต่
ละปี ประเทศไทยมีความต้องการเครือ่ งทุน่ แรงประเภท
รถแทรคเตอร์เพือ่ เกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเครือ่ งจักร
กลเกษตรทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเมืองไทยเพือ่ ขยายส่วน
แบ่งการตลาดให้มากขึน้

Regional Industry News

>>นายไมค์ กอส (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด จอห์น เดียร์ เอเชีย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ดร.วิมล จันทรโรทัย (คนกลาง) รักษาการปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เยี่ยมชมบูธ จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2015

M

r. Samuel Allen, Chairman and Chief

The objective of the talk was to jointly establish

Executive Officer Deere & Company,

trilateral guidelines among Deere and Company

and Mr. Mark von Pentz, President of

Group, governmental agencies, and entrepreneurs

Mr. Mark von Pentz, President of the Turf

the Turf Division, Asia, Africa, and Europe and

in Thailand’s cane and sugar industries in promot-

Division, Asia, Africa, and Europe and Tractor

Tractor Platform, and company visited Thailand

ing mutual cooperation to elevate the sustainable

Platform, and company, stated that John Deere

on a special excursion. The CEO and company

development of Thailand’s cane production and

is ready to offer any form of cooperation to the

were scheduled to attend a talk on the direction

the competitive capacity on the global level.

government and private sectors to help drive

and factors impacting Thailand’s sugar cane and

hub of the cane and sugar industries among the
ASEAN nations.

Thailand’s cane and sugar industries towards
Dr. Porametee Vimolsiri, Deputy Secretary

leadership in ASEAN. As a leader of every form

General of the Office of the National Economics

of agricultural machinery, John Deere has also

and Social Development Board, said that Thailand

planned to promote and develop products that

has great potential of developing its cane and

suit the needs of each region through their in-

sugar industries to stand tall in the global market.

novation and technology, as Thailand’s needs for

Currently, Thailand has over 10 million rai of

such agricultural machines as tractors have been

jor entrepreneurs in the sugar cane and sugar

sugar cane plantation area across the country

found to be rising steadily every year. As such, the

industries, namely :

(with the largest area in the Northeast), over

company is committed to developing agricultural

• Thai Roong Ruang Sugar Co., Ltd.

300,000 cane farmers, and an average of 10 tons

innovation and technology that suits Thailand to

• Mitr Phol Sugar Co., Ltd.

of crops produced per rai, the number which the

increase its market share.

• Kaset Thai International Sugar Co., Ltd.

government aims to boost to 12 tons per rai within

John Deere tackles showcasing new

• Cristalla Co., Ltd.

ten years from now. Thailand is the world’s second

innovation for Thailand’s agriculture “John

• Mitr Kasetr Industry Co., Ltd.

largest sugar exporter after Brazil and ASEAN’s

Deere 3036E” at SIMA ASEAN 2015 and also

• Khonburi Sugar PCL

biggest exporter. The government has formulated

demonstrated its sugar milling simulation in

• Burirum Sugar PCL

a three-phase roadmap to establish the direction

this exhibition to allow visitors to experience

• Eastern Sugar & Cane PCL

for the development of agriculture and the cane

the smart solution in sugar cane farming. It also

• Prachuap Sugar Industry Co., Ltd.

and sugar industries in terms of productivity

introduced the latest tractor John Deere 3036E,

• Rajburi Sugar Co., Ltd.

boost, added value creation in production, as well

a lightweight, high-performance tractor with

• Khon Kaen Sugar Co., Ltd.

as marketing and management in order to propel

36hp suitable for all terrains. It also saves fuel and

• Thai Sugar Mill Co., Ltd.

Thailand towards becoming the management

features power steering and superior seat.

sugar industries, along with governmental agencies,
namely the Ministry of Agriculture and Cooperatives and the Office of the National Economics
and Social Development Board.
Joining them were Thailand’s twelve ma-

John Deere’s latest agricultural innovation
received a gold medal from SIMA Innovation
Awards 2015 for ExactEmerge seed drill, and a
silver medal for its AutoConnect system. They help
increase efficiency in farming, reduce the need for
manpower, and suit every working condition.
John Deere’s participation in this international
exhibition is an important step in tackling the
Asean market, where there is a strong demand
for agricultural machinery. John Deere presented
new technologies and innovations to help improve
the quality of the food chain and the agriculture
industry, for better well-being of the farmers.
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โอกาสที่มั่นคง ส�ำหรับ

การปลูกอ้อยในนาข้าว
Stable Opportunities for Cane
Cultivation in Rice Paddies

"อ้อย" จัดได้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
ที่ส�ำคัญมี พ.ร.บ. อ้อยคุ้มครอง เกษตรกรลงทุนปลูกอ้อย
เพียงครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ส่วนใบอ้อยก็สามารถทิ้งไว้ในแปลงเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน
ได้อย่างดี

ก

>>พันธุ์อ้อย K88-92

14

Sugar Asia Magazine

รณี ศึ ก ษาตั ว อย่ า งของขาวเกษตรกรที่
ประสบความส�ำเร็จของการปลูกอ้อยใน
นาข้าวทางภาคอีสาน อย่าง คุณประสิทธิ์
ศิริสระน้อย เกษตรกรจาก ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา ที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยในนาข้าวจ�ำนวน
80 ไร่ และให้ผลผลิตได้สูงถึง 30 ตัน/ไร่
คุณประสิทธิ์ เล่าว่า สมัยก่อนที่ยังไม่มีการ
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรส�ำหรับปลูกอ้อย ก็ต้อง
อาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ต้นทุนการลงทุนปลูกอ้อย
อดีตกับปัจจุบนั ตัวเลขแตกต่างกันถึงไร่ละ 5,0007,000 บาท พันธุ์อ้อยที่เลือกใช้ คือ K88-92
ในการปลูก เพราะให้ผลผลิตมากถึง 20 ตัน/ไร่
ขายอ้อยได้ตันละ 900 บาท ต่อมาพันธุ์อ้อยเริ่ม
หายาก จึงหันมาใช้ปลูกขยายพันธุอ์ อ้ ยเองบนเนือ้ ที่
10 ไร่ ก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องพันธุ์อ้อยได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอกับจ�ำนวนพื้นที่ปลูก
จึงต้องแบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ มาปลูกอ้อย พันธุข์ อนแก่น 3
ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 15 ตัน

จนทางคุณประสิทธิ์ ท�ำไร่อ้อยตามค�ำแนะน�ำ
ของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
KBS ผู้ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
กับนโยบายส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ
เรื่องการปลูกอ้อยแก่พี่น้องชาวเกษตรชาวไร่อ้อย
จึงได้ผลผลิตที่ดี และขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มเติม
อีก 20 กว่าไร่ โดยเช่าทีน่ าข้าวใช้เป็นแปลงปลูกอ้อย
จนประสบความส�ำเร็จในการปลูกอ้อยบนท้องนา
เนื่องจากพื้นนาเป็นเกรดเอ คุณภาพดินดี แค่ปลูก
ถูกเวลา รวมทั้งเอารถไถลงเตรียมแปลงปลูก
จะท�ำให้ได้รับผลผลิตที่ดี สร้างผลก�ำไรที่งดงาม
ได้อย่างแน่นอน
ทางคุณนพรัตน์ ศรีวาปี ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายจัดหาวัตถุดบิ โซน 1 มีนโยบายส่งเสริมการปลูก
อ้อยในนาข้าว ภายใต้ชื่อโครงการ “หมู่บ้านน�้ำดี”
เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน แต่เนื่องจาก
สถานการณ์แล้งและราคาข้าวที่ตกต�่ำมาก จึงเริ่ม
ส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนจากปลูกข้าวมาปลูกอ้อย

Planters Corner

เพราะอ้อยนัน้ ลงทุนปลูกครัง้ เดียว ก็ไว้ตอได้หลายปี
และอ้อยในพืน้ ทีน่ ายังให้ผลผลิตต่อไร่สงู ไม่นอ้ ยกว่า
15 ตันต่อไร่ การปลูกอ้อยใช้น�้ำน้อยมากเนื่องจาก
ท้องนาส่วนใหญ่มีความชื้นอยู่ในผืนดิน ที่ส�ำคัญ
ลักษณะความลาดเอียง ความต�่ำของดินเหมาะสม
ส�ำหรับการปลูกอ้อย
นอกจากนี้คุณนพรัตน์ บอกต่อว่า ปัจจุบัน
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านน�้ำดี จ�ำนวน
22 ราย พื้นที่รวม 278 ไร่ ซึ่งผลการด�ำเนินการ
พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 98 ประสบความส�ำเร็จ
ในเรื่องของการปลูก และมีผลผลิตคาดการณ์ไม่ต�่ำ
กว่า 15 ตัน/ไร่
ทั้งนี้การส่งเสริมปลูกอ้อยในนาข้าว จะเน้น
คัดเลือกพืน้ ทีท่ รี่ าบทีส่ ามารถระบายน�ำ้ ได้ดี หากสภาพ
พืน้ ทีต่ ำ�่ มากไป ก็ไม่ผา่ นหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด เพราะ
เสีย่ งเจอปัญหาน�ำ้ ท่วมขังในนาข้าวได้งา่ ย และช่วงเวลา
การปลูกที่เหมาะสมในช่วงเดือน พฤศจิกายน-เดือน
มกราคม จะท�ำให้ออ้ ยได้ผลผลิตสูงและลดความเสีย่ ง
ต่อการถูกน�้ำท่วมหรือแช่ขัง

สุดท้ายคุณประสิทธิ์ เสริมต่อว่า เหตุผลส�ำคัญ
ประการต่อมาคือ นาข้าวเกรดเอ ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขต
พื้นที่ชลประทาน สามารถปลูกอ้อยข้ามแล้งได้อย่าง
สบาย โดยทั่วไป จะนิยมปลูกในเดือนธันวาคม และ
ไปเก็บเกีย่ วผลผลิตในเดือนธันวาคมปีถดั ไป แต่ออ้ ย
ที่ปลูกในแปลงนาจะวางแผนเก็บเกี่ยวเมื่อผ่านพ้น
เทศกาลปีใหม่ไปแล้ว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว
ปัญหาโรคและแมลงมีน้อย รวมทั้งแรงงานหาได้ง่าย
อีกต่างหาก
ทั้งนี้ถ้าเกษตรกรจะประสบความส�ำเร็จส�ำหรับ
การปลูกอ้อยในพื้นที่นาข้าว สิ่งส�ำคัญคือเทคนิค
รวมทัง้ ค�ำแนะน�ำในด้านองค์ความรูต้ ามหลักวิชาการ
เรื่องการปลูกอ้อย เกษตรกรก็จะสร้างผลผลิตที่ดี
และสร้างโอกาสที่มั่นคงที่ยั่งยืนต่อไป.

>>คุณประสิทธิ์ ศิริสระน้อย และภรรยา
เกษตรกรจาก ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
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because it yielded as much as 20 tons of crops

ground levels of the rice fields also lend themselves

per rai, each ton of which was purchased at 900

to cane cultivation.

baht per ton. Later, however, that particular cane
variety grew increasingly rare, so Prasit started
breeding his own cane over a 10-rai area, which
successfully alleviated the scarcity problem, but
the number of produced Breeds was not sufficient
for the entire plantation. Consequently, a part
of the plantation was allotted for growing the
Khon Kaen 3 variety, which produced 15 tons of
yields per rai on average.
That was until Prasit started applying the
advice of Khonburi Sugar PCL (KBS), a sugar
manufacturer and distributor whose policy is to
promote academic knowledge of cane cultivation
among cane farmers. As a result, Prasit is able
to increase the yields and expands the plantation
area by over 20 rais by renting rice paddies to

area of 278 rai. Ninety-eight percent of the
farmers have been successful in cane cultivation
and expect to harvest no less than 15 tons of
crops per rai, added Nopparat.
To promote sugarcane cultivation, only
rice paddies in a plain that drains well are
selected. If the ground level is too low, such a rice
field will not meet the criteria and will not
be considered due to risks of flooding and
waterlogging. The optimal cultivation period
falls between November and December, which
will not only increase yield but also reduce
the risks of flooding or waterlogging.
Prasit added that the next vital factor to

Because the rice fields are of the best quality and

consider is the quality of the rice fields. Since

have fertile soil, all it takes is the right timing and

most of the paddies are of the best grade

some soil preparation with tractors for Prasit to

and lie within the irrigation zone, cane cultivation

reap a good harvest and substantial profits.

can be done right through dry spells with ease.

Raw Material Department (zone 1) of KBS, said
that the company supports cane cultivation

A

has 22 member farmers and a total cultivation

grow cane and successfully cultivating it there.

Ms. Nopparat Sriwapee, Assistant Manager,

Protected by the Sugarcane
Act, sugarcane is considered the
economic crop that yields the
best return. In a single investment,
a farmer can harvest sugarcane
for no less than three years. In
addition, sugarcane leaves can
be left in the plantation area to
serve as a good soil conditioner.

Currently, the Moo Baan Nam Dee project

in rice paddies through a project called
“Moo Baan Nam Dee” (Village with Abundant
Water). Because the village was ravaged by
droughts and plummeting rice prices, the

Usually, cane is grown in December and harvested
in December of the following year, but the
harvesting will normally be scheduled for after
the New Year holidays for sugarcane in rice
paddies because during that period, disease
and insect issues are minimal and labor easy
to recruit.

company started encouraging the farmers to

For farmers to succeed in growing cane

grow cane instead of rice because it requires only

in rice fields, cultivation techniques and advice

a single investment to grow canes that produce

that are informed by academic Professional are

crops for several years. Cane trees grown in

indispensable. With such support, farmers will

rice paddies and yield no less than 15 tons of crops

be better equipped to produce higher yields and

per rai. In addition, sugarcane plantation requires

create sustainable and stable opportunities in

only little irrigation as it can take advantage of

the long term.

the moisture in the ground. The slopes and the

case study of a farmer who succeeds
in growing cane in rice paddies in the
Northeastern Thailand is Mr. Prasit

Sirisanoi, a farmer from Takob sub-district,
Pakthongchai district, Nakhon Ratchasima
province whose cane plantation in an 80-rai
rice paddy (128,000 sq. m.) produces as much
as 30 tons of yields per rai.
Prasit said that before cane cultivation
instruments came along, he needed to rely chiefly
on labor. As a result, the disparity between the
costs of cane cultivation in the past and those of
the present day can run up to 5,000-7,000 baht
per rai. Also, initially, K-88 cane was selected

>>คุณประสิทธิ์ และภรรยา กับทีมนักเกษตรของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
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คุณดีเทอร์ บร็อคเคิล

รองประธานอาวุโส กลุ่ม Digital Factory Division (DF)
และ Process Industries & Drive (PD)
ซีเมนส์ ประเทศไทย

Mr. Dieter Broeckl

Senior Vice President of the Digital Factory Division (DF)
and Process Industries & Drive (PD)
of Siemens Thailand.
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เวลานี้ ถ้าให้พูดถึงมุมมองเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมน�้ำตาลและเอทานอล
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่
ถือเป็นบทบาทส�ำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพการท�ำงานในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลไทย
คงจะมีหนึ่งท่านที่สามารถถ่ายทอดหรือบอกเล่า
เรื่องราวในแวดวงอุตสาหกรรมน�้ำตาลได้ดีอย่าง
คุณ ดีเทอร์ บร็อคเคิล รองประธานอาวุโส กลุม่ Digital
Factory Division (DF) และ Process Industries &
Drive (PD) ซีเมนส์ ประเทศไทย บทสัมภาษณ์ตอ่ จากนี้
จะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจถึงบทบาทส�ำคัญในอุตสาหกรรม
น�้ำตาลไทยมากยิ่งขึ้น.....
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ทาง คุณ ดีเทอร์ เล่าถึง ประวัตแิ ละความเป็นมา
การก่อตัง้ ของ ซีเมนส์ ประเทศไทย ว่า ทางซีเมนส์
ยึดมัน่ ในความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
ไฟฟ้ามากว่า 165 ปี จนปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ให้
บริการด้านผลิตภัณฑ์ ระบบ และโซลูชนั่ รายส�ำคัญ
ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาไฟฟ้า ตั้งแต่
การให้ก�ำเนิดพลังงานไปจนถึงการส่งพลังงาน
การจ่ายพลังงานและข่ายอัจฉริยะไปจนถึงการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษทั เป็นผูน้ ำ�
ด้านการใช้เทคโนโลยีอตั โนมัตแิ ละมีความพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือลูกค้าของเราในการก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
ในการนี้ บริษทั มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากว่า 100 ปีแล้ว โดยในปี

พ.ศ. 2538 บริษัทได้ก่อตั้ง ซีเมนส์ ประเทศไทย
จ�ำกัด เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบ โซลูชั่น และ
บริการทีค่ รบถ้วน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีบทบาทส�ำคัญในการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
จึงท�ำให้ปจั จุบนั นี้ ซีเมนส์ ประเทศไทย มีพนักงาน
ทัง้ สิน้ 1,100 คนและดูแลการด�ำเนินธุรกิจครอบคลุม
ถึงกัมพูชาและพม่าด้วย ในปีงบประมาณ 2557
ที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
ค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ในธุรกิจต่างประเทศของบริษทั มีมลู ค่า
รวมทั้งสิ้น 943 ล้านยูโร

ซีเมนส์ ผู้ผลิตระบบ

ขับเคลื่อนไฟฟ้า เพื่อพัฒนา
และเสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน
ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลไทย
How Siemens Helps Increase the Efficiency
in the Thai Sugar Industry
ถ้าถามถึงทาง “ซีเมนส์”
สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมน�้ำตาล
และเอทานอลด้านใดบ้าง

ส่วนหลักๆ ในกระบวนการผลิตน�้ำตาลเพื่อเป็น
การเปิดทางให้ลูกค้าใหม่ หรือเป็นฐานในการสร้าง
ความร่วมมือกับทางงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง
เรามีการน�ำเสนอความรูท้ กั ษะด้านเทคโนโลยี และงานรับจ้างผลิตสินค้า เนื่องจากเรามีฐานอยู่
น�้ำตาล อันเนื่องมาจากการสั่งสมประสบการณ์ ทั่วโลก จึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะมอบสินค้าและ
กว่า 80 ปี ในวงการอุตสาหกรรมน�้ำตาลโลก บริการในระดับท้องถิน่ ได้ในปริมาณมากอีกด้วย
ในฐานะ “โซลูชนั่ ส�ำหรับลูกค้า” ด้านการใช้อปุ กรณ์
ขับเคลื่อน และโซลูชั่นด้านเครื่องมือ เครื่องจักร ตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ
อัตโนมัติ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับโรงงาน ด้านเทคโนโลยีของ ซีเมนส์ ต่อวงการ
น�ำ้ ตาลทัง้ โรงและกระบวนการ นอกจากนัน้ เรายังมอบ อุตสาหกรรมน�้ำตาล
ถ้าถามถึงทางซีเมนส์มผี ลิตภัณฑ์และบริการที่
โซลูชนั่ ทีม่ งุ่ เน้นไปทางด้านเทคโนโลยี (“ชุดโปรแกรม
โซลูชนั่ น�ำ้ ตาล”) ซึง่ พัฒนาขึน้ ร่วมกับ “ลูกค้าหลัก” เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล อย่างเช่น เทคโนโลยี
อย่างใกล้ชิด ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีแพ็คเกจส�ำหรับ ระบบ Integrated Drives Systems (IDS)

ที่มาพร้อมกับชุดขับลูกหีบ (Mill Drives Trains),
ชุดขับเคลือ่ นปัน่ เหวีย่ งหนีศนู ย์ (Centrifugal Drives)
และอุปกรณ์จ่ายพลังงานที่จ�ำเป็น (Necessary
Power Distribution) ถ้าเป็นทางด้านเครื่องมือ
และอุปกรณ์ควบคุม อย่างเช่น LIMS (ระบบข้อมูล
ห้องปฏิบตั กิ าร), MIS (ระบบข้อมูลการจัดการ),
ระบบควบคุมกระจาย (DCS) ที่มีแอพพลิเคชัน
นาฮ์แมท (NAHMAT) เฉพาะตัวเพือ่ การผลิตน�ำ้ ตาล
ที่มีคุณภาพเหนือกว่า
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รวมไปถึงเครือ่ งมือครบถ้วนทีจ่ ะบูรณาการเข้า
กับระบบควบคุมโดยรวมอย่างไร้รอยต่อ ถ้าบริการ
ด้านวิศวกรรม ตั้งแต่การออกแบบแนวความคิดไป
จนถึงงานวิศวกรรมชนิดลงรายละเอียด รวมไปถึง
การควบคุมการติดตัง้ การทดสอบ การน�ำมาใช้งาน
จริง และการปรับแต่งรายละเอียด การผลิตและ
จ่ายพลังงาน ตั้งแต่ระดับโรงไฟฟ้าไปจนถึงไฟฟ้า
ที่คอมพิวเตอร์ใช้ การติดตั้ง ทดสอบ และน�ำมา
ใช้งานจริง กังหันไอน�้ำเพื่อการผลิตพลังงาน

ส�ำหรับ ซีเมนส์ ผู้ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ล�้ำสมัย
สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในวงการอุตสาหกรรมน�้ำตาลอย่างไร
ผมมองว่า ปัจจัยต้นทุนที่ส�ำคัญปัจจัยหนึ่งใน
การผลิตน�้ำตาลคือด้านพลังงาน ตัวอย่างที่เด่นชัด
มากได้แก่ การเปิดปิดเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งแยกกาก-แยกน�ำ้
(Centrifuges) ด้วยโซลูชนั่ อัจฉริยะทีย่ งั่ ยืน เช่น การใช้
ตัวขับเครื่องสับเปลี่ยนล่าสุดที่ประหยัดพลังงาน
ซึง่ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ถงึ ร้อยละ 60 เมือ่ เทียบ
กับตัวขับเคลื่อนชนิดเปลี่ยนขั้ว
ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์แหล่งพลังงานและ
จ่ายพลังงานชัน้ น�ำ เรามีความพร้อมในการมอบระบบ
แหล่งไฟฟ้าจากแหล่งเดียวตัง้ แต่การป้อนวัสดุให้กบั
ลูกค้าและยังส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดด้านพลังงาน
ใหม่ๆ และพร้อมมอบระบบจัดการพลังงานทีท่ นั สมัย
และชิ้นส่วนอัจฉริยะส�ำหรับแหล่งพลังงานที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า สามารถช่วยประหยัด
ต้นทุน และพร้อมส�ำหรับอนาคตการใช้งานได้
ตัวอย่างเทคโนโลยี ระบบขับเคลือ่ น Integrated
Drives Systems (IDS) ส�ำหรับการหีบอ้อย
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึงร้อยละ 30 และ
ท�ำให้การตรวจวินจิ ฉัยง่ายขึน้ ด้วยการเปลีย่ นกังหัน
ไอน�้ำ

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของซีเมนส์
สร้างความแตกต่างและความน่าสนใจ
จากผูผ
้ ลิตรายอืน
่ ในวงการุตสาหกรรม
น�้ำตาลอย่างไร
ซีเมนส์ได้พัฒนาโซลูชั่นส�ำหรับอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลโดยเฉพาะ มาอย่างต่อเนือ่ งกว่า 50 ปี และ
ส่งผลให้มคี วามคุน้ เคยกับอุตสาหกรรมนีเ้ ป็นอย่างดี
ไม่วา่ ธุรกิจของคุณจะสกัดน�ำ้ ตาลจากอ้อยหรือหัวบีท
น�ำ้ ตาล ทางบริษทั พร้อมช่วยเหลือธุรกิจน�ำ้ ตาลของคุณ
เพราะทางซีเมนส์เข้าใจถึงกระบวนการผลิตน�้ำตาล
เป็นพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในระดับโลก รวมทั้งมี
ผลิตภัณฑ์ และระบบ พร้อมโซลูชนั่ ทีค่ รบวงจร ก็สามารถ
เข้าไปช่วยเหลือได้ทุกขั้นตอนในกระบวนการ
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ทางเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน
Integrated Drives Systems (IDS)
คืออะไร

รวมทัง้ แนวคิดแบบบูรณาการทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร ทัง้ สามส่วนนี้
ไม่วา่ จะเป็นในแนวนอน แนวดิง่ และในวัฏจักรชีวติ
สามารถสร้างประโยชน์อย่างมหาศาล สร้างมูลค่าที่
ระบบขับเคลือ่ น Integrated Drives Systems วัดได้จริง และมอบผลิตภาวะ ประสิทธิภาพ และ
(IDS) ของซีเมนส์คือ โซลูชั่นครบวงจรที่แท้จริง ความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ ด้วยเทคโนโลยีระบบ
หนึ่งเดียว และถือเป็นโซลูชั่นแรกของโลกส�ำหรับ IDS ของซีเมนส์ บริษัทจะสามารถเพิ่มความพร้อม
ชุดขับเคลื่อนที่ประสานเข้าได้กับทุกสิ่งแวดล้อม ใช้งานของกระบวนการหรือโรงงานได้ถงึ ร้อยละ 99
อัตโนมัติ โดยมีจุดเน้นต่างกันไปส�ำหรับรองรับ (เช่น การใช้งานสายพาน เป็นต้น) ลดเวลางาน
แทบทุกอุตสาหกรรม และเข้าได้กับทุกวัฏจักรชีวิต วิศวกรรมลงได้ถึงร้อยละ 30 ด้วยการใช้พอร์ทัล
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ในอนาคตทางซีเมนส์มีการพัฒนา
และต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
อะไรบ้าง

มูลค่าให้แก่ลกู ค้าในแง่ตา่ งๆ อาทิ การปรับให้พลังงาน
และกระบวนการมีประสิทธิภาพ การใช้นำ�้ ลดลงต่อ
น�ำ้ ตาลแต่ละตัน (ราว 15%) เวลาเดือดเฉลีย่ ลดลง
(ราว 10-20%) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ประมาณ 150 วัน ทั้งนี้ซีเมนส์พร้อมมอบระบบ
โซลูชนั่ ซัพพลายเออร์หนึง่ เดียวแบบครบวงจร

คุณดีเทอร์ คิดว่าอะไรทีเ่ ป็นสิง่ การันตี
ว่าคนในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลจะเลือกใช้
ตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
การควบคุม Totally Integrated Automation
จากทางซีเมนส์
(TIA) และลดค่าบ�ำรุงรักษาได้ถึงร้อยละ 15
ถ้าถามถึง ผลิตภัณฑ์ของทางซีเมนส์
ส่งผลประสิทธิภาพในระบบการท�ำงาน
ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลอย่างไร

ซีเมนส์เองก�ำลังเตรียมการน�ำเสนอการวางแผน
โรงงานและการผลิตจ�ำลองแบบสมบูรณ์ เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้เพื่อ
เอาชนะสภาพการผลิตที่อาจส่งผลเสียต่างๆ เช่น
คุณภาพอ้อยไม่คงทีห่ รือเครือ่ งจักรช�ำรุด ด้วยวิธที ดี่ ี
ที่สุด นอกจากนั้น เรายังวางแผนออกกระบวนการ
ทางวิศวกรรมแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่แนวคิดในการ
สร้างโรงงานตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงการผลิตใน
ส่วนสุดท้ายเพื่ออุตสาหกรรมน�้ำตาลโดยเฉพาะ
โดยอาศัยแนวคิดจากกระบวนการวิศวกรรมที่เป็น
ดิจิทัลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในขั้นแรกนั้น เรามุ่ง
ที่จะมอบระบบควบคุมในโรงงานแบบบูรณการ
คล้ายกับกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมน�้ำตาล
จากหัวบีท โดยเป้าหมายโดยรวมมือให้โรงงาน
ด�ำเนินงานได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไม่วา่ จะเป็นชิน้ เล็กหรือ
ใหญ่ล้วนแล้วแต่มุ่งไปที่การบูรณาการเช่นนี้

บทบาทส�ำคัญและความส�ำเร็จ
ของ ซีเมนส์ ต่อวงการอุตสาหกรรม
ด้วยผู้รับรองมากมายจากทั่วโลก ซีเมนส์ได้ น�้ำตาลและเอทานอล

ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่าซีเมนส์เป็นหุ้นส่วน
ระดับโลก ดังนั้น เราจึงมีผู้รับรองจากทั่วโลก หาก
น�้ำตาลเลือก ทางบริษัทจึงมองว่าเราเป็นหุ้นส่วน
เป็นในประเทศไทย ก็จะมีมติ รผล เกษตรไทย และ
ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่ประสบความ ไม่ใช่เพียงซัพพลายเออร์ เราจึงอยูเ่ คียงข้างกับลูกค้า น�้ำตาลครบุรีที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ระบบ และโซลูชั่น
ส�ำเร็จที่สุดของซีเมนส์ในอุตสาหกรรมน�้ำตาล คือ ของเราจนกว่าโครงการจะบรรลุ เราเป็นหุ้นส่วน ของซีเมนส์ นอกจากนั้นเรายังด�ำเนินโครงการ
ระบบ IDS ที่ได้อธิบายไปข้างต้น แต่นอกจากนั้น ที่คุณไว้วางใจได้
ในภูมิภาคนี้อีกหลายโครงการ โดยล่าสุด ได้แก่
เรายังมีระบบ PCS7 DCS ที่สัมพันธ์กับนาฮ์แมท
บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
(NAHMAT) ทีซ่ เี มนส์พฒ
ั นาขึน้ เอง ซึง่ จะช่วยสร้าง
พิสูจน์แล้วว่าเราเป็นหุ้นส่วนที่ผู้คนในอุตสาหกรรม
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ซีเมนส์ รับมือกับปัญหา
ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่คล่องตัว
รวมถึงการแข่งขันทางด้านธุรกิจ
ที่ดุเดือดอย่างไร
ผมคิดว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ก�ำไร
ของลูกค้าย่อมได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย ช่วงเวลา
เช่นนีเ้ ป็นโอกาสให้ซเี มนส์ได้นำ� เสนอมูลค่าเพิม่ ด้วย
แนวคิดต่างๆ ที่จะช่วยลูกค้าลดต้นทุนพลังงาน
โดยไม่กระทบคุณภาพทั้งระบบและเพิ่มอัตราก�ำไร
ให้ได้ตามเป้าที่คาดหวังไว้ แม้ช่วงที่เศรษฐกิจ
โดยรวมตกต�่ำจะเป็นช่วงที่ย�่ำแย่ แต่ซีเมนส์เห็นว่า
เป็นโอกาสที่ทางบริษัทจะมอบโซลูชั่นราคาสมเหตุ
สมผล อันจะช่วยเพิ่มทั้งผลิตภาวะและคุณภาพ
สินค้าของลูกค้าในเวลาเดียวกัน ซึ่งในท้ายที่สุด
จะช่วยเพิ่มผลสรุปก�ำไร ดังที่ได้อธิบายข้างต้นว่า
โซลูชั่นของเรามีช่วงคืนอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสั้นมาก

ทาง ซีเมนส์ ประเทศไทย มองแนวโน้ม
อนาคตทางด้านอุตสาหกรรมน�้ำตาล
และเอทานอลต่อจากนี้อย่างไร
สื บ เนื่ อ งจากนโยบายรั ฐ เรื่ อ งใบอนุ ญ าต
โรงน�ำ้ ตาลใหม่ ทางซีเมนส์จงึ เห็นว่าแวดวงอุตสาหกรรม
น�้ำตาลไทยมีอนาคตสดใส นอกจากนั้น เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกเริม่ กลับมาต้องการโซลูชนั่ เบ็ดเสร็จทีใ่ ห้
ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงแต่มตี น้ ทุนต�ำ่ ในการครอบครอง
ซีเมนส์จงึ พร้อมทีจ่ ะช่วยลูกค้าเพิม่ ผลผลิตจากโรงงาน
ให้ได้สูงสุด ดังนั้น ในภาพรวมแล้ว ซีเมนส์เห็นว่า
อุตสาหกรรมนี้มีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน.
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W

hen it comes to the current sugar and
ethanol industries, both domestic and
international, no one is more qualified

or better equipped to discuss the issues than
Mr. Dieter Broeckl, Senior Vice President of the

Which aspects of the sugar
and ethanol industries is
Siemens involved in?
We introduced the technological know-how

Digital Factory Division (DF) and Process Industries

we have as a result of more than 80 years of

& Drive (PD) of Siemens Thailand. The following

experience in the global sugar industry. In

interview will give you insight and broaden your

Thailand, we have local infrastructure to provide

understanding of the integral role the Thai sugar

a high content of local supplies and services.

industry plays.

We provide customized solutions for drive

Siemens has stood for excellence and
innovation in the field of electrical engineering
for over 165 years. Today, the company is a global
powerhouse for providing products, systems, and
solutions along the value chain of electrification,

applications, instrumentation-, automation-, and
IT-solutions for complete sugar factories or
single-process sections. We have also provided
technologically oriented solutions (Sugar Solution
Suite) which were developed in close collaboration
with our lead customers. Furthermore, we offer

from power generation to transmission, power

modular packages for the core-sections of the

distribution and smart grid to the efficient use

sugar production process as an entrance to new

of electrical energy. We are a world leader in the

customers and/or as a base for partnerships with

application of automation technologies and are

EPCs as well as with OEM.

well poised to assist our customers into the age
of digitalization.
The company has maintained close economic
and business ties with Thailand for more than
100 years. In 1995, Siemens Limited Thailand was
established to offer a complete portfolio of products,

What are some of the products
and technological services that
Siemens have contributed to
the Thai sugar industry?

systems, solutions, and services. Currently, Siemens

The Siemens portfolio comprises a range

Ltd. Thailand has 1,100 employees and also oversees

of products for the sugar industry, including

business activities in Cambodia and Myanmar,

Integrated Drives Systems with Mill Drives Trains,

and is committed to playing an integral part in

Centrifugal Drives, and power distribution. With

the economic and industrial growth of Thailand. In

regards to instrumentation and Controls, we

fiscal year 2014 (ended September 30, 2014), the

offer LIMS (Laboratory Information Systems), MIS

company’s new orders in its international business
were worth 943 million euros.

(Management Information System), Distributed
Control Systems (DCS) with its unique NAHMAT
application for production of superior quality
sugar and a very comprehensive range of

Cover Story
instrumentations that will seamlessly integrate

integration of entire drive trains into any automation

such as adverse production conditions, variable

with the overall control system. As for engineering

environment. The unique concept of threefold

cane quality or machinery breakdown. Furthermore,

services, we provide all services including

horizontal, vertical, and lifecycle integration

we aim to provide a fully digital and integrated

conceptual design to detailed engineering,

can deliver incredible benefits and quantifiable

engineering process that spans the initial plant idea

installation supervision, as well as testing,

value, providing customers with a high level of

to final production. However, as a very first step,

commissioning and fine tuning. In addition, we

productivity, efficiency, and reliability. Through

offer the complete power generation and

our aim is to provide the totally integrated plant

Siemens IDS, companies are able to boost the

distribution cycle, including steam turbines,

availability of their application or plant by up to

control, similar to the procedures implemented

commissioning, installation, and testing.

99% (for example, with conveyor applications), cut

As a provider of cutting-edge
technology and solutions, how
does Siemens help reduce the
carbon footprint of the sugar
industry?

engineering time up to 30% with the integration
of the Totally Integrated Automation (TIA) Portal,
and reduce maintenance costs by 15%.

in the beet sugar industry to allow our business
partners to smoothly operate their plant.

What are Siemens’ major roles
and achievements in the sugar
and ethanol industries?
Siemens is a global player with business
partners all over the world. In Thailand, Siemens’

One of the major cost factors in sugar

products, systems, and solutions are installed in

production is the energy required and, at

MitrPhol., Kaset Thai and Khonburi Sugar. We also

Siemens, we always look to provide more

have strong presence in Asia, with recent projects

environmentally friendly and optimized

in Bangladesh, Indonesia and Malaysia.

solutions. The best example is starting up and

How does Siemens handle the
economic slump and the fierce
competition?

stopping the centrifuges with intelligent and
sustainable solutions, such as the use of the
latest energy-efficient converter drives. As a
result, factories can save up to 60% energy in
comparison with pole-changing drives. With

While such periods are extremely difficult,

extensive experience in power distribution,

Siemens views this as an opportunity to provide

we can provide support in safeguarding and

solutions at a reasonable cost that will help cus-

optimizing the supply network.
As a leading manufacturer in energy supply
and distribution systems, we are equipped to
provide the complete power supply system from
a single source – from the in-feed to the consumer.
In doing so, we actively promote the development
of new energy concepts and offer modern power
management systems as well as intelligent
components for a demand-based, cost-optimized
and future-oriented energy supply.
Another example is the Integrated Drive
System (IDS). IDS can improve efficiency by
30% and hence simplifies the diagnostic work by
replacing steam turbines.

How have Siemens’ products
enhance the efficiency of the
operating systems in the sugar
industry?
Currently, the most successful solution that
Siemens offers in the sugar industry is the IDS. In
addition to that, our PCS7 DCS systems associated
with Siemens’ own developed NAHMAT can generate
customer values such as energy and process

industry. Regardless of whether you extract the
sweet taste from sugar cane or sugar beet, we
can offer assistance in every aspect of your sugar
business with our special understanding of the

For Siemens Thailand, what
do you think the future of the
sugar and ethanol industries
will be like down the road?

ton of Sugar (~ 15%), reduced average Boiling
Time (~ 10 - 20%), and estimated ROI of around

industry. As the global economy recovers, the

150 Days. Siemens can offer ONE System – ONE

need for integrated solutions that provide high
quality products with a lower cost of ownership will
arise. Siemens is ready to help all our customers
maximize the output of their factory.

With our wide range of references all around

the world, Siemens is a proven partner of choice
for the sugar industry. Siemens considers itself
as a partner and just not a product supplier. We
stand by our customers until the project is fully
completed. Siemens is a reliable partner.

What are some of the future
products and technology that
Siemens has in store?

What is the Integrated Drive
System (IDS)?

have a very short ROI.

With the government policy on new sugar

and one of the most extensive ranges of products,
production process.

line in terms of profit. As mentioned, our solutions

licenses, Siemens sees a bright future for the sugar

sugar manufacturing processes, global expertise,
systems and solutions for every stage of the

quality, which will ultimately improve the bottom

optimization, reduced steam consumption per

Solution, ONE Supplier; Siemens is a true One
How does Siemens’ set their
products and technology apart Stop Partner.
from those of the other players What helps guarantee that
in the sugar industry?
manufacturers in the sugar
As a long-standing partner for this sector,
industry will choose Siemens’
Siemens has been developing specific solutions
products and technology?
for the sugar industry for well over 50 years.
We are very familiar with the processes in the

tomers enhance productivity as well as product

Siemens is preparing the introduction of the
fully simulated plant and production planning

Siemens Integrated Drive Systems (IDS) is

process, allowing the management to optimally

the world‘s first true one-stop solution for the

decide on the strategy to tackle difficult situations
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งานแสดงสิ น ค้ า และเทคโนโลยี ด ้ า นอุ ต สาหกรรมน�้ ำ ตาลที่ ร วม
กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตน�้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย! อีกหนึ่งโอกาส
ส�ำคัญส�ำหรับวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล เมื่องาน World Sugar
Expo 2014 ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้บริษัท
ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้น�ำงานกลับมาจัดใหม่อีกครั้งในชื่อ
World Sugar Expo & Conference 2015! ซึง่ รวบรวมเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
เพือ่ การเกษตร ระบบจัดการโรงงาน และบริษทั ในวงการธุรกิจน�ำ้ ตาลจากทัว่ โลก
เอาไว้อย่างมากมาย ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอน

ไฮไลท์ของงาน

• งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่รวมอุตสาหกรรมน�้ำตาลจากทั้งใน
และต่างประเทศ
• งานที่รวบรวมผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน�้ำตาล
และเอทานอลจากทั่วโลก
• เตรียมพบกับผลงานสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การร่วมมือ Highlights of World Sugar Expo & Conference 2015
- The total sugar industry exhibitions and technology, the largest
พัฒนาระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ หน่วยงานรัฐและเอกชน
of Asia!
• การประชุมนานาชาติเรือ่ ง "การประชุมน�ำ้ ตาลโลก 2015" ภายใต้หวั ข้อ
- As the preferred annual meeting point for sugar and bioethanol
“Driving Asia’s Sugar Industry Ahead!” ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ, industry companies from around the world.
ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- New Machinery industry and agricultural technology that has
• อัพเดตข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใน World Sugar Expo เทคโนโลยี been developed in collaboration between the Ministry of Science and
public-private agencies.
สัมมนาจากบริษัทที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
- Updated for the latest technology at World Sugar Expo Technology
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชัน้ น�ำมากมาย อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์,
Seminars.
น�้ำตาลนครบุรี, สามารถเกษตรยนต์, Dow Chemical Pacific (S) Pte Ltd,
- A high-profile International conference entitled “World Sugar
CLAAS, Siemens และบริษัทชั้นน�ำมากมายจากทั่วโลก 100 กว่าบริษัท
Conference2015”, which will be attended by international/local delegates

พบกับเทคโนโลยีในงานที่น่าสนใจ

and government officials from the world Sugar Industry. You can also
log on to: www.sugar-conference.com for more information about

this conference.
• เทคโนโลยี IDS อันล�้ำสมัยล่าสุดโดย SIEMENS
Meet with Government agencies and many leading private etc.
• “KBS2X Double Sweet” ผลิตภัณฑ์ใหม่จากน�้ำตาลนครบุรี
Ministry of Science, Khonburi Sugar, SamartKaset-Yon, Dow Chemical
• รถม้วนใบอ้อยและเครือ่ งอัดพาเลททีไ่ ด้รบั รางวัลเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกล Pacific (S) Pte Ltd, CLAAS, Siemensand many leading companies from
ยอดเยี่ยม ปี 2553
around the world, more than 100 companies.
• นวัตกรรมการผลิตน�้ำตาลเพื่อสุขภาพ “พาลาทีน” และผลิตภัณฑ์
Interesting Technology!
น�้ำเชื่อมพรีไบโอติก “โอลิโกไลท์”
- Sugarcane Harvester, the winner of mechanical technology excellence
award, of year 2013
- The Integrated Drive Systems (IDS) technologyby SIEMENS
The 2ndEdition of World Sugar Expo 2015, Thailand held every

-  "KBS2X Double Sweet" the new product from Khonburi Sugar Co.,Ltd

year is one of the world’s largest specialized sugar and bioethanol
technology event that brings together an international congregation
of sugar companies and also its supporting industries gathered in the
capital city of Bangkok, Thailand to showcase the latest developments
in the world sugar and bioethanol industry.
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For more information on www.worldsugarexpo.com
or 02-513-1418

Date of Event :

28 – 29
October
2015
Supported By :

Venue :

Hall 101 BITEC,
Bangna, Thailand.

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

www.worldsugarexpo.com
หรือ 02-513-1418
Organizer :

Gold Sponsors :

Premium Exhibitors :

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
Sugar Asia Magazine
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Ethanol News

PTTGC จ่อตั้ง
นิคมไบโอฮับ
สิ้นปีสรุป
ดึง รง.น�้ำตาลหุ้น 50%

PTTGC to Build Bio-hub Industrial
Estate with Sugar Mills

พี

ทีที โกลบอลฯ เตรียมผุดนิคมฯไบโอฮับ
2 พันไร่ในภาคกลาง โดยร่วมทุนกับผูผ้ ลิต
น�้ำตาลรายใหญ่ของไทย คาดได้ข้อสรุป
ปลายปีนี้ หวังตึง Nature Work เลือกไทยเป็น
ฐานผลิต PLA แย้มเตรียมเซ็นสัญญาพันธมิตร
โครงการโพลียูรีเทน
นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) (PTTGC) เปิด
เผยว่า ในสิ้นปีน้ีบริษัทฯ ได้ข้อสรุปการร่วมทุน
กับบริษัทผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ของไทย ท�ำนิคม
อุตสาหกรรมด้านไบโอพลาสติก (ไบโอฮับ) บนพืน้ ที่
2 พันไร่ในภาคกลาง คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวม
5 พันล้านบาท โดยบริษทั จะถือหุน้ ประมาณ 50%
โครงการนิคมฯ ดังกล่าวจะมีการตัง้ โรงหีบอ้อย
เพื่อน�ำน�้ำอ้อยไปท�ำไบโอพลาสติกและเอทานอล
โดยไม่มกี ารน�ำไปผลิตเป็นน�ำ้ ตาลเพือ่ จ�ำหน่าย ส่วน
ด้านชานอ้อยน�ำไปผลิตไฟฟ้า จะใช้เวลาการก่อสร้าง
2 ปีครึ่ง และมั่นใจว่าโครงการนี้จะสร้างแรงจูงใจ
ให้ทาง Nature Works ตัดสินใจเข้ามาลงทุนโครงการ
ผลิตไบโอพลาสติกชนิด PLA ในไทย เนื่องจาก
มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบและต้นทุนต�่ำในการผลิต
ไบโอพลาสติก PLA โดยไม่ต้องรอการสนับสนุน
ด้านเงินกูด้ อกเบีย้ จากรัฐ ซึง่ ก่อนหน้านี้ ทางมาเลเซีย
พยายามที่จะดึง Nature Works มาตั้งโรงงานผลิต
PLA ในมาเลเซียโดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ

>> PLA Cycle.
Source: Futerro

“พาร์ตเนอร์มพี นื้ ที่ 2 พันไร่ ในการเตรียมพัฒนา
นิคมไบโอฮับ โดยโครงการนีอ้ ยูร่ ะหว่างการศึกษา
ขัน้ สุดท้าย โดยจะรับซือ้ อ้อยจากเกษตรกร ในพืน้ ที่
แถวนัน้ เพือ่ น�ำมาหีบเป็นน�ำ 
้ อ้อยมาผลิตเป็นเอทานอล
ขายให้ ปตท. และส่วนหนึง่ จะใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
ไอโอพลาสติก PLA ต่อไป ซึง่ พาร์ตเนอร์นจี้ ะเป็น
ผู้ประกอบการโรงงานน�้ำตาลรายใหญ่ติด 1 ใน 5
ของไทย”
ทางด้าน นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายถึง
ความคืบหน้าในโครงการลงทุนโพลียรู เี ทน ในไทยว่า
บริษัทฯ เตรียมลงนามสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตร
เพือ่ ลงทุนท�ำโรงงานผลิตโพลียรู เี ทนในเดือนสิงหาคม
ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้จะใช้เงินลงทุนประมาณ
900 ล้านเหรียญสหรัฐ.

P

a half. The company is confident that Nature Works
will find incentives to invest in their PLA bio-plastic
production project in Thailand due to the stability
of required raw materials and the low PLA
production costs that Thailand can offer without
any interest support from the government.
Previously, Malaysia attempted to attract Nature
Works to establish their factories in the country
by offering privileges.

(PTTGC) has planned a 2000-rai bio-hub
industrial estate in Central Thailand in a joint

venture with major sugar producers that will be
concluded late this year. The company also hopes
to persuade Nature Works to choose Thailand
as their offshore PLA production base and has
revealedthat it is poised to sign an agreement to
form an alliance in a polyurethane project.
Mr. Supattanapong Punmeechaow,
President and Managing Director of PTT Global
Chemical Public Company Limited (PTTGC),
stated thatwithin this year, the company will
conclude the details of the joint venture
with Thailand’s key sugar producers to create
area of 2,000 rai in Central Thailand, which
is projected to require a total of five billion
baht. The company will own approximately
50% of the project.
The bio-hub will also feature sugarcane
mills to convert sugarcane into bio-plastic and
ethanol, but they will not be producing sugar for

Sugar Asia Magazine

estate is slated to be completed within two years and

TT Global Chemical Public Company Limited

a bio-plastic industrial estate (bio-hub) on an
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will be used for power generation. The industrial

commercial purposes, while the produced bagasse

“Our partner has prepared an area of 2,000
rai for the development of the bio-hub industrial
estate. Currently, the project is in the final phase of
study. Sugarcane will be purchased from farmers
in the area to be crushed for juices, which will
be converted into ethanol, some of which to be
subsequently sold to PTT and the other to serve
as raw material for the production of PLA. Our
partner is one of Thailand’s five largest sugar
producers.”
Mr. Supattanapong concluded his
statement with the progress of the urethane
investment project in Thailand, revealing that the
company is about to sign a joint venture agreement
with its allies to invest in a urethane production
plant in August, which will require approximately
USD 900 million of investment.
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ผู้

บริหารกลุ่ม KTIS มั่นใจสามารถกระจาย
ความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการเติบโตอย่าง
มัน่ คงในระยะยาว โดยเฉพาะสายชีวพลังงาน
และผลิตภัณฑ์หวังพัฒนาคุณภาพและ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สามารถ
ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงจุด
นายณัฎฐปัญญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์กลุม่ บริษทั
เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้น�ำในอุตสาหกรรม
น�้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่า
ด้วยก�ำลังการผลิตของโรงงานน�้ำตาลในกลุ่ม KTIS
ที่มีอยู่ 3 โรงงาน รวม 88,000 ตันอ้อยต่อวัน
โดยโรงงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ มีกำ� ลังการผลิต 55,000 ตัน
อ้อยต่อวัน ซึ่งถือว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก ที่สามารถใช้
เป็นวัตถุดิบในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรม ด้วยการศึกษาวิจยั ว่าทุกการลงทุนจะให้ผลตอบแทน
ต่อเนื่องอื่นๆ และสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมี ทีด่ ใี นอนาคต” ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายธุรกิจ
ประสิทธิภาพและมีความได้เปรียบจากการประหยัด ชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์กลุม่ KTIS กล่าวทิง้ ท้าย.
จากขนาด (Economies of Scale)
ในช่วงทีผ่ า่ นมาราคาน�ำ้ ตาลทรายในตลาดโลก
ปรับลดลง ท�ำให้รายได้ของโรงงานน�ำ้ ตาล ซึง่ มีสดั ส่วน
TIS’s management is confident of its
30% ของรายได้ของระบบอ้อยและน�้ำตาลทราย
ability to diversify risks and increase
(ชาวไร่ 70:โรงงาน 30) ลดลงด้วยเช่นกัน จึงส่งผล
opportunities for sustainable growth in the
long run, especially for bioenergy and products,
ต่ออัตราก�ำไรของสายธุรกิจน�้ำตาลอยู่บ้าง
อย่างไรก็ตาม กลุ่ม KTIS ก็มีสายธุรกิจ and plans to enhance the quality and diversity of
ชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ ที่ยังคงมีอัตราการท�ำ the product range to better satisfy their customers’
ก�ำไรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย demand.
Mr. Nathapun Siriviriyakul, Chief Executive
การผลิตเอทานอล หรือการผลิตและจ�ำหน่าย
Officer of Bioenergy and Products of Kaset Thai
เยื่อกระดาษ ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงท�ำก�ำไรสุทธิได้ International Sugar Corporation Public Company
664.44 ล้านบาท จากรายได้ 9,211.14 ล้านบาท Limited (KTIS), a leader insugar and related industries,
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 รวมทั้งในปัจจุบัน revealed that the total production capacity of
สัดส่วนรายได้ของ KTIS ยังมาจากการผลิตและ the three sugar plants within KTIS amounted
จ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลและกากน�ำ้ ตาล 74% สายชีวพลังงาน to 88,000 tons per day, with the biggest plant
the maximum capacity of 55,000 tons
และผลิตภัณฑ์ 26% อีกทัง้ ยังสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ เติม boasting
per day, which is considered the world’s largest
ซึ่งก็จะเห็นผลชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป production capacity. As such, the resulting
นายณัฎฐปัญญ์ กล่าว
by-products are sufficient for business expansion
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการ KTIS จึงได้ as they can be used as raw materials to feed other
อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จ�ำกัด related industries, and the company can manage its
ขึ้นเป็นบริษัทย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ วิจัย capital efficiently due to economies of scale.
Recently, the world’s refined sugar prices
คิดค้น และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ haveplummeted, in turn reducing the earnings of
วัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและ the sugar plants, which accounted for 30 percent
น�้ำตาลตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ of the income of the sugarcane and refined sugar
system(the other 70 percent is accounted for by
อย่างตรงจุดมากขึ้น
“ขอให้ความมัน่ ใจกับนักลงทุนว่า KTIS สามารถ farmers.). Therefore, the profit of the sugar business
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาโดยตลอด ถึงแม้ was affected.
“However, KTIS still has the bioenergy and
ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนหลายด้าน products division, which is still maintaining
แต่กลุ่ม KTIS ก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง a considerable profit margin from bagasse

K

electricity generation, ethanol production, and the
paper pulp production and distribution business,
all of which have earned the company 664.44
million baht in net profit from the total revenue
of 9,211.14 million baht in the first six months of
2015. In addition, KTIS’revenue is derived 74% from
sugar and molasses production and distribution
and 26% from its bioenergy and products line.
The establishment of additional power plants
should start yielding clearer impact from the
end of this year onwards,” said Nathapan.
In addition, KTIS Board of Directors has
approved the establishment of KTIS Research
and Development as a subsidiary responsible
for researching and developing the quality of the
company’s products and raw materials as well as
continuous products from sugarcane and sugar in
order to better meet the needs of customers.
“We would like to reassure investors that
KTIS has so far successfully overcome multiple
economic crises. Despite the fluctuating global
economy, KTIS is committed to striving forward
with steadiness and circumspection to ensure that
every investment will yield worthwhile returns
in the future,” concluded KTIS’s Bioenergy and
Products CEO.
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ภัยแล้งจะมีน�้ำไม่เพียงพอหล่อเลี้ยงตออ้อย ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย
น�้ำตาลในปีนี้ลดลงได้.

I

n a bid to combat plummeting global prices,
Thailand’s sugarcane and sugar industry is
looking to increase its ethanol production

from sugarcane and raw sugar as well as expand
domestic markets and reduce exports. Furthermore,
it is projected that the amount and quality of the
cane during the 2015/16 production season will
remain similar to that of the previous year asit
has been affected by droughts.
Mr. Siriwut Siembhakdi, President of Public
Relations of the Three Sugar Mill Associations,
revealed that sugar mill entrepreneurs are
concerned about the current global price declineas
because the oversupply of refined sugar in the
global market is outstripping the consumption
demand, creating a price pressure around the
world. As such, concerns remain that the revenues
of the farmers and Thailand’s sugarcane and
sugar industry system may be affected in this
production season,.
In response, sugar mill entrepreneurs aim
to decrease exports to cut the global supply
and instead usesugarcane and raw sugar as
raw materials for ethanol production, which will
benefit cane farmers as this creates more markets
for sugar products and work more in favor of
Thailand’s overall sugarcane and sugar industry
compared to sugar exporting. Previously, sugar

อุ

mill entrepreneurs submitted a proposal to the
Office of the Cane and Sugar Board (OCSB) to

ตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลไทย แก้ปม
ราคาตลาดโลกตกต�่ำ เล็งในอนาคตน�ำอ้อย
และน�้ำตาลทรายดิบผลิตเป็นเอทานอลเพิ่ม
ขยายตลาดในประเทศ ลดปริมาณน�้ำตาล
ส่งออก พร้อมคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพ
อ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 58/59 ใกล้เคียง
ปีก่อน หลังปัญหาภัยแล้งส่งผลต่อคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตอ้อย
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะท�ำงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน�้ำตาลทราย
เปิดเผยว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
ทรายมีความกังวลต่อสถานการณ์ภาวะราคาน�ำ้ ตาล
ทรายในตลาดโลกตกต�ำ่ อยูใ่ นขณะนี้ เนือ่ งจากปริมาณ
ผลผลิตน�้ำตาลทรายในตลาดโลกยังเกินกว่าความ
ต้องการบริโภค ซึง่ เป็นแรงกดดันต่อราคาโลก ด้วย
ปัจจัยดังกล่าวเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
ชาวไร่ออ้ ย รวมถึงรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายของไทยในฤดูหีบปีนี้
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการโรงงานน�ำ้ ตาล จึงต้องการ
ลดปริมาณการส่งออกเพือ่ ลดอุปทาน (Supply) ใน
ตลาดโลก โดยน�ำน�ำ้ อ้อยหรือน�ำ้ ตาลทรายดิบมาใช้
เป็นวัตถุดบิ ผลิตเอทานอลให้มากขึน้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่
ชาวไร่ออ้ ยทีจ่ ะมีตลาดรองรับซือ้ ผลิตภัณฑ์จากน�ำ้ ตาล
ได้มากขึ้น เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ
น�ำ้ ตาลทรายโดยรวมมากกว่าการผลิตน�ำ้ ตาลส่งออก
โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโรงงานน�้ำตาลได้เคย
ท�ำเรือ่ งเสนอให้คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
(กอน.) ขอน�ำน�ำ้ ตาลทรายดิบไปผลิตเป็นเอทานอล
และ กอน. ก็เห็นชอบอนุมัติให้ท�ำได้ เนื่องจากเป็น
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หนึง่ ในแนวทางการรักษาเสถียรภาพของราคาน�ำ้ ตาล
และระบบอุตสาหกรรมนี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่ง
เสริมอุตสาหกรรมในประเทศที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ซึ่งใช้น�้ำอ้อยหรือน�้ำตาลเป็นวัตถุดิบ อย่างไรก็ดียัง
จ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือก�ำหนดกติกาทีม่ คี วามชัดเจน เพือ่ ให้เกิดความ
คล่องตัว และเอื้อต่อการท�ำธุรกิจ
“เรากังวลต่อสถานการณ์ราคาน�ำ้ ตาลทรายใน
ตลาดโลกในขณะนี้ ยังอยูร่ ะดับต�ำ่ กว่าทีค่ วรจะเป็น
เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตน�้ำตาลเข้าสู่ตลาดเป็น
จ�ำนวนมาก และยังมีปริมาณน�้ำตาลส�ำรองอยู่ใน
ระดับสูง เราในฐานะทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลรายใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลก จ�ำเป็นต้องบริหารจัดการ
เพือ่ ให้เอือ้ ประโยชน์สงู สุดต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทรายของไทย โดยการน�ำน�้ำตาลทรายดิบ
ไปผลิตเป็นเอทานอล หรือสนับสนุนส่งเสริมให้นำ� ไป
ใช้ในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ให้มากขึน้ เพือ่ สร้างมูลค่า
เพิ่มได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณน�้ำตาลที่จะเข้าสู่
ตลาด” นายสุริวุทธิ์ กล่าว
ขณะเดียวกัน 3 สมาคมโรงงานน�้ำตาลทราย
ยังได้คาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อยใน
ฤดูการผลิตปี 58/59 ทีจ่ ะเปิดหีบอ้อยในช่วงปลายปี
นี้ว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบจะใกล้เคียงกับ
ฤดูการผลิตปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 106
ล้านตันอ้อยและผลิตน�้ำตาลทรายได้ 11 ล้านตัน
แม้วา่ ในช่วงฤดูการผลิตปีนจี้ ะมีการเพิม่ พืน้ ทีเ่ พราะ
ปลูกอ้อยขึน้ แต่จากฝนทิง้ ช่วงนานกว่าทุกปี ซึง่ เกิดขึน้
ในช่วงต้นฤดูการเพราะปลูกของฤดูหีบปีนี้ ท�ำให้
การเพราะปลูกอ้อยในหลายพื้นที่ประสบปัญหา

channel raw sugar toward ethanol production,
which was approved by the OCSB as it serves
as a method to stabilize sugar prices and the
system of the industry as well as promote the
country’s high-value-added industries that rely
on cane and sugar as raw materials. However,
relevant laws and regulations still requirement
amendment and clarification for flexibility and
facility for business.
“We are concerned about the current global
sugar prices, which are still lower than they are
supposed to be as a result of the influx of sugar
products into the market and the high quantity
of existing sugar reserves. As the world’s second
largest sugar exporters, we need a management
strategy that isin the best interestof Thailand’s
sugarcane and sugar industry, and such a strategy
is to use raw sugar as raw material for ethanol
production or to encourage more use of raw
sugar in other industries to ensure better prices
and reduce the amount of sugar fed into the
market,” explained Siriwut.
Furthermore, the Three Sugar Mill Associations
have projected that the amount and quality of
the 2015/16 production season that will begin
towards the end of this year will be approximate
to 106 million tons of cane and 11 million tons
of sugar of last year. Although this production
season sees an increase in plantation areas, the
rainy spell was delayed longer than usual during
the beginning of the planting phase of the season,
inflicting droughts in several plantation areas and
causing there to be insufficient water to nourish
cane ratoons, which in turn affected the quantity
and quality of the sugarcane this year.
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>> Buriram Energy CO.,Ltd :
บริษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จ�ำกัด

readiness in investment and registering
in the Stock Exchange of Thailand in the
previous periods. As for its production, the
company has applied technology and
management to the production, boosting the
sugar production capacity per sugarcane
plant to 118-119 kilograms, which is
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ปิดแผน 3 ปี น�้ำตาลบุรีรัมย์ เดินหน้ารุกธุรกิจ
พลังงานทดแทน พร้อมสร้างแบรนด์เจาะตลาด
ไฮเอ็นด์ต่อเนื่อง
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
BRR ผูด้ ำ� เนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายดิบ
น�ำ้ ตาลทรายขาวสีรำ� ส่งจ�ำหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าว่า บริษทั
อยูร่ ะหว่างการขยายธุรกิจเพือ่ ให้เกิดการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดในส่วนธุรกิจใหม่ๆ จากการวางรากฐาน
ทีแ่ ข็งแกร่งและความพร้อมในการลงทุนและการน�ำ
บริษทั เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในช่วงทีผ่ า่ นมา
ซึง่ ด้านก�ำลังการผลิตบริษทั มีการน�ำเทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการเข้าไปใช้ในการผลิต ส่งผลให้ผลผลิต
น�้ำตาลต่อต้นอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 118 – 119 กิโลกรัม
จากค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนี้ที่ท�ำได้อยู่ที่ 105
ซึ่งเป็นผลผลิตที่สูง เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเฉลี่ย
ของโรงงานในแต่ละกลุม่ ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลทรายปัจจุบนั
บริษัทมีเครือข่ายเกาตรกรไร่อ้อยอยู่ที่ 1.5 หมื่น
ครอบครัว นับเป็นพื้นที่ปลูก 2 แสนไร่ ซึ่งในช่วง

2-3 ปีขา้ งหน้ามีแผนจะขยายพืน้ ทีใ่ ห้ได้เป็น 3 แสนไร่
ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบๆ โรงงาน
แผนการลงทุนในส่วนของการต่อยอดสู่ธุรกิจ
พลังงานทดแทน ซึ่งด�ำเนินการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้า
ชีวมวลจากกากอ้อยแห่งที่ 1 2 และ 3 เป็นการน�ำ
วัตถุดบิ เหลือใช้จากกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลต่อยอด
สู่ธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ และขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการน�ำกากน�ำ้ ตาลหรือโมลาส (Molasses)
ที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายมาผลิตเป็น
เอทานอล ซึง่ อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตด�ำเนินการ
ส�ำหรับธุรกิจปุย๋ ภายใต้การด�ำเนินการของบริษทั
ปุย๋ ตรากุญแจ จ�ำกัด ทีเ่ กิดจากการน�ำกากหม้อกรอง
ไปใช้เป็นวัตถุดบิ ผลิตปุย๋ อินทรีย์ ซึง่ เป็นอีกช่องทาง
เสริมรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง
บริษทั อยูร่ ะหว่างการเตรียมตัวแนะน�ำสินค้าและ
แบรนด์ใหม่ในตลาดน�้ำตาลทราย โดยเน้นจุดเด่น
ในเรือ่ งของความเป็นธรรมชาติไม่ฟอกสี เจาะตลาด
ไฮเอ็นด์ จ�ำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด.

B

considered very high compared to the industry’s average of 105 kilograms generated by each
sugar group nowadays.The company currently
has 15,000 families of farmers in its network, or
an equivalent of 200,000 rai of plantation area,
which the company has planned to increase to
300,000 rai in the 50-km radius around the plants
in the next few years.
Regarding its investment plan to expand its
business towards renewable energy, the company
is constructing three bagasse-based co-generation
plants, which will make use of by-products from
sugar production. In addition, the company
is aiming to produce ethanol by converting
molasses derived from sugar production, a project
that the company is in the process of requesting
an official permission.
As for its fertilizer business operated by Key
Brand Fertilizer Company Limited, the filter cake,
a by-product of sugar production, is used to produce

uriram Sugar has unveiled a three-year

organic fertilizer, generating another income of

plan to push forward its renewable energy

the business group.

business and establish a new brand to

penetrate the high-end market.
Mr. Anant Tangtongwechakit, CEO of Buriram
Sugar PCL (BRR), the producer and distributer of
raw sugar and brown sugar domestically and
internationally, discussed the its business
direction in the next three years, revealing

Furthermore, Buriram Sugar is preparing
to introduce a new brand along with a new line
ofproducts to the sugar market. The brand will set
itself apart by focusing on the naturalness of the
unrefined sugar to penetrate the high-end market
through modern trade channels.

that the company is expanding its business
to spur exponential growth in new business
lines by creating a strong foundation and
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เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต้องการให้เอทานอล
จากน�้ำตาลตีตลาดได้

Cane Growers Want Ethanol Sugar Hit

เ

หล่าเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยในรัฐได้ให้การสนับสนุน
อยู่เบื้องหลังการก่อเกิดอุตสาหกรรมเอทานอล
แต่กระนัน้ ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจจะต้องไม่ลมื พวกเขา
จากกระบวนการ ชาวไร่อ้อย ณ ขณะนี้ไม่ได้รับ
แม้แต่เซ็นเดียวจากอุตสาหกรรมเอทานอลแม้ว่า
คนส่วนใหญ่จะเชือ่ ว่าได้รายได้เป็นกอบก�ำเป็นก�ำ
กฎหมายถูกน�ำเข้าสูร่ ฐั สภาของรัฐในสัปดาห์นี้
ประสงค์ให้ร้านค้าปลีกได้พบกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
จะส่งเสริมการขายเอทานอลผสมและน�้ำมันไบโอ
ดีเซล กระบวนการน�ำเสนอกฎหมายต้องการให้ E10
ท�ำยอดให้ได้อย่างน้อย 20% ของยอดขายน�ำ้ มันปกติ
ทั่วทั้งรัฐ
รัฐบาลอ้างว่าการเปลีย่ นแปลงความคิดจะเพิม่
อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมและการแปลงรัฐ
ให้กลายเป็นเศรษฐกิจพลังงานสะอาด ขณะเดียวกัน
ก็ได้เพิ่มเชื้อเพลิงชีวภาพและกระบวนการภาค
การผลิตชีวภาพเข้าไปในกระบวนการด้วย
ซึ่งมี 12 ผู้น�ำเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วทั้งรัฐ
รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้เบอโรบันดาเบิร์ก, แมคเคย์และ
พรอสเพอไพน์
ผู้น�ำเกษตรชาวไร่อ้อยของควีนส์แลนด์ พอล
ชีมบรี ได้กล่าวว่า ยังมีเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยยังเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าจะได้รับรายได้เป็นกอบเป็นก�ำจาก
อุตสาหกรรมเอทานอล
แต่เขาได้กล่าวว่าการก่อตัง้ อุตสาหกรรมเอทานอล
นั้นยังคงต้องมองกันอีกยาวไกลไปถึงการพัฒนาใน
อนาคตของอุตสาหกรรมน�้ำตาล
“ชาวไร่ออ้ ย ณ ขณะนีไ้ ม่ได้รบั แม้แต่เซ็นเดียว
จากอุตสาหกรรมเอทานอล” เขาว่า “เราต้องการ
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Legislation was introduced into State
Parliament this week requiring fuel retailers to
meet targets for the sale of ethanol-blended
petrol and bio-based diesel. The proposed
legislation will require E10 to make up at least
20% of regular petrol sales across the state.
The government claims the mooted changes
would boost jobs across the industry and
transform the state into a clean energy economy
while enhancing the biofuels and bio-manufacturing

แบบแผนการจ่ายค่าตอบแทนเพือ่ เปลีย่ นแปลงเพือ่ ที่
เราจะได้รับรายได้เข้ามาบ้างจากเอทานอล”
“เอทานอลจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนกับ
อุตสาหกรรมของเรา แต่คงยังไม่นำ� รายได้กอ้ นโต
มาให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ในตอนนี้” ซึ่งนั่น
อาจจะเป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลอาจจะยังไม่รู้ แต่มนั เป็นสิง่ ที่
จะต้องมีการแก้ไขและมีการเปลีย่ นแปลงต่อไป
รัฐบาลของ ปาลาซุคให้คำ� สัญญาว่าจะส่งเสริม
ใช้เอทานอลไปทั่วทั้งรัฐ เพื่อชนะใจและได้รับเสียง
สนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคแคทเทอร์
หวังว่าสามารถชนะการเลือกตัง้ ในโอกาสต่อไป.

sectors in the process.
There are 12 major cane growing regions
across the state including those near Maryborough,
Bundaberg, Mackay and Proserpine.
Queensland Canegrowers president Paul
Schembri said there was a misconception growers
would get a monetary benefit from an ethanol
industry.
But he said the establishment of an ethanol
sector would go a long way to the future sustain
ability of the sugar industry.
"Cane growers currently do not receive a
single cent from the ethanol," he said. "We need
the payment scheme to change so we can get
the income stream from ethanol.
"Ethanol is certainly beneficial to our industry,

T

HE state's sugarcane growers have thrown
their support behind the emerging ethanol
industry but are urging decision makers

not to forget them in the process. Cane growers

but it is definitely not beneficial to cane growers
at the moment. "It is maybe something the
government is unaware of, but it is something
that has to be addressed and changed."
The Palaszczuk Government promised

currently do not earn a single cent from the ethanol

to mandate ethanol use across the state in its

industry, despite a widespread belief they do.

commitment to win the support of Katter Party
MPs in the days following their election win.

Ethanol News
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International News
เป็นหลักทีท่ ำ� ให้ทมี งานทีร่ บั ผิดชอบ
น�ำไปรวบรวมและตีความ เพื่อใช้
ในการท�ำรายงานรายสัปดาห์".

a

Where™ announced the
launch of Risk aWhere™,
a new approach to risk

analysis of agricultural commodities for Risk Managers, Growers,
Traders, and Commodity and
Equity Analysts. Unlike traditional
commodity risk reports using
only weather forecasts, Risk aWhere
integrates very high resolution
daily observed and forecast
weather data, plant science
algorithms, and quantitative
analytics with the power of big

aWhere™ เปิดตัว
นวัตกรรมพิเศษวิเคราะห์
และลดความเสี่ยงของสินค้า
โภคภัณฑ์
aWhere™ Launches Exclusive Innovation
for Weather-Driven Commodity Risk
Reports Combining Big Data Analytics
and Plant Science

a

Where แถลงเปิดตัวนัตกรรมที่ใช้วิเคราะห์
และจัดการความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์
ทางการเกษตรส�ำหรับผูบ้ ริหาร, เกษตรกร, ผูค้ า้
และนักวิเคราะห์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึง่ แตกต่าง
จากรายงานความเสี่ยงสินค้าแบบดั้งเดิมที่ใช้เพียง
การคาดการณ์สภาพอากาศ
aWhere สามารถท�ำได้มากกว่านัน้ เพราะสามารถ
น�ำตัวแปรต่างๆ มารวมกัน ทั้ง การสังเกตการณ์
ด้วยความละเอียด และข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
ขั้นตอนวิธีการวิทยาศาสตร์ทางการพืช และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ น�ำมาประเมินค่าจากข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการประเมินที่มีคุณภาพและ
ความเสีย่ ง ส�ำหรับช่วงพักฤดูกาลในประเทศ ภูมภิ าค
และทั่วโลก
การรายงานความเสีย่ งของสินค้าโภคภัณฑ์ของ
aWhere จะรายงานทุกสัปดาห์ จะให้ขอ้ มูลเชิงลึก
ด้านความเสี่ยงและโอกาส ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ที่เหมาะสมและรูปแบบทางการเกษตร ที่ช่วยให้
ผูซ้ อื้ สินค้า ผูค้ า้ และนักวิเคราะห์มคี วามมัน่ ใจ

32

Sugar Asia Magazine

ดอกเตอร์ ไมเคิล เฟอร์รารี ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริการด้านสภาพภูมอิ ากาศเพือ่ การเกษตรของ
บริษทั aWhere กล่าวว่า ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้
ง่ายต่อการอ่าน ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นแวลูเชนทีม่ กี ารเข้าถึง
ข้อมูลทีม่ คี า่ ทีจ่ ะช่วยให้มคี วามมัน่ ใจในการตัดสินใจ
ซื้อซัพพลายเชนที่ดีกว่า
ทัง้ นี้ aWhere สามารถประมวลผลข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา รูปแบบทางการเกษตร เช่น อ้อย
รวมทั้งความเครียดของพืช ศัตรูพืช และดัชนีโรค
ในพืช และแนวโน้มทางประวัตศิ าสตร์ ข้อมูลนีจ้ ะถูก
ยกระดับด้วยความสามารถอันอัจฉริยะของ aWhere
ที่จะรายงานหรือสามารถระบุการเชื่อมโยงระหว่าง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส�ำหรับฝ่ายการเกษตรและ
และซัพพลายเชน
ดอกเตอร์ จอห์น คอร์เบต ประธานบริหาร
และผูร้ ว่ มก่อตัง้ aWhere กล่าวทิง้ ท้ายว่า "การวิจยั
ของไมเคิล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มงุ่ เน้น
ไปในวงกว้างในการเชื่อมต่อข้อมูลสังเกตการณ์
บนพื้นโลกและรูปแบบในการวัดผล และแสดง
ความคิดเห็น ความเสี่ยง ในเชิงพาณิชย์ทั่วทั้ง
ห่วงโซ่คุณค่าการเกษตร ด้วยข้อมูลเฉพาเหล่านี้

data techniques to generate
q u a l i fi e d

assessment

of

each

rop’s stress to date and risk exposure for the
rest of the season on local, regional, and global
levels.

The weekly Risk aWhere Commodity
Reports, provide unique insights into risks and
opportunities based on propriety weather and
agronomic models allowing commodity buyers,
traders and analysts to proactively identify
relationships between weather events and
commercial impact as they emerge.
“With these in-depth, easy-to-read reports,
everyone in the commodities value chain has
access to information valuable to making critical
decisions that assist with purchasing decisions
for a healthier supply chain,” said Michael Ferrari,
PhD, Director of Climate Services for Agriculture
at aWhere.
Risk aWhere Reports integrate localized
meteorological data with agronomic models for
sugar cane, coffee and cocoa, including crop
stress, pest and disease indices, and historical
trends. This data is then leveraged in the aWhere
agricultural intelligence platform to create reports
that identify links between commodity prices
for agricultural zones and the supply chain.
“Michael’s research and technology transfer
activities have broadly focused on connecting
Earth observation data and models to measure
and comment on the commercial risk across the
agricultural value chain. These specific qualities
are quintessential for the team responsible for
amassing and interpreting data for generating
the weekly reports,” said John Corbett, PhD,
CEO and co-Founder of aWhere.
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นั

กวิจัยในออสเตรเลียและเวียดนามจะ
เริม่ ต้นศึกษาแลกเปลีย่ นพันธุอ์ อ้ ยหลังจาก
ที่ได้มีการเซ็นสัญญาลงนามจากผู้แทน
ของทั้งสองประเทศ ในข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการให้
ความร่วมมือในการวิจยั โรคและแมลงศัตรูออ้ ย
คุณ ปีเตอร์ อัลซอพ ผูบ้ ริหารฝ่ายพัฒนาของ
บริษทั วิจยั น�ำ้ ตาลออสเตรเลีย กล่าวว่า ผลประโยชน์
สูงสุดที่จะได้จากสัญญานี้คือการสร้างโอกาสให้
กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของออสเตรเลีย ที่จะสร้าง
ความหลากหลายของพันธุ์อ้อยมากขึ้น
“เรามุง่ เน้นไปทีก่ ารพยายามเพิม่ ความหลากหลาย
ของพันธุพ์ ชื ทีส่ ามารถน�ำมาใช้กบั โครงการขยายพันธุ์
สิง่ ทีเ่ ราจะได้จากสัญญาข้อตกลงทีไ่ ด้ทำ� กับเวียดนาม
ทีม่ สี ว่ นช่วยเพิม่ ความหลากหลายของพันธุอ์ อ้ ย รวมทัง้
เพือ่ น�ำมาใช้เป็นพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุ์ และยังสามารถข้าม
สายพันธุแ์ ละจากนัน้ ก็จะสามารถเลือกพันธุต์ น้ กล้า
ที่ดีที่สุดจากการทดลองของเราและคาดหวังว่าจะ
พัฒนาพันธุอ์ อ้ ยทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส�ำหรับอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
ในออสเตรเลีย” คุณ ปีเตอร์ อัลซอพ กล่าว
ทางคุณอัลซอพ กล่าวอีกว่า พันธุ์อ้อยที่น�ำ
เข้ามาจากต่างประเทศไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จ
ในออสเตรเลียนัก แต่ปริมาณครึ่งนึงของพันธุ์อ้อย
ทีน่ ำ� เข้ามาเพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั เกษตกรชาวไร่ออ้ ยของ
ออสเตรเลีย มี 1 แม่และพ่อพันธุ์ จากการแลกเปลีย่ น
กับต่างชาติและส่วนใหญ่มีอย่างน้อย 1 สายพันธุ์
เป็นบรรพบุรุษ
ในบันทึกความตกลง 10 ปี ของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
ของออสเตรเลียและเวียดนาม มีจดุ ประสงค์เพือ่ เอือ้
ประโยชน์ให้กับเวียดนามซึ่งมีอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ในประเทศที่เล็กกว่า ในขั้นต้น แต่ละประเทศจะมี
การแลกเปลีย่ นพันธุอ์ อ้ ยประมาณ 10 สายพันธุ์ โดย
มีหน่วยงานทีจ่ ะท�ำการวิจยั โรคและแมลงศัตรูพชื อ้อย
ร่วมกัน รวมถึงงานอืน่ ๆ เช่น การพัฒนาทดลองด้าน
ชีววิทยา โมเลกุล และการบริหารจัดการพันธุ์พืช
สถาบันวิจัยน�้ำตาลของออสเตรเลียได้ท�ำสัญญา

ข้อตกลงแลกเปลีย่ นพันธุอ์ อ้ ยใน 15 ประเทศแล้ว
ทางด้าน ดอกเตอร์ ดุก กวง ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยน�้ำตาลของเวียดนาม กล่าวว่า สัญญา
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ แต่
อุตสาหกรรมอ้อยน�้ำตาลในเวียดนามพบโรคและ
แมลงศัตรูอ้อย ท�ำให้มีความกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยไปยังออสเตรเลีย แม้จะยังไม่เคยปรากฏ
ในออสเตรเลียก็ตาม
"การท�ำงานร่วมกันท�ำให้เราสามารถช่วยลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับอุตสาหกรรมเวียดนาม เช่นเดียว
กับเป็นการสร้างความมัน่ ใจว่าอุตสาหกรรมออสเตรเลีย
จะมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการป้องกันได้
เป็นอย่างดี" ดอกเตอร์ ดุก กวง กล่าวทิง้ ท้าย.

R

esearchers in Australia and Vietnam will
begin exchanging sugar cane varieties after
an agreement was signed by agencies in

each country.
The deal also includes cooperation on research

into sugarcane diseases and pests.
Sugar Research Australia executive manager
of development, Peter Allsopp, said the biggest
benefit from the agreement would be the chance
to build a greater range of cane varieties available
to Australian growers.
"A lot of our focus at the moment is trying
to increase diversity of the material that we can
use as parents within our breeding program,"
he said.

Mr. Allsopp said foreign cane varieties rarely
succeeded in Australian conditions as they arrive,
but about half the varieties released to growers
in Australia have one 'parent' from a foreign
exchange and most have at least one foreign
'grandparent'.
The 10-year memorandum of understanding
between SRA and SRI Vietnam, is designed to
bring the same benefits to Vietnam, which has a
much smaller sugar industry.
Initially, researchers in each country have
provided the other with a list of ten cane varieties
to be exchanged.
The agencies will also work cooperatively
on research into sugarcane diseases and pests
"of mutual interest," and other ventures such as
trait development, molecular biology, and crop
management.
SRA already has variety exchange
agreements with 15 countries.
SRI Vietnam director general, Dr Nguyen Duc
Quang, said the agreement would benefit both
countries and Vietnam's cane industry had some
diseases and pests which were of biosecurity
concern to Australia, even if they had not yet
appeared in Australia.
"Working together, we can help lessen
their impact on the Vietnamese industry, as well
as ensuring that the Australian industry is well
prepared for any incursion."

That's what this agreement with the Vietnamese
is all about, it's about increasing the diversity that
we can use as parents.
"We can make crosses and then we can
select the best of those seedlings that we get in
our trials and hopefully develop better varieties
of cane for the Australian industry."

ออสเตรเลียจับมือเวียดนาม
ข้อตกลงสัญญา
การแลกเปลีย่ นพันธุอ์ อ้ ย
Australia and Vietnam
Sign Agreement
to Exchange Sugar Cane Varieties
>>Coming up with new sugar cane varieties is a high priority
for the industry in Australia. Source: ABC News
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อินเดียเดินหน้านโยบาย
เพิ่มการส่งออกน�้ำตาล
India Says Working on Plan
to Boost Sugar Exports

ก

ลุม่ อุตสาหกรรมในประเทศของรัฐบาลอินเดีย
ได้กำ� ลังวางแผนระยะยาวทีจ่ ะเพิม่ การส่งออก
น�้ำตาลเพื่อให้เหมาะสมกับอุปทานที่สูงใน
ประเทศ โดยตั้งเป้าหมายท�ำตลาดในแอฟริกา จีน
และ พม่า
นอกเหนือจากมาตรการส่งเสริมการส่งออกที่
จะได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลในการส่งขายไปยัง
ต่างประเทศนัน้ ยังสามารถช่วยปลดหนีใ้ ห้กบั โรงงาน
น�ำ้ ตาลเป็นจ�ำนวนกว่าพันล้านดอลลาร์ทโี่ รงงานยังคง
ค้างช�ำระแก่เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยอีกกว่า 50 ล้านคน
ซึง่ กลุม่ นีม้ ขี นาดเทียบเท่าประชากรสเปน ส่วนใหญ่
จะอยูใ่ นรัฐอุตตรประเทศ และ รัฐมหาราษฏระ
ทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศที่บริโภคน�้ำตาลมาก
ที่สุดในโลกและเป็นประเทศผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่
เป็นอันดับสองของโลกรองจากบราซิล และด้วย
นโยบายในแต่ละรัฐที่พยายามจะเพิ่มแรงจูงใจให้
ชาวไร่อ้อยให้เร่งผลผลิตมากกว่าความต้องการ
ในห้าปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่เช่นนี้ต่อไป
"รัฐบาลได้ตดั สินใจทีจ่ ะวางนโยบายอุดหนุน
การส่งออกน�ำ้ ตาลระยะยาว ไม่เฉพาะในแอฟริกา
และประเทศจีนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงประเทศเพือ่ น
บ้านรอบๆ อินเดียด้วย" นางวรินดา สารับ รัฐมนตรี
คนล่าสุดของกระทรวงอาหาร ถูกยกมากล่าวโดย
สมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรม
นาย เอ็น ซี โจชี โฆษกกระทรวงอาหาร
ปฏิเสธในการแสดงความเห็นในทันที ของส�ำนักข่าว
รอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าวที่มาว่า อินเดียมีแนวโน้ม

size to the population of Spain and concentrated
in politically heavyweight states such as Uttar
Pradesh and Maharashtra.
India is the world's largest sugar consumer
and biggest producer after Brazil, and with various
state governments trying to out-do each other in
providing incentives to their sugar cane growers,
it has been producing more than it needs for the
past five years. The trend is likely to continue.
"The government has decided to put in place
a perennial sugar export policy not only for Africa
and China but also for countries surrounding

จะออกกฎบังคับให้โรงงานส่งออกน�ำ้ ตาลนับล้านตัน
เพือ่ ช่วยดันราคาน�ำ้ ตาลในประเทศ ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี นาเรนดา โมดี้ เพือ่ เพิม่ ยอดขาย
อินเดียบริโภคน�้ำตาล 24-25 ล้านตันต่อปี
และโรงงานมีการคาดการณ์กำ� ลังผลิตได้ 28 ล้านตัน
ในฤดูกาลหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม เมือ่ สินค้าคงคลัง
ที่เหลือที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 37% จากจ�ำนวน 10.3
ล้านตัน
ถึงแม้วา่ ภัยแล้งในปีนจี้ ะท�ำให้ตอ้ งลดการเพาะ
ปลูกอ้อย แต่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน�้ำตาล
ได้บ้างในฤดูกาลถัดไป และยังสามารถรองรับราคา
น�ำ้ ตาลทรายดิบโลกทีล่ ดต�ำ่ มาในรอบ 7 ปี ที่ 10.13
เซนต์ต่อปอนด์ นาย เอ็น ซี โจซี กล่าว.

I

ndia is working on a multi-year plan to boost
government official was quoted as saying by an

industry group, targeting markets in Africa, China
and neighbouring countries in a move that could
weigh on international prices.
Apart from boosting farm exports, government-backed overseas sales of sugar could also
help mills clear billions of dollars they owe to
50 million cane growers -- a group equivalent in
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Vrinda Sarup, was quoted as saying by the PHD
Chamber of Commerce and Industry.
Food ministry spokesman N.C. Joshi declined
immediate comment.
Reuters quoted sources last month as
saying India was likely to bring in rules to make it
compulsory for sugar mills to export millions of
tonnes of surplus supplies to support local prices,
following a directive by Prime Minister Narendra
Modi to boost sales.
India consumes 24-25 million tonnes of sugar
a year and mills there are expected to produce 28
million tonnes in the next season starting Oct. 1,
when inventories are expected to climb 37 percent
to 10.3 million tonnes.

sugar exports to deal with local oversupply, a
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India," the food ministry's new top bureaucrat,

A drought this year could, however, trim
yields of recently sown sugar cane, affecting sugar
output to some extent in the season after next.
That could support world raw sugar prices that
touched a 7-year low of 10.13 cents per pound
last August.
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“

คาร์กิลล์” บริษัทผู้จัดหาสินค้า

และบริการด้านอาหาร ก�ำลัง
อยูใ่ นขัน้ ตอนการเจรจาซือ้ โรงงาน
น�ำ้ ตาลและโรงงานเอทานอล 2 แห่ง ของบริษทั
“อันโตนิโอ รูเอ็ต” นีเ่ ป็นสัญญาณแรกทีจ่ ะ
กลับมาสร้างความเข็มแข็งในปัญหาของ
อุตสาหกรรมน�้ำตาลในบราซิล
นาง เรจินา่ รูเอ็ต รองประธานของ
บริษทั อันโตนิโอ รูเอ็ต อาร์โกอินดัสเทรียล
ซึง่ เป็นเจ้าของโรงงานได้ยนื ยันว่าการเจรจา
ซือ้ ขายครัง้ นี้ โดยผูน้ ำ� การเจรจาจาก บริษทั
แบล็ค ริเวอร์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ แอล
แอลซี ในเครือของคาร์กลิ โรงงานทีต่ งั้ อยู่
ในเมืองเซาเปาโล มีก�ำลังการผลิตอ้อย
ได้ประมาณ 3.7 ล้านตัน/ปี ก�ำลังประสบกับภาระ
หนีท้ สี่ าหัส หากบรรลุการซือ้ ขายได้แล้ว จะถือเป็น
ครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผู้ค้ารายใหญ่เข้ามาตีภาค
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลและเอทานอล รวมทัง้ บริษทั บันจ์
ทีไ่ ด้พยายามจะหาผูซ้ อื้ โรงงานหลายปีเช่นกัน แต่ยงั
ไม่ได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจ
นาง รูเอ็ต กล่าวต่ออีกว่า การเจรจากับ บริษทั
แบล็ค ริเวอร์ มีมากกว่าสองโรงงาน คือ ปาเรโซ
และ มอนเตเร มีมูลค่าประมาณ 700 ล้านเรียล
รวมหนี้สิน โดยครอบครัวจะยังเก็บรักษาไร่อ้อย
ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาการป้อนอ้อยเข้าสู่โรงงาน
เป็นเวลา 21 ปี ทั้งนี้จะมีการสอบทานทางธุรกิจ
หลังจากนัน้ โรงงานจะถูกโอนไปยังเจ้าของใหม่ในเวลา
ประมาณ 2 เดือน
"หลังจากเราสร้างโรงงานแห่งที่สองเสร็จ ได้
ประสบกับปัญหาการเงินที่เลวร้าย นั่นท�ำให้เรา
แบกรับราคาน�ำ้ ตาลและเอธานอลทีต่ ำ�่ มาเป็นเวลา
หลายปี จึงส่งผลให้ประสบปัญหาหนีห้ ลังเกิดวิกฤต
การเงินในปี พ.ศ. 2548" รูเอ็ตกล่าวเสริม
ทางด้าน คาร์กิล กล่าวว่า จะไม่มีการแสดง
ความคิดเห็นใดอีกต่อไป จนกว่ากระบวนการทัง้ หมด
จะได้ข้อสรุป การด�ำเนินงานธุรกิจน�้ำตาลที่มีอยู่ใน
บราซิลรวมถึงหุ้นในสามโรงงานอื่นๆ และสถานีส่ง
ออกปลายทาง จะส่งผลให้สัญญาซื้อขายจะสร้าง
ความเข็มแข็งให้บริษัทอัลวีน ที่ร่วมทุน 50-50 กับ
โคเปอร์ชูการ์ได้ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าเป็นผู้ค้าน�้ำตาล
รายใหญ่ที่สุดของบราซิล

If sealed, the deal would be the first in several
years involving a large commodities trader in the
battered sugar and ethanol sector. Companies
such as Bunge Ltd. have been trying to find buyers
for their mills for years but have been unsatisfied
with offers.
Ruette said talks with Black River were over
two mills, Paraiso and Monterrey, valued at around
700 million reais including debt. The family will
keep the cane farms, which would supply the mills
under contract for 21 years, she said by phone from
the company's office in Catanduva, Sao Paulo.
Like so many cane mills in Brazil, Ruette,
which used to be part of the Copersucar trading
group, ran into trouble containing its debt after
the 2008 financial crisis.

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ในประเทศ กล่าวทิ้งท้ายว่า
วิกฤตอ้อยของบราซิลอยู่ในขั้นเลวร้ายที่สุดใน
ประวัติศาสตร์กับหนี้รวมภาคอุตสาหกรรมตอนนี้
มีมากกว่ารายได้ประจ�ำปี นอกจากค่าเงินสกุลเงิน
ท้องถิ่นอ่อนลงอย่างรวดเร็ว ในขณะนี้ที่ระดับต�่ำ
สุดในรอบ 13 ปี ท�ำให้ผู้ซื้อและผู้ขายใกล้ชิดกัน
มากกว่าเดิม.

C

and ethanol prices."
Due diligence should finish this week and
the mills could be transferred to the new owner
in as little as two months.
Cargill said it would not comment further
"until the process is concluded".
Cargill's existing sugar operations in Brazil
include stakes in three other mills and an export

Brazilian sugar and ethanol mills owned

terminal.

by the Ruette family, the commodities

The deal would strengthen Alvean, its 50-50

merchant said, the first sign that dealmaking

joint venture with Copersucar, previously Brazil's

in Brazil's beleaguered sugar industry may be

biggest sugar trader.
Local analysts say Brazil's cane industry is in

Regina Ruette, vice-president of Antonio

its worst crises in history, with the sector's debts

Ruette Agroindustrial Ltda that owns the mills

now exceeding annual revenue in aggregate. But

also confirmed the negotiations, saying Cargill's

the quickly weakening local currency, now at 13

subsidiary Black River Asset Management LLC is

year lows, is bringing buyers and sellers closer.

leading the talks.
The Sao Paulo-based mills, which like much
of the local cane sector have struggled with heavy
debts, can process around 3.7 million tonnes of
cane a year.
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said. "Then we had several years of low sugar

argill Inc is in talks to buy two distressed

resuming.
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"Financing conditions deteriorated a lot
when we were finishing the second mill," she
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COLOMBIA SUGAR CONFERENCE

About The Event
This mega Sugar expo and conference held only once every 2 years is Colombia’s largest specialized sugar and bioethanol
technology event that brings together an international congregation of sugar companies and also its supporting industries
gathered in the heart of the sugar industry in Cali, Colombia to showcase the latest developments in the Colombian sugar
and ethanol industry.

Highlights of the Event
•
•
•
•

A high-profile International conference entitled “Colombia Sugar Conference 2016”, which will be attended by 250
international delegates and government officials from the local and international Sugar Industry.
Sugar and Bioethanol Technology Seminars
Visit to a renowned sugar mill and sugar refinery in Colombia
Sugar Industry networking night

www.azucar-colombia.com

Fireworks Media Colombia SAS

Did you know?

รู้หรือไม่?
พืชหัว Sugar Beet
ผลิตน�้ำตาลได้

ปั

จจุบัน น�้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยคิดเป็น
สัดส่วน 3 ใน 4 ของผลผลิตน�ำ้ ตาลทัว่ โลก
ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศในเขตร้อน
หรือกึ่งร้อน เช่น บราซิล อินเดีย จีนและไทย
ส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 4 เป็นน�้ำตาลที่ผลิตจาก
ต้นบีทโดยผลิตกันมากในประเทศทีมีอุณหภูมิ
ปานกลาง เช่ น ยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ที่
น่ า แปลกการขยายตั ว ของการเพาะปลู ก อ้ อ ย
ต�่ำกว่าต้นบีท เนื่องจากด้านภูมิประเทศ ปริมาณ
น�้ำฝนและสภาพภูมิอากาศ จึงจะท�ำให้ในอนาคต
ภาคการผลิตน�้ำตาลจากบีท อาจมีโอกาสเติบโต
เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเพาะปลูกต้นบีทใช้น�้ำน้อย
กว่าอ้อยถึง 2 ใน 3 สามารถเติบโตได้ในพื้นดิน
ทีร่ ว่ นซุยหรือมีความเค็มความด่าง และเก็บเกีย่ วได้
ในระยะเวลาเพียงแค่ 6 เดือน และในค่าความหวาน
ชูการ์บีทให้น�้ำตาล 14-15%

>>Sugar Beet Young Plant
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มารู้จักพืชหัวผลิตน�้ำตาล
ที่ชื่อ Sugar Beet

ถ้าในพื้นที่ไหนสภาพดินไม่ดีให้ผลผลิตอ้อย
ไม่ดีพอ ก็เปลี่ยนมาปลูกชูการ์บีช แต่ถ้าพื้นที่ไหน
มีผลผลิตอ้อยดีอยู่แล้วก็ควรจะปลูกอ้อยต่อไป
Sugar Beet ชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ Beta vulgaris ส�ำหรับประเทศไทยก็สามารถปลูกพืชพลังงาน
Linn อยู่ในตระกูลพืชชนิด Chenopodiaceae ตัวนีไ้ ด้เป็นทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับเกษตรกรในภาวะ
ซึ่งส่วนที่ใช้คือ ราก (Beet Root) มักเรียกกัน อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง.
ว่าหัว สารส�ำคัญอยู่ตรงในราก หรือที่เรียกกันว่า
รากผักกาดฝรั่ง จะประกอบด้วยน�้ำตาลซูโครส
เป็นส่วนใหญ่ เวลาแก่จะมีรากขนาดใหญ่สีขาว
รูปทรงคล้ายกรวย มีน�้ำหนักประมาณ 1-5 ปอนด์
พืชพลังงานตัวใหม่อย่าง Tropical sugar beet
(TSB)สามารถเป็นพืชพลังงานทดแทนที่ส�ำคัญ
ในการใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตไอโอแก๊สและมีสาร
มีเทนสูง ทั้งนี้ยังสามารถทดแทนพลังงานด้าน
ฟอสซิลได้อีกด้วย

Product And Technology News

THE ALL-NEW
CH570 cane harvester
with its outstanding comfort
and advanced cane handling system.

W

ith feet on the ground and eyes on the horizon, our deep customer understanding has guided us into reengineering the well-known 3520
to deliver a distinctive John Deere experience. The all-new CH570 cane harvester with its outstanding comfort and advanced cane handling
system will provide better returns for your operation by increasing the total tonnage and quality of cane delivered from your field during

the whole crop life cycle at a reduced cost.

Delivering Innovative
Products of Superior
Quality, Built on a Tradition
of Integrity Since 1837
John Deere, a world
leader in providing advanced
products and services, is

>>Primary extractor
in action

>>CH570 cab interior

>>Floating crop dividers
and contour basecutter
height control

>>H.A.M.

>>CH570 cooling
package

Efficient front end
for smooth uniform
feed, reducing cane
losses and soil
content

Large, premium cab
integrates the latest
technology with
unparalleled comfort

John Deere-exclusive
floating crop divider and
contour basecutter
height-control technology
reduces soil content
and cane loss

Harvester activity
monitor (H.A.M.)
will monitor harvester
activities to improve
operations

Self-cleaning
cooling package
extends operating
time

>>Crop divider and
knockdown roller
hydraulic tilt

>>Extended-width topper

>>Front road and operating
lights and well protected
turning and warning lights

>>Piston motor-driven
basecutter

>>Straight feedroller
path

Parallel-linkage
crop dividers
minimize cane loss

High-reach topper
options for every
condition

Comprehensive
features deliver
unmatched security

Hydrostatic basecutter
and chopper maximize
efficiency and
performance

Extra-large,
straight feedroller
path reduces cane
breakage

profoundly committed to
the success of customers
whose work is linked
to the land - those who
cultivate, harvest, transform,
enrich and build upon the
land to meet the world’s
dramatically increasing need
for food, fuel, shelter and
infrastructure.

www.deere.com
Sugar Asia Magazine
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FBI In Action

FBI Thailand was once again
actively circulating in the international
trade show for agriculture.
Events Detail :

The magazine was well received by stakeholders
in the Sugar industry and distributed to more than
2000 Sugar professionals during the event keep in
tabs with the industry.

SIMA ASEAN Thailand 2015
SIMA moves onto the international scene and create SIMA ASEAN
Thailand!
SIMA, the international trade show for agriculture suppliers, has
associated with IMPACT, a Thai trade show organizer, to create a new SIMA
show and access the whole ASEAN region.The first edition will take place in
Bangkok, from 17th to 19th of September 2015.
The ASEAN region is experiencing a dynamic agricultural expansion, as well as a growing
mechanization of the agricultural practices, and now requires inputs, efficient agricultural
equipment and first food process in order to meet its needs and ambition
in the agri-food chain.
Therefore, SIMA ASEAN Thailand will present a complete range of
products that suit the region’sneeds: inputs, traction, soil working equipment,
plant treatment, harvesting, irrigation, storage, breeding equipment, spare
parts, new technologies, first food process, etc…
Supported by the Thai authorities, the show will also present the latest innovations in
relation with the regional crops, and conferences in order to assist ASEAN farmers and
breeders in their development.

PALMEX Thailand 2015
PALMEX Thailand 2015 washeld on 20-21 August 2015, the
only specialized Palm Oil event in Thailand that brings together
an international congregation of both upstream and downstream
palm oil companies and also its supporting industries gathered in
SuratThani, Thailand to showcase the latest developments in the
palm oil industry.
Thailand, currently ranked #3 in the world for CPO is a potential
and viable market for palm oil technology companies as the industry
is currently honing new palm oil technologies and equipment to help
spur its production further!
Fireworks Trade Media Group which has organized successful
palm oil events such as PALMEX Indonesia and PALMEX Malaysia
is the organizer of this event supported also by the Thai Oil Palm &
Palm Oil Association.
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We supply it all

Steam Turbine Controls

Controls

Actuators

HEINZMANN
Australia

Displays

Experts in steam turbine & power
generation controls
 Controls for various steam turbine applications
including generator control and variable speed
control
 Electric and hydraulic actuators for a wide range
of steam turbines
 Remote displays for steam turbine and master
control applications
 Range of steam turbine control accessories
 Smart software for configuration, logging and
diagnostics
 Complete R & D and technical support

Accessories

Visit us at
booth 162
BITEC Bangkock 28−29 October 2015

Heinzmann Australia Pty Ltd
231 Holt Street (P.O. Box 1413)
Eagle Farm QLD 4009
Australia
Phone: +61 7 3868 3333
Fax: +61 7 3868 4666
E-Mail: info.au@heinzmann.com
www.heinzmann.com.au
Head Office
Heinzmann GmbH & Co. KG
Am Haselbach 1
D-79677 Schönau
Germany
Phone: +49 7673 8208 0
info@heinzmann.de
www.heinzmann.com

Calendar of Sugar Event

Sugar Exhibitions
Calendar 2016
“Break into South-East Asia’s Sugar Industry!”
International Sugar Technology Exhibitions Dedicated to South-East Asia’s
Sugar Producing Countries!

World Sugar Expo & Conference 2016
Date: 7 – 8 September 2016
Country & City: Thailand, Bangkok
Venue: BITEC
Web: www.worldsugarexpo.com

SugarTech Indonesia 2016

Date: 16-17 March 2016
Country & City: Indonesia, Surabaya
Venue: Grand City Convex
Web: www.sugarindo.com

SUGAREX Philippines 2016

Date: 12-13 May 2016
Country & City: Bacolod, Negros, Philippines
Venue: SMX Convention Centre
Web: www.philsugar.com

SUGAREX Colombia 2016

Date: 12-13 October 2016
Country & City: Colombia, Cali
Venue: Centro de Eventos, Valle del Pacifico
Web: www.sugar-colombia.com

SUGAREX Vietnam 2017

Date: 20-21 July 2017
Country & City: Vietnam, Ho Chi Minh City
Venue: Military zone 7 Indoor Sports Complex
Web: www.sugarvietnam.com

Sugar Asia Magazine
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Indonesia’s largest sugar technology and equipment exhibition!

In-Conjunction with:

IISC
Indonesia International
Sugar Conference 2016

An International Conference on the
latest developoments in the Indonesian
sugar industry

An International Exhibition of Sugar Companies,
Sugar Technology & Its Supporting Industries

16-17 March 2016
Grand City Convex
Surabaya, Indonesia
BOO
NO K
W!
www.sugarindo.com
Major Highlights on the Indonesian Sugar Industry:
• The Indonesia Government are preparing 3 key areas in the Eastern Indonesia for new
sugarcane plantation
• 21 potential, both native and non-native, investors are planning to open up new sugar factories
• The trading system between Indonesia island specifically for white sugar will be simplified
Co-Host By:

Supported by:

Official Contractor:

Official Forwarder:

Member of:

Organized By:

ISTEC

INDONESIA SUGAR TECHNOLOGY COMMUNITY

Indonesian Sugar Association

PT Fireworks Indonesia

Co-Located With :

World

UGAR
S 2016
Conference

September 2016

กันยายน 2559

ศูนยนิทรรศการเเละการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

Advertises Index

Advertises Index
PAGE

ADVERTISES

WEBSITE
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CLAAS Regional Center Southeast Asia Ltd

www.claas.com

3

CNH Industrial SA

www.newholland.com

35

Dow Chemical Pacific (S) Pte Ltd

www.dow.com
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Heinzmann Australia Pty Ltd

www.heinzmann.com.au

IBC

Khon Kaen Sugar Industry PCL

www.kslsugar.com

IFC

Khonburi Sugar Public Company Limited

www.kbs.co.th

1

Promech Resources Co., Ltd

www.promechresources.com

9

Real Soluplus Co.,Ltd

www.realsoluplus.com

17

Shooporn Wiwat Co.,Ltd

www.spwwelding.com

OBC

Siemens Limited

www.siemens.co.th
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Sugarex Colombia 2016

www.sugar-colombia.com
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Sugarex Indonesia 2016

www.sugarindo.com

31

World Sugar Conference Thailand 2015

www.sugar-conference.com
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World Sugar Expo Thailand 2015

www.worldsugarexpo.com

International Marketing Office
THAILAND

INDONESIA

Fireworks Business Information

Fireworks Business Information

(Thailand)

(Indonesia)

c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blak No 47,

Promphan 2 Office&Residence,

JI Letjen Suprapto Raya,

8th Floor (Office Zone, Room 807)

Jakarta 10640 Indonesia

1 Soi Lat Phrao Road, Jompol,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

TEL

TEL

: (+66) 2 513 1418 Ext. 108

FAX

: (+66) 2 513 1419

FAX

: (+6221) 4290 0191

EMAIL

: thai@fireworksbi.com

EMAIL

: info@fireworksbi.com

(+6221) 3228 8780

SINGAPORE (Head Office)

MALAYSIA

Fireworks Business Information

Fireworks Business Information (M)

(Singapore)

Sdn 1037694-W

73 Upper Paya Lebar

48-3, Jalan PJU 5/11, Dataran Sunway,

Rd Centro Bianco #08-01 Singapore 534818

47810 Kata Damansara Petaling Jaya,

TEL

: (+65) 6280 5871 , (+65) 6280 5875

HOTLINE : (+65) 8510 5268
EMAIL
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: (+6221) 4290 0030,

Sugar Asia Magazine

: sg@asiafireworks.com

Selangor D.E
TEL

: (+603) 6148 3488

FAX

: (+603) 6148 4811

EMAIL : my@fireworksbi.com

Circulation of Sugar Asia Magazine Thailand is audited by Fireworks Business Information
quarterly and as a requirement, circulation of Free copies is restricted to qualified readers in
the Southeast Asia region. But readers in other countries can have Sugar Asia Magazine , only
on subscription basis.
As a subscriber of Sugar Asia Magazine , irrespective of whether you are located in the Southeast Asia region or other countries, you will be the first one to receive the current issue before
other free readers. You have your own personal copy of Sugar Magazine Thailand and you can
either retain for further reference in your own library or share with others in your organization.
Consider the advantage you will have by subscribing to Sugar Asia Magazine.
For priority service, fax this subscription card to +66 2 513 1418 Ext. 108 or email to thai@fireworksbi.com

My Business Particulars

This Section MUST be completed before your request can be processed.
YES, I would like to have any OWN PERSONAL COPY OF Sugar Magazine Thailand,
Please enter my subscription TODAY!
For enquiries, regarding advertisements in the magazine and online,
Please visit our website where you will find the necessary links to the companies concerned.

MY COMPANY ACTIVITIES

SUBSCRIPTION OPTIONS

Sugar Refining
Sugarcane Mill

I wish to subscribe/ renew for:

Sugar Factory

One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

Sugar Plantations

Two years (8 issues) for just THB 1,800 / USD 60

Sugar and Ethanol Processing
Companies
Sugar and Ethanol Manufacturers

PREFERRED METHOD OF PAYMENT

Sugar Associations and Institutes
Sugar Research and Development
Institutes

Cash

Others: Please Specify:

Cheque

MY MAIN JOB FUNCTION

Electronic Transfer
Remit to the Publisher’s bank account as detailed below :

Management & Decisions Makers

Fireworks Media ( Thailand ) Co., Ltd.

Purchasing & Procurement

Account NO : 111-3-91427-5

Maintenance & Technical

Siam Commercial Bank Pcl.

Engineering

Swift Code

: SICOTHBK

Branch

: Ratchayothin

Production
Manufacturing
Research & Development (R&D)

9 Ratchadapisek Rd. Jatuchak Bangkok 10900

Quality Control (QC)

After Completion, Fax or POST to
Fireworks Business Information (Thailand)
Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
TEL : (+66) 2513 1418 Ext. 108

FAX : (+66) 2513 1419

Email: Thai@fireworkabi.com

Fireworks Business Information (Thailand)
Current of Thailand Oil&Gas Today Magazine can also be found on the website : www.fireworksbi.com

c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
Promphan 2 Office&Residence, 8th Floor
(Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao Road,
Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

