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Dear Readers, 
This is indeed an interesting last year as we pleased to 
attend 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! 

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. 

We are also glad to have Mr. Issara Twiltermsup, Executive 
Director of Khonburi Sugar PCL in the hot seat with us this 
issue as he discuss with us the KBS towards integrated 
energy business and sustainable development for cane 
farmers in Thailand.

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 
the OCSB approved 6 new sugar mills in Thailand.

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! 

Thank you.
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ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านอ้อยและน�้าตาล
ของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ 

• การสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรูท้ัง้
ภายในและภายนอกองค์กร : ส่งเสรมิให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเข้าฝึกอมรมและศึกษาดูงานใน
โครงการต่างๆ เป็นจ�านวนมากกว่า100 โครงการใน
แต่ละปี เพือ่สร้างองค์ความรูใ้นการบรหิารจัดการไร่
อ้อยอย่างมืออาชพี ส่วนการฝึกอบรมภายในองค์กร 
มีทั้งการอบรมพนักงานส่งเสริมชาวไร่ ฝ่ายเพิ่ม
ผลผลิต ตลอดจนการจัดอบรมเรื่องมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยภายในโรงงานอย่างสม�่าเสมอ

• สนบัสนนุการใช้นวตักรรมและการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนในวงกว้าง : จากการน�าระบบ 
“มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” มาใช้ เราพบว่าผลผลิต
อ้อยมีเพิ่มมากขึ้นเกือบสองเท่า จาก ผลผลิตเฉลี่ย
ของประเทศ10.88 ตัน/ไร่ ในการท�าไร่แบบดั้งเดิม 
เป็น20 ตัน/ไร่ ซึ่งการท�าโมเดิลฟาร์มมี 4 เกณฑ์
ส�าคัญ คือ การปลูกพืชคลุมดิน ลดการไถพรวน 
ควบคุมแนววิ่งของรถไถ และการไว้ใบคลุมดิน ผล
ที่ได้คือ สามรถลดต้นทุนการผลิตลงได้กว่า 25% 
ลดการใช้พลงังานลง 30% มกีารน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ 
เรื่องการท�าน�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์เข้ามาใช้ แทน
การกรองจากเรซิน 

มิตรผลคว้ารางวัล “BONSUCRO SUSTAINABILITY 
AWARD 2015” รายแรกแห่งเอเชีย

กลุ่มมิตรผลคว้ารางวัล “BONSUCRO  

SUSTAINABILITY AWARD 2015” จาก 
BONSUCRO องค์กรไม่แสวงหาก�าไรที่ก่อ

ตั้งขึ้นมาเพ่ือลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
จากการด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล
ทราย โดยการท�าธุรกิจต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลทีส่ามารถแข่งขนัในธรุกจิได้ด้วย ซึง่
กลุม่มติรผลเป็นรายแรกแห่งเอเชยี รางวลัแห่งความ
ภาคภมูใิจจากความมุง่มัน่ทุ่มเทในการพฒันาธรุกจิ 
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชาวไร่อ้อย ชมุชน และสงัคม 
ให้เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยทาง คุณ
วรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อ�านวยการด้านบริหารองค์กร
เพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล เป็นตัวแทนเข้ารับ
มอบรางวัล ในงาน Bonsucro Annual Dinner & 
Bonsucro Awards Ceremony ณ ประเทศบราซิล 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

หลักส�าคัญๆที่กลุ่มมิตรผลได้รางวัลนี้เป็น
บริษัทแรกคือ การท�าธุรกิจแบบเพิ่มมูลค่าควบคู่
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และชุมชนยั่งยืน คณะ
กรรมการจะท�าการคัดเลือกและเฟ้นหาองค์กรที่
มีผลงานโดดเด่นในด้านนวัตกรรมและความเป็น
ผู้น�าในการพัฒนาธุรกิจ การด�าเนินธุรกิจโดยสร้าง
การมสีว่นร่วมในเชงิบวกระหว่างองค์กรกบัผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดย
คณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน อาทิ ประธาน
กรรมการและกรรมการBonsucro โรงงานน�้าตาล 
ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ องค์กรอิสระทางสังคม 
ตวัแทนผูป้ระกอบการ อาท ิPepsi, CocaCola และ 
Nestle เป็นต้น

ผลงานโดดเด่นของกลุ่มมิตรผล

• “โครงการรณรงค์ลดการเผาอ้อย” และส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยน�าระบบ “มิตรผลโมเดิร์น
ฟาร์ม” ไปใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อยที่ประยุกต์
แนวคดิ องค์ความรู ้และเทคโนโลยทีีท่นัสมยัระดบั
โลก ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ เพือ่
ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมผีลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ลดต้นทุน
การผลติ ลดการใช้แรงงาน อนรุกัษ์ดินและน�า้ เพือ่

Mitr Phol Group 
Secured The  
“BONSUCRO 
SUSTAINABILITY 
AWARD 2015”

Mitr Phol Group secured the “BONSUCRO 

SUSTAINABILITY AWARD 2015” The first 

one in Asia; The award for its commitment 

to sustainably grow business together with cane 

growers, communities and the environment On 

29 October, 2015, Khun Worrawat Sriyook, Vice 

President - Corporate Sustainability,represented 

Mitr Phol group in receiving the “Bonsucro  

Sustainability Award 2015” at the Bonsucro Annual 

Dinner & Bonsucro Award Ceremony, Brazil.

The Bonsucro is a global multi-stakeholder  

non-profit organization founded in 2008  

dedicated to reducing the environmental and social 

impacts of sugarcane production.  Commitment 

to bring about its vision:  A sugarcane sector 

that is continuously improving and verified as  

sustainable.

The Bonsucro committees considered  

organizations that showed outstanding works in 

terms of demonstrated innovation, leadership in 

implementing improvement practices, and positive  

engagement practices with both internal and 

external stakeholders. The final decision on the 

winner of the Bonsucro Sustainability Award was 

decided by selected committees: the Bonsucro 

Chairman; Bonsucro Ambassador; Industrial – Mill,  

member farmers; intermediate (traders); the 

end user (sugar users) i.e. Pepsi, CocaCola, 

Nestle; Civil Society (NGOs); and government  

agencies.

Mitr Phol Group Outstanding Work

• Sustainable Farm and Mill Operation 
Management Practices : Mitr Phol has had the 

policy of ‘green cane harvesting’ for a long period 

of time. One of Mitr Phol’s sugar factories has 

the lowest percentage of burned cane among 

fifty sugar mills in Thailand.  At the moment, Mitr 

Phol group introduced the Mitr Phol ModernFarm  

system to the company farm and contract growers. 

The Mitr Phol ModernFarm practice can improve 

soil health, reduce chemical use and conserve the 

environment by trash blanket. Mitr Phol group 

consolidates smaller farms to 

allow cane growers to benefit 

from economies of scale and 

reduce labor cost, increase 

mechanization efficiency, and 

also reduce fuel consumption 

and greenhouse gases.  

• Knowledge creation 
and transfer : Mitr Phol cane 

procurement staff and contract 

growers have always trained in 

professional farm management, 

particularly green cane trash 

blanket, Mitr Phol ModernFarm. 

More than hundred training 

courses were held in six mills 

every year. In addition to agricultural training, mill 

operation courses and safety practices courses 

have also been regularly organized.

• Promoting innovation and sustain-
able practices in the wider sugarcane farmer  
community : The practices of Mitr Phol Modernfarm  

showed cane yield increase from 10.88 tons/ rai 

by conventional practices to 20 tons/rai.  The 

Modernfarm has four key criteria is to ground 

cover plants, reducing tillage, controlled vertical 

runs of tractors and the leaves cover the ground. 

The result is that can reduce production costs by 

more than 25% reduction in energy consumption 

by 30% with the new technologies of refined white 

sugar was used instead of filtering the resin To 

use saline to clean the resin that a saline is not 

environmentally friendly. 

 

>>BONSUCRO SUSTAINABILITY AWARD 2015 of  
Mitr Phol Group Source: Mitr Phol Group
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ประเดมิลอ็ตแรกลงทนุ 3 หมืน่ล้านให้สทิธิ6์0 
วนัต้องคบืหน้า สอน.อนมุตัติัง้โรงงานน�า้ตาล
ทรายแล้ว 6 แห่ง หลงัไม่เปิดให้ใบอนญุาตมา

ร่วม 26 ปี แต่ให้ผูป้ระกอบการเซ็นรบัทราบเงือ่นไข
ต้องลงทนุจรงิภายใน 60 วนั ท�าไม่ได้ยดึใบอนญุาต
คนื เปิดโอกาสให้รายอ่ืนเสยีบแทน คาดเงนิลงทนุ
สะพดั 3 หมืน่ล้านบาท อ้อยเข้าหบีได้ 14.4 ล้าน
ตนัต่อปี ขณะทีล่อ็ต 2 จ่ออนมัุตอิกี 6 โรง รอเพยีง
การพสิจูน์แผนส่งเสรมิการปลูกอ้อย

นายสมศกัด์ิ จนัทรรวงทอง เลขาธกิารส�านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย(สอน.) เปิดเผย
ว่า จากทีค่ณะรฐัมนตร ีของ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ี ได้ออกมตใิหม่ให้สามารถตัง้
หรือย้าย หรือขยายโรงงานน�้าตาลในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจกัรได้นัน้ โดยสอน.ได้เปิดให้ผูป้ระกอบ
การท่ีมคีวามประสงค์จะตัง้โรงงานหรอืย้ายโรงงาน
น�า้ตาล ยืน่เรือ่งมาตัง้แต่เดือนกนัยายน 2558 ที่
ผ่านมา ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารรับรองใบอนญุาต
ตัง้หรอืขยายโรงงานน�า้ตาลฉบบัใหม่ ทัง้นี ้มีผูส้นใจ
ยืน่เข้ามาจ�านวน 30 ค�าขอ และสอน.ได้พจิารณา
และสามารถออกใบอนุญาตตั้งโรงงานหรือให้ย้าย
โรงงานน�้าตาลในเบื้องต้นได้แล้วจ�านวน 6 แห่ง  
(ดไูด้จากตารางด้านซ้าย)

โดยแต่ละโรงงานมกี�าลงัการผลติแห่งละ 2 หมืน่
ตนัต่อวนั หากรวมก�าลงัหบีอ้อยทัง้หมดจะตก 14.4 
ล้านตนัอ้อยต่อปี ซึง่จะใช้เงนิลงทนุรวมกนัประมาณ 
3 หมืน่ล้านบาท

อย่างไรกต็าม ยงัมโีรงงานน�า้ตาลทีอ่ยูใ่นข่ายจะ
ได้รบัการอนมุตัใิบอนญุาตอกี 6 โรงงาน ซ่ึงสอน.ก�าลงั
อยูร่ะหว่างรอการพสิจูน์ปรมิาณอ้อย ตามแผนการส่ง
เสรมิการปลกูอ้อย และอกีส่วนอยูร่ะหว่างการหาข้อ
ยุตใินขัน้ตอนของกฎหมาย 

นายสมศกัดิ ์กล่าวอกีว่า ในการอนมุตัใิบอนญุาต
ตั้งโรงงานน�้าตาลทรายดังกล่าว ทางสอน.ได้ให้ผู้
ประกอบการมาลงนามรบัทราบในเงือ่นไขทีจ่ะต้อง
ปฏบัิตภิายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัประกาศ 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการเร่งรดัการลงทนุ หรอืมีความ
เคล่ือนไหวทีจ่ะด�าเนนิการ ไม่ว่าจะเป็นการท�ารายงาน
ศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมหรอือไีอเอ การท�า
แผนส่งเสรมิการปลกูอ้อย ทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการ
ภายใน 1 ปีแรกควบคูก่บัการท�าอไีอเอ เป็นต้น

ทัง้นี ้เพือ่เป็นการป้องกนัให้ผูป้ระกอบการทีไ่ด้
ใบอนญุาตไปแล้ว ไม่สนใจทีจ่ะลงทนุ แต่เพือ่เป็นการ
กันสิทธิโ์รงงานอ่ืน ท�าให้ผูป้ระกอบรายอืน่และชาวไร่
อ้อยเสยีโอกาสในการสร้างรายได้ ทีส่�าคญัจะท�าให้
ยทุธศาสตร์อ้อยและน�า้ตาลทราย 11 ปี ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทีจ่ะเพิม่พืน้ทีป่ลกูอ้อยจาก 10.53 ล้านไร่ 
ในปี 2558 เพิม่เป็น 16 ล้านไร่ ภายในปี 2569 ซ่ึง
จะช่วยเพ่ิมผลผลติอ้อยจาก 105.96 ล้านตนั เป็น 
180 ล้านตนั ผลติน�า้ตาลทรายได้จาก 11.34 ล้าน
ตนั เป็น 20.36 ล้านตนั

ดงันัน้ ในช่วงระยะเวลา 60 วนันี ้ทางสอน.จะ
ลงพืน้ท่ีตรวจสอบการด�าเนนิงานของผูป้ระกอบการ 
หากเหน็ว่าโรงงานน�า้ตาลไม่มีความเคล่ือนไหว กจ็ะ
ท�าการยกเลกิใบอนญุาตทนัท ีและเปิดให้ใบอนญุาต
กับผูป้ระกอบการายใหม่ทียั่งเข้าคิวรออยูแ่ทน

Investment of 30 Expected from Initial Phase, 

with 60-day Period to Take Action

     The Office of the Cane and Sugar Board 

(OCSB) has approved the establishment of six 

sugar mills after no permit had been issued for over 

26 years. However, the operators were required to 

sign documents to show their acknowledgement 

of the 60-day window in which investment must 

be made. A failure to fulfill the condition would 

result in a revocation of the permit, after which 

other operators may apply instead. The scheme is 

expected to generate 30 billion baht and produced 

14.4 tons of crushed cane per year. The second 

phase of the project will see permits granted to 

six more sugar mills after their cane cultivation 

promotion plans have been approved.

Mr. Somsak Jantararoungtong, Secretariat of 

the Office of the Cane and Sugar Board (OCSB), 

revealed that after General Prayut Chan-o-cha’s 

Cabinet passed the resolution approving the  

establishment, relocation, and expansion of sugar 

mills in every area in the Kingdom of Thailand, 

the OCSB has accepted submission of petitions 

from entrepreneurs who wish to start or move 

sugar mills that are lodge in accordance with the 

revised criteria and procedure for the approval of 

permits for sugar mill establishment or relocation 

since September 2015. Thirty petitions have been 

submitted, and after the initial consideration, six 

sugar mills are eligible for the permit for sugar mill 

establishment or relocation (See name sugar mills 

on the table photo above )

Each of these mills has the production capacity  

of 20,000 tons/day, and the combined cane crushing  

capacity totals 14.4 million tons each year. These 

mills will require a combined investment of  

approximately 30 billion baht.

However, six more sugar mills are also eligible 

for the establishment permit, but are in the process 

of having their cane amounts as identified in their 

cane cultivation promotion plans investigated by 

the OCSB. Some of these are trying to reach a 

conclusion in their legal procedure.

In approving the sugar mill establishment 

permit, the OCSB requires the entrepreneurs to 

sign a document acknowledging the conditions 

that they have to comply with within the period 

of 60 days to hasten the investment and pressure 

the entrepreneurs to take action, such as compiling 

an environmental impact assessment (EIA) report 

and formulating a cane cultivation promotion plan, 

which must be completed within the first year and 

conducted in tandem with the EIA.

The conditions above have been included to 

prevent the permit winners from delaying investment  

and forestalling other mills, which would cost other 

entrepreneurs and cane growers opportunities 

to generate income and, more importantly, 

steer the 11-year cane and sugar strategies from 

their targets. The strategies aim to increase the  

total cane cultivation area from 10.53 million rai in 

2015 to 16 million rai within 2026, which will boost 

cane products from the current 105.96 million 

tons to 180 million tons and raise produced  

refined sugar from 11.34 million tons to 20.36 million  

tons.

Therefore, within this 60-day period, the 

OCSB will visit sites to investigate the progress of 

the projects. If no progress is evident, the permit 

will be immediately revoked and granted to other 

entrepreneurs on the waiting list. 

สอน.ไฟเขียว
ตั้ง 6 โรงงานนํ้าตาล

OCSB Approved 
6 New Sugar Mills in Thailand

>> โรงงานน�้าตาลทรายที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานใหม่. ที่มา: สอน.
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หลังจากกลุ่มวงัขนายประสบความส�าเรจ็ราย
แรกและเจ้าเดยีวในประเทศไทย ในการผลติ
น�้าตาลออร์แกนิก มากกว่า 15 ปี แต่ยัง

พบอปุสรรคอกีว่า ส่วนใหญ่ผูป้ลกูอ้อยอนิทรย์ีเป็นราย
ย่อยพืน้ทีม่จี�ากัด และไม่เหมาะกบัการน�าเครือ่งจกัร
กลขนาดใหญ่ไปใช้ในแปลง โดยเฉพาะเครือ่งตดัอ้อย
ทีน่�าเข้ามาจากต่างประเทศ 

ปัจจบุนักลุม่วงัขนายผลติน�า้ตาลทรายเพือ่จ�าหน่าย
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนการจดั
จ�าหน่ายในประเทศ 30 เปอร์เซน็ต์ และส่งออกต่าง
ประเทศ 70 เปอร์เซน็ต์ และส�าหรบัน�า้ตาลออร์แกนคิ
กลุม่วงัขนายสามารถผลติได้ถงึ 15,000 ตนั แบ่งเป็น
จ�าหน่ายในประเทศ 75 เปอร์เซน็ต์ และส่งออก 25 
เปอร์เซน็ต์ โดยส่งออกไปยงัทวปีเอเชีย ได้แก่ เกาหลใีต้ 
ฮ่องกง มาเลเซยี สงิคโปร์ และทวปียโุรป ได้แก่ ฝรัง่เศส 
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนั โอเชยีเนยี นวิซแีลนด์  

ล่าสดุกลุม่วงัขนายได้จบัมอืกบัคโูบต้า ผู้น�าใน
ธรุกจิเครือ่งจักรกลการเกษตรในภมูภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต้ จดัท�าโครงการ “วงัขนาย-คโูบต้า พลงัขบั

เคล่ือนอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล” เพือ่ช่วยเกษตร
ชาวไร่อ้อยทีป่ลกูอ้อยอนิทรย์ีให้ลดปัญหาด้านแรงงาน 
และลดต้นทนุการผลติ ตัง้ขยายพืน้ทีแ่ละเพิม่ปรมิาณ
อ้อยอนิทรย์ีให้ได้ถึงร้อยละ 30 ของปรมิาณอ้อยทัง้หมด 
ภายใน 3-5 ปีน้ี

นายบญุญฤทธิ ์ณ วังขนาย กล่าวว่า โครงการ 
“วงัขนาย-คโูบต้า พลงัขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมอ้อยและ

น�า้ตาล” จัดท�าขึน้มาเพ่ือช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่
ปลกูอ้อยอินทรย์ี ซึง่ทางกลุ่มวังขนายได้จดัท�าโครงการ
จ�านวน 1,000 กว่าราย มพีืน้ทีป่ลกูอ้อยอนิทรย์ีทีต้่อง
ดแูลกว่า 3 หม่ืนไร่ ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานอย่างรนุแรง

“เดมิทีเ่ราใช้แรงงานเกษตรกรและแรงงานทัว่ไปกเ็พยีง

พอแล้ว แต่พอวนันีก้ลุม่วงัขนายมัน่ใจแล้วว่า โครงการปลูก

อ้อยจะขยายใหญ่ขึน้ไปเร่ือยๆ การใช้แรงงานคนอย่างเดยีว

คงไม่เพยีงพอแน่นอน จ�าเป็นต้องน�าเครือ่งจกัร เครือ่งมอืเข้า

มาช่วยเพือ่ให้โครงการของเราส�าเรจ็มากยิง่ขึน้ จงึเลง็เหน็ว่า 

สยามคโูบต้า ซึง่เป็นผูน้�าในธรุกจิเครือ่งจักรกลการเกษตรใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  มคีวามเช่ียวชาญในเรือ่ง

เครือ่งจกัรกลการเกษตร เพือ่ผลติเครือ่งจกัรกลการเกษตรที่

เหมาะสมในพืน้ท่ี” นายบญุญฤทธิ ์กล่าว
ด้าน นายโอภาศ ธนัวารชร กรรมการรองผู้

จัดการใหญ่อาวโุส บริษทัสยามคโูบต้า คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั กล่าวว่า โครงการนีเ้กดิจากความร่วมมอืของ
กลุม่วงัขนาย และสยามคโูบต้าท่ีต้องการยกระดบั
ศกัยภาพขัน้ตอนการผลติของเกษตรผูป้ลกูอ้อยอทิรีย์
ในการบรหิารปัจจยัการเพาะปลกูให้มปีระสทิธิภาพ 
ช่วยลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ และการใช้ทรัพยากรใน
พืน้ท่ีให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยการจดัการเกษตรแบบ
ครบวงจรสยามคโูบต้าทีเ่รยีกว่า KUBOTA Solutions 
ซึง่เป็นการผสมผสานเทคนคิด้านการเกษตร หรอื 
Agriculture Solutions และการจดัการด้านเครือ่งจกัร
กลการเกษตร หรือ Machinery Solutions ท่ีสยามคู
โบต้ามคีวามเชีย่วชาญ เพือ่ตอบโจทย์การใช้งานในไร่
อ้อยอนิทรีย์ต้ังแต่ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ การเพาะปลกู 
การฝังปุ๋ย การดแูลรกัษา ตลอดจนการเกบ็เกีย่ว  

ส�าหรบัเครือ่งจกัรกลเกษตรทีเ่หมาะส�าหรบัแปลง
ปลกูอ้อยน้ันจะเป็นแทรกเตอร์ตดิอปุกรณ์ต่อพ่วงส�าหรบั
งานไร่อ้อย อาท ิผาลระเบดิดนิดานในการเตรยีมดนิ 
เหมาะส�าหรับปลูกอ้อย ทีใ่ช้แรงงาน 1-2 คน สามารถ
ท�างานได้สงูสดุ 20 ไร่ต่อวนั เคร่ืองฝังปุย๋ เคร่ืองคบี
อ้อยและแทรกเตอร์ขนาดเลก็ทีค่วามคล่องตวัในร่อง
อ้อยสงู รวมถงึการพฒันาเคร่ืองตดัอ้อยด้วย

 

Despite the success of Wangkanai Group in 

reigning as Thailand’s first and only organic 

sugar producer for 15 years, one obstacle 

remains; most organic cane growers own small farms 

with limited cultivation areas, which pose difficulties 

for the use of huge machinery in the plantation, 

especially imported cane harvesters.

At present, Wangkanai Group produces  

refined sugar for both domestic and international 

markets, with the ratio of 30 to 70 respectively. 

The group’s organic sugar production capacity is 

now 15,000 tons per year, 75 percent of which is 

sold domestically while the remaining 25 percent 

of which is exported to other Asian countries 

such as South Korea, Hong Kong, Malaysia, and 

Singapore, European countries such as France, 

the Netherlands, Germany, as well as Oceania 

and New Zealand.

Recently, Wangkanai Group, in collaboration 

with Kubota, Southeast Asia’s leader in agricultural  

machinery , has launched a project called "Wang-

kanai-Kubota Pushes Forward Sugar Cane and 

Sugar Industry", which aims at help organic cane 

farmers ease their labor problems, reduce their 

costs, expand their plantation areas, and increase 

the proportion of organic cane to the entire cane 

crops 30 percent in 3-5 years.

Mr. Boonyarit Na Wangkanai said the project 

“Wangkanai-Kubota: A driving force of the cane 

and sugar industry” was created to help and 

support organic cane farmers

Mr. Boonyarit said, “Initially, farmers and 
workers were sufficient in terms of labor. However, 
today, Wangkanai Group is confident that our 
cane cultivation project will keep expanding, 
and thus, human labor alone would not suffice. 
Therefore, machinery and equipment will need 
to be incorporated to enable our project to grow 
even more successful. We recognize that Siam 
Kubota is Southeast Asia’s leader in agricultural 
machinery and the expert in this field. Therefore, 
we are working with them to build agricultural 

machinery that is suitable for each area.”

Mr. Opart Dhanvarjor, Senior Executive Vice 

President, Siam Kubota Corporation Co., Ltd., said 

this project is a cooperation between Wangkanai 

Group and Siam Kubota to elevate the capacity of 

the production of organic cane farmers and the 

management of cultivation factors for efficiency, 

lower costs, increased yields, and the maximization of 

local resources through a comprehensive agriculture  

management that Siam Kubota calls KUBOTA 

Solutions, which integrate agriculture solutions 

with machinery solutions, which are an expertise of 

Kubota, to meet the needs of an organic sugarcane 

farm through each step, from soil preparation and 

planting, to fertilization, care, and harvesting.

Agriculture machines that are suitable for 

sugarcane plantations are tractors outfitted with 

devices that are specifically for cane farming  

such as disk harrows for breaking shale in soil 

preparation which can be manned by 1-2 workers 

and can cover up to 20 rai per day, fertilizers,  

cane loaders, and small tractors that can 

move adeptly in furrows in cane plantations. 

In addition, cane cutters will also be further  

developed.

Wangkanai Joins 
Forces with Kubota 
in Developing  
Organic Sugarcane 
Farming Plantation

วังขนายจับมือคูโบต้า 
พัฒนาฟาร์มมิ่ง
ไร่อ้อยอินทรีย์
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กลุม่บรษิทัเกษตรไทย อนิเตอร์เนชัน่แนล ชกูาร์  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ เคทิส 
จัดการประกวดผลงานจากการวิจัยและ

พฒันาภายในองค์กรต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 KTIS Group 
Innovation and Kaizen Challenge 2015 แต่ปีนี้
มีความพิเศษคือเป็นครั้งแรกที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานในเครือฯได้น�าไปใช้
ประโยชน์ โดยการประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ เช่น ผลงานนวัตกรรมของปีก่อนๆ ผล
งานไคเซน็ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกของแต่ละหน่วยงาน 

ผลงานนวตักรรมชนะเลศิคอื Super Finance 
โปรแกรมด้านการบรหิารจัดการ คดิค้นโดยฝ่ายการ
เงนิของเคทสิ ช่วยลดขัน้ตอนการท�างาน ลดเอกสาร
ต่างๆ และลดค่าธรรมเนยีมทีต้่องจ่ายให้กบัสถาบนั
การเงิน โดยรวมแล้วช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้ปีละกว่า 12 ล้านบาท 

เคทสิมบีรษิทัในเครอืจ�านวนมาก และเกีย่วข้อง
กบัการรบั-จ่ายเงนิมากมาย ในแต่ละเดอืนมีบัญชทีี่
เกีย่วข้องกว่า 100 บญัช ีหลงัจากทมีงานได้ศกึษาแล้ว
กน็�าไปหารอืกบัธนาคารทีใ่ช้บรกิาร พบว่า ธนาคารมี
ระบบเบ้ืองต้นทีจ่ะพฒันามารองรบักระบวนการใหม่
นีไ้ด้ จงึได้ร่วมกนัพฒันาจนประสบความส�าเรจ็ 

ขณะที่ Cane Harvester นวัตกรรมจากทีม
งานฝ่ายไร่ได้รับรางวัลอันดับ 2 ช่วยลดเวลาและ
แรงงานทีส่ญูเสยีไปจากการทีต้่องหยดุท�างานของรถ
ตัดอ้อย จากปัญหาเครือหญ้าติดเกลียวของรถตัด
อ้อยได้วันละประมาณ 2 ชั่วโมง ช่วยให้ตัดอ้อยได้
เพิ่มขึ้นประมาณ 50 ตันอ้อยต่อวัน 

ทมีผูพ้ฒันาประสบปัญหาเครอืหญ้า (ต้นหญ้า
และรากหญ้า) มักติดพันเข้าไปที่เกลียวแบ่งอ้อย 
ท�าให้ต้องหยุดตัดอ้อยเป็นระยะๆ เพ่ือใช้แรงงาน
คนมาก�าจดัหญ้าให้พ้นไปจากเกลยีวแบ่งอ้อย ครัง้
ละประมาณ 20 นาท ีโดย 1 วนั ต้องแก้ปัญหา 6 
ครัง้ เสยีเวลาไป 120 นาท ีเสยีโอกาสตดัอ้อยไป 50 
ตนัต่อวนั จึงใช้การสงัเกต ศกึษา ทดลอง กระทัง่
พบวธิป้ีองกนัเครอืหญ้าเข้าไปตดิในเกลยีวแบ่งอ้อย 
ด้วยการตดิตัง้ใบมดีทีม่รีปูแบบและขนาดท่ีเหมาะสม 
โดยประยกุต์จากใบมดีสบัท่อนอ้อย ซึง่เมือ่ติดต้ังแล้ว
สามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได้ โดยหญ้าไม่เข้าไปพนั
กับเกลยีวแบ่งอ้อยอกี 

ผลงานรางวลัอนัดบั 3 ชือ่ Flex Guard เป็น
นวตักรรมด้านความปลอดภยั โดยบรษิทั เอน็ไวรอน
เมน็ท์พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ�ากดั ในเครอื KTIS ที่
ตระหนกัถงึความเส่ียงในการท�างานส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับอุปกรณ์แรง
ดนัสงู จึงค้นหาวธิี
ป้องกันอนัตรายจาก
สายฉีดแรงดันสูง 
1,000 บาร์ ในการ
ฉดีท�าความสะอาดท่อยาว และพบว่า
จ�าเป็นต้องมอีปุกรณ์เสรมิเพือ่เป็นตวั
ลอ็คสายฉดี จงึได้ออกแบบแผ่นเหลก็
ทีส่ามารถลอ็กสายและยดึตดิกบัท่อ
ได้ มค่ีาใช้จ่ายเพียงแผ่นละ 500 บาท 
แต่สามารถสร้างความปลอดภัยให้
กับพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพใน
การล้างท่อขนาดเล็กและยาวได้เป็น
อย่างด ี ระยะเวลาการท�างานส้ันลงเน่ืองจากไม่ต้อง
เปล่ียนชดุหวัฉดีบ่อยๆ 

เคทิสตระหนักถึงความส�าคัญของนวัตกรรม
และ Kaizen เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการ
พัฒนาขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในเชิง
พาณิชย์เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการน�าไปใช้
ประโยชน์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น�าไป
สูก่ารเตบิโตขององค์กรเพือ่ก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าระดบั
แนวหน้าของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ทั้งนี้ เป้าหมายขององค์กรคือ มีนวัตกรรมที่
สามารถจดสิทธิบัตรเพิ่มอย่างน้อย 3 นวัตกรรม
ภายในปี 2559 

Kaset Thai International Sugar Corporation  

PLC (KTIS) organized KTIS Group  

Innovation and Kaizen Challenge 2015, 

the intra-organization research and development 

contest which was held for the sixth time. The 

distinctiveness of this year’s contest was that it 

was the first time that the contest went public to 

give every organization within the group to take 

advantage of the innovation from the previous years 

and each organization’s selected Kaizen through 

application or for commercial purposes.

The winning innovation was Super Finance, a 
management program developed by KTIS’ Finance 

Department. The program can truncate the steps 

in the operation, reduce document work, and save 

fees that would other have to be paid to financial 

institutes. Overall, the program successfully saved 

over 12 million baht for the Company.

KTIS has a number of subsidiaries and thus 

has to deal with a large quantity of income and 

expenditure flows, with over 100 accounts involved 

each month. After studying the feasibility and 

discussing the project with the bank that the 

Company received service from, the winning 

team found that the bank’s initial system could 

be developed to support the new procedure 

and thus worked with them in developing the 

software to fruition.

The first runner-up was the Cane Harvester, 
invented by the Farming Department. This 

machinery can shorten the time and save the 

labor lost during the usual 2-hour downtime 

caused by grass jamming the disc plows. As 

a result, this cane harvester can 

harvest about 50 tons more of 

cane per days.

As the developer team  

constantly found their disc plows 

jammed with grass blades and 

roots, which meant they had to 

stop the harvesting every once 

in a while so the workers could 

clear the disc plows. As each 

pause took roughly 20 minutes and the plows 

had to be unjammed six times per day, a period of 

120 minutes was lost each day, or an equivalent of 

50 tons of cane that could have been harvested. 

Therefore, the team started observing, studying, 

and experimenting until they discovered how to 

prevent grass matters from clogging the plows 

by installing plows of the right shape and size 

that were adapted from cane cutting blades. The 

new plows successfully resolved the issue and 

prevented the clogging.

The second runner-up was Flex Guard, a 
safety innovation developed by Environmental 

Pulp and Paper Co., Ltd., a subsidiary of KTIS. With 

concerns over operations involving high-pressure 

equipment, the company set out to devise methods 

to prevent hazards from using a 1000-bar hose 

in cleaning long pipes and found that an extra 

device that could lock the hose. Therefore, the 

team designed a metal sheet that could lock the 

hose and at the same time could be attached to 

a pipe. Costing only 500 baht apiece, the sheet 

could provide safety for workers, boost efficiency 

in cleaning small, long pipes, and cut down the 

operation time as there was no need to frequently 

change the hose nozzles.

KTIS recognizes the significance of innovation 

and Kaizen in fostering cooperation in developing 

research, inventions, technology, and innovation 

towards commercial potential and practical  

applications and in adding values to products 

and contributing the continuous and sustainable 

growth of the organization toward becoming a 

leader on the national level.

The goal of the company is to patent at least 

three more innovations by 2016.

ทีมงาน KTIS รวมพลัง
ลดต้นทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ
ใช้นวัตกรรม-ไคเซ็น
KTIS Unites in Slashing Costs and  
Boosting Efficiency  
with Innovation-Kaizen

>> ผลงานรางวัลอันดับ 2 ชื่อ Cane Harvester  
โมเดลเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย 

The first runner-up is "Cane Harvester" The 
model cane harvester.

>> ผลงานรางวัลอันดับ 3 ชื่อ Flex Guard อุปกรณ์
ล็อคสายฉีดแรงดันสูง 

The second runner-up is "Flex Guard" The 
hose lock high-pressure equipment.
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เ จ้าหน้าทีส่มาคมอตุสาหกรรมชัน้สงูให้สมัภาษณ์ว่า 
ปรมิาณการน�าเข้าน�า้ตาลดบิของอินโดนเีซียจะเพิม่
ขึน้แตะ 3.2 ล้านตนัในปีนี ้จาก 2.88 ล้านตนั

เมือ่ปีพ.ศ. 2558 ทีผ่่านมา ซ่ึงจะส่งผลดต่ีอผูผ้ลิต
ช็อกโกแลตและนม และช่วงพยุงราคาน�า้ตาลโลก

อุตสาหกรรมน�้าตาลของอินโดนีเซียแบ่งเป็น
สองส่วนและมกีารควบคมุอย่างรดักมุ โดยครวัเรอืน 
บริษัทขายปลีก และบริษัทขนาดเล็กและกลาง พึ่ง
น�้าตาลทรายขาวในประเทศท่ีผลิตโดยเครือข่าย
โรงงานน�า้ตาลเก่า ในขณะทีโ่รงงานใหม่น�าเข้าน�า้ตาล
ทรายดบิส่วนใหญ่จากบราซลิ ไทย และออสเตรเลยี
เพือ่ผลติน�า้ตาลป้อนให้กบัอตุสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มในระดับใหญ่

ความต้องการน�า้ตาลดิบทีเ่พิม่ขึน้ของอินโดนเีซยี
อาจช่วยพยุงราคาน�้าตาลได้ ซึ่งขณะนี้ซื้อขายกันที่
ราคาต�่าสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ราคา 14.75 เซนต์
ต่อปอนด์

นายอาด ีลคุแมน ประธานสมาคมอตุสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มแห่งอินโดนีเซีย กล่าวว่า “ใน
ปีพ.ศ. 2558 เราสามารถขายน�้าตาลดิบน�าเข้าไปได้

ราวร้อยละ 96 จากปริมาณ 3 ล้านตันที่มีการออกใบ

อนุญาต ส�าหรับปีพ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมจะต้องการ

น�้าตาลทรายราว 3 ล้านตัน หรือเทียบเท่ากับน�้าตาล

ดิบ 3.2 ล้านตัน”

นายลคุแมนกล่าวเสรมิว่า ปรมิาณการบรโิภค
น�า้ตาลทัง้หมดของอนิโดนเีซยีจะเพิม่ขึน้เป็น 6 ล้าน
ตันในปีพ.ศ. 2559 จาก 5.5 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่าน 
เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นและการผลิตและการ
บริโภคภายในประเทศที่เติบโตขึ้น

โรงงานน�้าตาลหลายแห่งในอินโดนีเซีย ซึ่ง
เป็นผู้ซื้อน�้าตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายหนึ่ง จ�าต้อง
ปิดกิจการช่วงปลายปีพ.ศ. 2557 หลังรัฐบาลลด
ปริมาณการน�าเข้าตามนโยบายพึ่งพาตนเองด้าน

อาหารที่เข้มงวด
นายลุคแมนกล่าวว่า รัฐบาลได้ตกลงออกใบ

อนุญาตน�าเข้าน�้าตาลดิบทุกหกเดือนแทนที่จะออก
ทุกไตรมาสเพื่อให้มีความแน่นอนยิ่งขึ้นส�าหรับ
อุตสาหกรรม และจะลดเวลาออกใบอนุญาตเหลือ
เพียง 1-2 วันเท่านั้น

ด้านนายลุคแมน เผยว่า ในอตุสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มของอินโดนีเซียที่จะมีความต้องการ
น�้าตาลเติบโต ได้แก่ ผู้ผลิตช็อกโกแลตและนม 
และเสริมว่า ความสามารถในการผลิตน�้าตาลฟอก
ภายในประเทศจะยังคงเดิมที่ราว 5.5 ล้านตันใน
ปีพ.ศ. 2559 ท้ังนี้ ผู้บริโภคเร่ิมตระหนักผลกระ
ทบของน�า้ตาลต่อร่างกายมากขึน้ หลงัจากทีอ่งค์การ
อนามยัโลกกระตุน้ให้ประชาชนลดปรมิาณน�า้ตาลที่
บรโิภคเพือ่ลดความเส่ียงเป็นโรคอ้วนและฟันผุ

ส่วนเรื่องความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
จะเร่ิมบังคับใช้ภาษีน�้าตาลน้ัน นายลุคแมนกล่าว
ว่าทางสมาคมยังไม่ได้หารือกับรัฐบาลและหนังสือ
ที่ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทางการในเดือนพฤศจิกายนยัง
ไม่ได้การตอบรับแต่อย่างใด

Indonesia's raw sugar imports will rise to 3.2 million  

tons this year from 2.88 million tons in 2015, a 

top industry association official told, which is 

likely to benefit chocolate and milk makers and 

potentially support global sugar prices.

The country's sugar industry is split in two 

and is tightly regulated. Households, retail and 

small-to-medium firms rely on domestic white 

sugar supplied by a network of older mills, while 

modern refineries import raws for large-scale 

food and beverage industries, mostly from Brazil, 

Thailand and Australia.

Rising Indonesian demand for raw sugar 

could support prices that are currently trading at 

three-week lows at around 14.75 cents per lb.

"In 2015, raw sugar import realisation was about 

96 percent of the 3 million tons of permits issued," 

said Adhi Lukman, chairman of the Indonesian 

Food and Beverage Industries Association. "For 

2016 the industry will need 3 million tons refined 

sugar, equal to 3.2 million tons raw sugar."

Total sugar consumption in Indonesia will 

rise to 6 million tons in 2016 from 5.5 million 

tons last year, Lukman said, citing Indonesia's 

rising population and domestic production and 

consumption growth.

Many sugar refineries in Indonesia, one of 

the world's biggest buyers, were forced to close 

in late 2014 after the government slashed imports 

in line with its aggressive food self-sufficiency 

policies.

Lukman said the government had agreed 

to issue raw sugar import permits every six 

months rather than quarterly, in order to provide 

greater certainty for the industry, and that the 

time taken to issue permits would be just one or  

two days.

Key sugar growth areas within the Indonesian 

food and beverage industries included both chocolate 

and milk makers, he said, adding domestic sugar 

refinery capacity was likely to remain unchanged 

at 5.5 million tons in 2016.

There is a growing awareness among  

consumers over the negative health effects of 

sugar, after the World Health Organization urged 

many to slash the amount of sugar they consume 

to lower risk of obesity and tooth decay.

On the possibility of the Indonesian government  

introducing a sugar tax, Lukman said the  

association had not had any discussions with 

the government and letters sent in November to 

officials had gone unanswered.

Indonesia's Sugar Imports, Consumption to Increase In 2016

อินโดฯนําเข้า
และบริโภคนํ้าตาลเพิ่มในปี 59

>> Source: BLOOMBERG
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โ รงงานแปรรูปอ้อยมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มผลิตน�้าตาลจังหวัดพระวิหารใน
ประเทศกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 

2559 โดยได้รบัการขนานนามว่าเป็นโรงงานแปรรปู
อ้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นายจอม ประสทิธิ ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม กล่าวว่า บรษิทัแปรรปูอ้อยทีเ่ป็นของ
ประเทศจนีจะสามารถผลติน�า้ตาลได้ราว 1,000 ตนัต่อ
วันเพือ่ป้อนตลาดภายในประเทศ ตลาดระดบัภมูภิาค 
และตลาดโลก

ขณะนี ้นายจอมก�าลงักระตุน้ในชาวไร่ในกมัพชูา
หนัมาปลกูอ้อยเพือ่ป้อนโรงงานดงักล่าว โดยกล่าวว่าจะ
ได้ก�าไรเป็นสามเท่าจากการปลกูข้าว ส่วนของเสยีจาก
โรงงานก็สามารถน�ามาท�าปุย๋หรอืผลิตไฟฟ้าได้ต่อไป

นายออม มารา ผูว่้าการจงัหวดัพระวหิาร กล่าว
ว่า จงัหวดัพระวหิารเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การลงทุน
โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการเกษตร เนือ่งจากมดีนิอดุม
สมบรูณ์ พร้อมเสรมิด้วยว่าโรงงานอ้อยดงักล่าวจะสร้าง
งานและดงึดดูนกัลงทนุรายอืน่มายงัจังหวัด และรฐับาล
ได้มอบพืน้ท่ีกว่า 40,000 เฮคตาร์ ส�าหรบัปลกูอ้อยและ
ตัง้โรงงานอกีด้วย

เมือ่ถูกถามว่าโครงการนีจ้ะกระทบทีด่นิของชาวบ้าน
หรอืไม่ นายออมกล่าวว่าทกุโครงการและการพฒันาย่อม
ต้องมีผล แต่จงัหวัดและทางการท้องถิน่ได้วางกลไกเพือ่
ให้มัน่ใจว่าชมุชนท้องถิน่จะตระหนกัเท่าทนัแผนดงักล่าว
และเพือ่ให้พืน้ทีท่ีม่อบให้บรษิทัลงทนุปลอดภยั

นายออมกล่าวว่า “โรงงานแปรรูปอ้อยมูลค่า 300 
ล้านดอลลาร์สหรัฐแห่งนี้จะสร้างงานนับพันต�าแหน่งใน
จงัหวดัพระวหิารและพืน้ทีอ่ืน่ๆ ในจงัหวดักจ็ะมโีครงการ
ลงทนุอืน่ๆ เข้ามา นีค่อืสิง่ทีเ่ราต้องการมอบให้ประชาชน
ของเรา”

นายสเรย จนัธ ีนกัเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าจงัหวดั
พระวหิารมศีกัยภาพทางด้านการเกษตรสงูเพราะดนิ
อดุมสมบรูณ์และภมูอิากาศเหมาะสม จงึเหมาะปลกู
พชือย่างอ้อย ยิง่ไปกว่านัน้ ชาวบ้านในจังหวดัส่วนใหญ่
ก็เป็นชาวไร่ชาวนาอยูแ่ล้ว โรงงานดงักล่าวจะช่วยสร้าง
ความหลากหลายให้กบัเศรษฐกจิของกมัพชูา เพิม่มลูค่า
การเกษตรของประเทศ และสร้างการจ้างงาน หาก
ด�าเนนิการเหมาะสมแล้ว โรงงานนีจ้ะช่วยขจดัความ
ยากจนให้กบัชาวไร่ชาวสวนจ�านวนมากทัง้ในจงัหวดั
พระวหิารและจงัหวดัใกล้เคยีง ทัง้นี ้ทางรฐับาลควร
พฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐาน มอบรางวลัส่งเสรมิการ
ลงทนุ จดัการให้มทีรพัยากรแรงงานและมนษุย์ หลาก
ประเทศทีส่่งออกสนิค้า ลดราคาไฟฟ้าและแก๊ส รกัษา
เสถยีรภาพทางสงัคมและการเมอืง และดแูลให้เศรษฐกจิ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง

คณะผูบ้รหิารชาวจนีของโรงงานแปรรปูอ้อยได้แถลง
กบัสือ่ท้องถิน่ว่า โรงงานแห่งนีจ้ะช่วยสร้างการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิด้วยการสร้างงานให้ชาวกมัพชูาและสร้างราย
ได้ในรปูภาษใีห้รฐับาล ทัง้นี ้ทางโรงงานต้องการอ้อยเพือ่
แปรรปู 20,000 ตนัต่อวนั เจ้าหน้าท่ีประจ�าจงัหวดัพระ

วหิารกล่าวว่า ในปัจจบุนัทางจงัหวดัมีพืน้ทีป่ลกูอ้อยทัง้
สิน้ 14,000 เฮคตาร์แล้ว แต่ได้มีการจดัสรรพืน้ท่ีไว้อกี 
42,000 เฮคตาร์เพือ่เพาะปลกูอ้อย

A $300 million sugarcane processing 

factory will begin producing sugar in 

Preah Vihear province in Cambodia in 

February 2016 and it is being described as the 

world’s largest such factory.

Industry Minister Cham Prasidh was as saying 

that the Chinese-owned sugarcane processing 

factory will be able to produce about 1,000 tons 

of sugar per day to supply the domestic, regional 

and global markets.

Mr. Prasidh is urging Cambodian farmers 

to plant sugarcane to supply the factory, telling 

them that they can earn three times what they 

earn from rice, while the factory’s waste can be 

used as fertilizer or to generate electricity.

Preah Vihear governor Oum Mara told that 

the province is a good destination for investment, 

especially for agro-industry, as its soil is fertile. 

Mr. Mara said the sugarcane factory will create 

jobs and attract other investors to the province. 

And that the government granted over 40,000  

hectares of land for sugarcane and the factory.

When asked whether this project would 

impact people’s land, Mr. Mara said that every  

project and development has impacts but  

provincial and local authorities have mechanisms 

in place to ensure local communities are aware of 

the plans and that the land granted to companies 

for investment will be secure.

“The $300 million sugar processing factory 
will create thousands of jobs in Preah Vihear 
province, and other places in the province will 

receive more investment projects,” Mr. Mara 

said. “This is what we want for our citizens,” 

he added.

Economist Srey Chanthy, said Preah Vihear 

has great potential for agriculture because of 

the fertility of its soil and climate, which is ideal 

for crops like sugarcane plants. Moreover, most 

residents of the province are farmers, he added. 

The factory will help diversify the Cambodian 

economy, add value to Cambodian agriculture, 

and create employment. If properly done, it will 

help to lift many farmers there and in neighboring 

provinces out of poverty.

The government should continue developing 

infrastructure, providing investment incentives, 

ensuring availability of labor and human resources, 

diversify export destinations, lower electricity and 

gas costs, maintain social and political stability, and 

continue to ensure the economy develops.

Chinese executives from the sugarcane 

processing factory have told local media that 

the factory will contribute to economic growth 

by providing jobs to Cambodian people and tax 

revenue to the government. The factory will need 

20,000 tons of cane to refine each day. Currently, 

sugarcane is grown on 14,000 hectares of land in 

the province but 42,000 hectares have been set 

aside for the crop, provincial officials said.

‘World’s Largest’ Sugarcane 
Factory to Open in Preah 

Vihear in Cambodia

 โรงงานอ้อยใหญ่ที่สุดในโลก
 เตรียมเริ่มผลิตที่พระวิหารในกัมพูชา

  >> Mr. Cham Prasidh ,  
The Cabodian Minister of Industry 

and Handicrafts.  
Source: BLOOMBERG
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ร าคาฟื้น 50% นับแต่สิงหาคม พ.ศ. 2559 
แรงซือ้เพิม่ – เอลนนิโญฉดุผลผลติ  น�้าตาล
ในปีทีผ่่านมา ปิดตวัแดนบวก  แรงซ้ือฟ้ืน เอ

ลนินโญท�าผลผลิตลด
ส�านักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาน�้าตาล

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 50% นับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม
ปีที่ผ่านมา ซึ่งราคาน�้ามันปรับลงไปต�่าที่สุดในรอบ 
7 ปี ส่งผลให้ราคาน�้าตาลซื้อขายล่วงหน้าตลาด
นวิยอร์กปรบัตวัเพิม่ขึน้ 5% ตลอดปี 2558 ทีผ่่าน
มากลายเป็นปีแรกที่ราคาน�้าตาลปิดตัวในแดนบวก
ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

อย่างไรกต็าม การปรบัตวัเพิม่ขึน้ดงักล่าว เป็น
สญัญาณว่าผลผลติน�า้ตาลเริม่น้อยกว่าความต้องการ
ซือ้เป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี ซึง่ผลผลติล้นตลาด โดย
ความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นมาจากประเทศในเอเชีย
เป็นหลกั ประกบกบัปรากฎการณ์เอลนนิโญทีส่ร้าง
ความกังวลต่อผลผลิตขาดตลาดในตลาดใหญ่อย่าง
บราซิล อินเดีย และไทย

คชาร์นิคอว์ กรุ๊ป ผู้ค้าน�้าตาลจากสหราช
อาณาจักร คาดการณ์ว่าผลผลิตน�้าตาลทั่วโลกจะ
ตกลง 4.3% เป็น 178.9 ล้านตัน ในช่วงระหว่าง
เดือนตุลาคมปี58 จนถึงเดือนกันยายน59 ปีนี้ ซึ่ง
น้อยกว่าความต้องการซื้อราว 8.2 ล้านตัน 

ขณะเดยีวกนั เทเรโอส บรษิทัผลติน�า้ตาลจาก
ฝรัง่เศษ คาดการณ์ว่าผลผลติน�า้ตาลของบราซลิจะ

ตกลงอยู่ที่ 19.7 ล้านตัน จาก 20.2 ล้านตันในช่วง
เดอืนตลุาคมปี57 ถงึ กันยายนปี58 จากปรากฏการณ์
เอลนโิญทีท่�าให้ฝนตกหนกักว่าปกตใินบราซลิ 

สอดคล้องกบัผลส�ารวจนกัวเิคราะห์ของบลมูเบร์ิก 
พบว่าช่วงเวลาเฉลีย่ทีค่าดการณ์ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
จะปรับขึ้นอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 59 นี้

ด้านชาเมยีร์ ซามานา นกักลยทุธ์จากเวลล์ฟาร์
โก สถาบันลงทุนในสหัฐ เปิดเผยว่า การส่งออกใน
ปี 59 ของอินเดียจะเพิ่มขึ้นจากความพยายามของ
รัฐบาลอนิเดียทีจ่ะผลักดันยอดส่งออกน�า้ตาลให้มาก
ทีส่ดุ 4 ล้านตัน แม้หนังสอืพมิพ์ซกัเดน ไฟแนนเชยี
ล ชูการ์ จะคาดการณ์ว่าอินเดียจะสามารถส่งออก
ในระหว่างเดือนตุลาคม 58 จนถึงเดือนกันยายนปี 
59 ได้ราว 2 ล้านตัน 

นอกจากนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหฐั (เฟด) ยงัส่งให้ค่าเงินเรยีลของบราซลิอ่อน
ค่าลง ซึง่เป็นการกระตุน้ให้บราซิลส่งออกน�า้ตาลได้
มากข้ึน และหากผลผลิตเข้ามาในตลาดมากจะส่ง
ผลให้ราคาน�้าตาลตกลงไป

After four bitter years, sugar mills can look 

forward to sweeter prospects in 2016.

Prices have rebounded 50% since reaching 

a seven-year low in August. Raw-sugar futures 

traded in New York posted a 5% gain for 

the year, their first annual advance since 

2010. The market has finally swung to a 

supply deficit after years of surpluses. And 

the commodity will keep rising through 

the first quarter of next year, according 

to the average of 18 traders and analysts 

surveyed by Bloomberg News.

While strong Asian demand is 

helping, the revival in sugar's fortunes 

can be attributed largely to one factor: 

El Nino. The weather pattern has cut 

the sucrose content in the sugar cane 

grown in Brazil, the biggest supplier, as 

well as yields in India and Thailand.

Global output will fall 4.3% to 178.9 million 

tonnes in the 2015-16 season, which runs from 

October to September in most countries, trailing 

demand by as much as 8.2 million tonnes, according  

to trader Czarnikow Group Ltd. A shortfall is  

expected for the season after that, according to resear 

cher Platts Kingsman SA and the London-based 

International Sugar Organisation. The last time 

the sugar market had two straight deficits was 

in 2010.

Of course, sugar's rally could still be derailed, 

not least by the possibility of increased shipments 

from India where the government is pushing 

mills to make mandatory exports of as much as 

4 million tonnes. And further pressure on the 

real would help Brazilian commodity exporters 

in foreign markets.

The Fed's rate lift-off would put upward 

pressure on the dollar and downward pressure 

on commodity-market currencies," said Sameer 

Samana, a St Louis-based strategist for Wells 

Fargo Investment Institute, which oversees $1.7 

trillion of investments.

Of the cane that has been harvested, Brazilian 

mills are using more to make ethanol after domestic  

demand for the biofuel jumped. Most cars in 

Brazil can run on gasoline or ethanol, and many 

consumers have switched to the latter after the 

government raised tax on the former this year. 

Ethanol also represents the quickest way for 

processors to monetise higher commodity prices 

after several years of struggle.

นํ้าตาลคืนชีพ
ครั้งแรกรอบ5ปี

Sugar Heads 
for First Gain 
in Five Years
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Chinese Demand Amps Up Myanmar 
Sugar Export

and Sugar Related Products Merchants  

and Manufacturer’s Association as  

saying.

He said he had been told that 

sugar import permits were not available 

but that he was selling locally produced 

sugar to China and had already exported 

700 tonnes this year.

M ya n m a r ’s  a n n u a l  s u g -

ar production is about 400,000 

to 500,000 tonnes. But because of a cycle 

of declining prices in recent years, acreage  

had fallen and production had dropped by 25 to 

35%. “Starting from December sugar factories 

are on a run,” he said.

Myanmar exported about 100,000 tonnes 

of sugar to China in 2013 but exports collapsed 

in 2014 when China turned to Vietnam for its 

imports. However, since April 2015 the trade has 

rocketed again with an estimated 200,000 tonnes 

exported up to the end of 2015.

Global market analysts at Kingsman forecast 

a supply shortfall in the current 2015-16 crop year, 

which started in October, for the first time after 

six years of surpluses. A shortfall is also expected 

in the following season.

“จีน” นําเข้านํ้าตาล 
“พม่า” หนุนการส่งออกคึกคัก

sugar. So lucrative is the business becoming that 

even rice traders are getting in on the action. 

Businesspeople also report imports of sugar from 

Thailand for re-export to China. Demand in China 

for imports is increasing because its own sugar 

production has fallen, with fields given over to 

what had been more competitive crops.

Landlocked Yunnan province is also forced 

to pay a premium for sugar, with traders citing 

a mid-price of some 5,200 yuan (28,700 baht) 

a tonne for refined sugar, about double current 

international prices.

“Every trader is coming to export sugar to 

China. Even rice exporters come to the market. 

Well-connected merchant get sugar permits 

and they import sugar from Thailand and then 

export to China,” the Myanmar Times quoted Win 

Htay, deputy chairman of the Myanmar Sugar 

ความต้องการน�า้ตาลของจนีช่วยหนนุปรมิาณ
ส่งออกน�า้ตาลของพม่า ในขณะทีร่าคาน�า้ตาล
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนหลังมีการคาดการณ์ว่า

ปริมาณการผลิตทั่วโลกจะไม่เพียงพอในช่วงอีก
สองปีข้างหน้า

ผู้ค้าประมาณการณ์ว่าขณะนีม้รีถบรรทกุขนส่ง
น�า้ตาลข้ามพรมแดนพม่าและจนีราว 100 คนัต่อวนั 
ธรุกจิดงักล่าวสร้างผลก�าไรงามจนแม้แต่ผูค้้าข้าวยงั
หันมาเริ่มขนส่งน�้าตาลด้วย นอกจากนั้น นักธุรกิจ
ยงัรายงานด้วยว่าได้น�าเข้าน�า้ตาลจากไทยเพือ่ส่งออก
ไปยงัจนี ทัง้นี ้ประเทศจนีต้องการน�าเข้าน�า้ตาลเพิม่
ขึน้กเ็พราะการผลติในประเทศลดต�า่ลงเนือ่งจากต้อง
ปันพืน้ทีเ่พาะปลกูให้พชืชนดิอืน่ทีม่คีวามสามารถใน
การแข่งขันสูงกว่า

ทั้งนี้ มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลที่ไม่ติด
ทะเล ถูกบีบให้ต้องซื้อน�้าตาลแพงกว่าปกติ โดยผู้
ค้ารายงานว่าราคากลางส�าหรบัน�า้ตาลทรายอยู่ท่ีราว 
5,200 หยวน (28,700 บาท) ต่อตัน ซึ่งคิดเป็น
สองเท่าของราคานานาชาติในปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์เมียนมาร์ ไทมส์ รายงานโดย
อ้างอิงค�าพูดของนายวิน เต่ รองประธานสมาคม
พ่อค้าและผู้ผลิตน�้าตาลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับน�า้ตาล ทีก่ล่าวว่า “ผูค้้าทกุรายหนัไปส่งออกน�า้ตาล
ให้จีนกันหมด แม้แต่ผู้ส่งออกข้าวยังหันมาเล่นตลาดนี้ 
พ่อค้าที่มีเส้นสายใช้วิธีขอใบอนุญาตน�้าตาล แล้วน�าเข้า
น�้าตาลจากไทยเพื่อส่งออกไปยังจีน”

นายวนิ เต่ ยงักล่าวเพิม่อกีว่าตนได้รบัรายงาน
ว่าไม่มกีารออกใบอนญุาตน�าเข้าน�า้ตาลแล้ว แต่เขา
กย็งัสามารถขายน�า้ตาลทีผ่ลติในท้องถิน่ให้ประเทศ
จีนได้ โดยปีนี้ได้ส่งออกไปแล้ว 700 ตัน

โดยปกติแล้วพม่าสามารถผลิตน�้าตาลได้ราว 
400,000 ถึง 500,000 ตันต่อปี แต่เพราะวัฎจักร
ราคาตกต�า่ในช่วงหลายปีหลงั พืน้ท่ีเพาะปลูกจงึลด
ลง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 25-35 
นายวิน เต่ เสริมว่า “ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา 
โรงงานน�้าตาลต่างก็เร่งการผลิต”

พม่าส่งออกน�า้ตาลไปยงัจนีราว 100,000 ตนัใน
ปีพ.ศ. 2556 แต่ธุรกิจส่งออกก็ล่มในปีพ.ศ. 2557 
เนือ่งจากจนีหนัไปพึง่น�า้ตาลน�าเข้าจากเวยีดนามแทน 
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมา การค้าฟื้นตัวพุ่งกลับขึ้นมาอีกครั้ง โดย
คาดว่าจนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2558 พม่าส่งออกน�้าตาล
ทั้งสิ้นราว 200,000 ตัน

นกัวเิคราะห์ตลาดโลกของบรษิทัคงิส์แมน คาด
การณ์ว่าปรมิาณอปุทานจะไม่เพยีงพอในรอบการเพาะ
ปลูกปีพ.ศ. 2558-2559 ในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกในรอบหก
ปีหลังจากก่อนหน้านี้มีปริมาณอุปทานล้นมาตลอด 
ท้ังน้ีคาดว่าในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปก็จะประสบ
ภาวะอุปทานไม่เพียงพอเช่นกัน

High demand from China is boosting 

Myanmar’s sugar exports, as world 

prices for the sweetener also increase 

on the back of forecasts of a global production 

deficit over the next two years.

Traders estimate about 100 trucks a day 

are crossing the Myanmar-China border carrying 
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กังวลด้านการผูกขาดการค้า
ทั้งนี้ บริษัทคาร์กิลล์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีฐานอยู่ใน 
เมืองมินนีแอโพลิส

Raizen Energia and Singapore-listed Wilmar 

International plan to establish a sugar 

venture in Brazil to rival the partnership 

between Cargill and Copersucar, the nation's 

leading exporter in 2015.

The new joint venture will strengthen existing 

integrated production and trading operations, Sao 

Paulo-based Raizen, a partnership between Royal 

Dutch Shell and Cosan, said on 23 Dec 2015 in a 

filing with Brazil's antitrust regulator Cade. The 

agency is reviewing the proposal.

The Latin American country is the world's 

biggest sugar producer and exporter. Wilmar has 

sugar operations in countries including Australia, 

Indonesia and India.

In March 2014, Cargill teamed up with Sao 

Paulo-based Copersucar, a cooperative of Brazilian  

sugar mills, to expand in global trading. Their 

Alvean venture in the 11 months that ended Nov 

30 was the biggest exporter with 3.26 million 

metric tonnes, according to data from Brazil-based 

วิลมาร์ควงแขนไรเซน
วางแผนกิจการร่วมค้า 

หวังนําส่งออกนํ้าตาลบราซิล
Wilmar, Raizen Plan Joint Venture 
to Be Brazil's Top Sugar Exporter

shipping firm SA Commodities. Raizen sold three 

million tonnes to be shipped by other companies 

with 1.04 million bought by Wilmar. The Singapore 

company sent 2.4 million tonnes overseas.

Analysts at Czarnikow Group and Rabobank 

International forecast that the global sugar market will 

swing to a deficit next year. Futures in New York have 

surged 50 per cent to 15.15 US cents a pound from a 

seven-year low of 10.13 US cents on Aug 2015.

Sugar prices posted an annual drop in each 

of the four years ended 2014, a record slump. 

About 50 Brazilian mills out of 340 have closed 

and 10 more are expected to halt operations in 

the current season, industry group Unica said in a 

May report. The Brazilian real slumped 33 per cent 

this year and is heading for the fifth annual drop 

against the US dollar, the most since 2002.

In 2015, Wilmar took delivery of more than 

3.5 million tonnes of raw sugar against expired 

contracts on ICE Futures US in New York. The 

company said on Nov 2015 that its milling segment 

will gain from the surge in prices.

Raizen said in the filing that it focuses on 

production, and Wilmar is active in the export 

market, alleviating antitrust concerns.

Closely held Cargill, one of the biggest  

agriculture companies, is based in Minneapolis.

 >>Cargill in Wroclaw, Poland

บรษิทัไรเซน เอเนอร์จี ้และ วิลมาร์ อนิเตอร์ 
แนชันแนล ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ วางแผนกิจการ

ร่วมค้าด้านน�า้ตาลในประเทศบราซลิเพือ่แข่งกบัห้าง
หุน้ส่วนระหว่างคาร์กลิล์และโกแปร์ซกุาร์ทีเ่ป็นผู้ส่ง
ออกรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศในปีพ.ศ. 2558

บรษิทั ไรเซน ซึง่เป็นห้างหุน้ส่วนระหว่างรอยลั 
ดัชต์ เชลล์ และโคซาน และตั้งอยู่ในกรุงเซาเปาโล 
กล่าวเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่าน
มาระหว่างยืน่เอกสารกบัองค์กรควบคมุการผกูขาด
ทางการค้าของบราซลิว่า กจิการค้าร่วมใหม่นีจ้ะเสรมิ
ความแขง็แกร่งให้กบักจิการการผลติและการค้าครบ
วงจรที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยขณะนี้ ทางองค์กรก�าลัง
ทบทวนข้อเสนอดังกล่าว

ประเทศบราซลิ ซึง่ตัง้อยูใ่นแถบละตนิอเมรกิา 
เป็นผู้ผลติและส่งออกน�า้ตาลท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ส่วน
ทางบริษัทวิลมาร์มีกิจการน�้าตาลในประเทศต่างๆ 
รวมไปถงึ ออสเตรเลยี อินโดนเีซยี และอนิเดยี

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัท คาร์กิลล์ 
ร่วมมอืกบับรษิทัโกแปร์ซกุาร์ ซึง่เป็นสหกรณ์โรงงาน
น�า้ตาลของบราซลิทีต่ัง้อยูใ่นกรงุเซา เปาโล เพ่ือขยาย
การค้าทั่วโลก ข้อมูลจากบริษัทขนส่ง เอสเอ คอม
โมดิทีส์ ที่มีฐานอยู่ในบราซิลชี้ว่า ในช่วง 11 เดือน 
ซึง่สิน้สดุในวนัที ่30 พฤศจกิายน กจิการร่วมค้าของ
ทัง้สองบรษิทัทีช่ือ่อลัเวอนัเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ทีส่ดุ
โดยมีปริมาณส่งออกถึง 3.26 ล้านเมตริกตัน ส่วน
ทางไรเซนขายน�้าตาลได้ 3 ล้านตันโดยมีบริษัทอื่น
เป็นผูข้นส่งและในจ�านวนนี ้บรษิทัวลิมาร์ซือ้ไปทัง้สิน้ 
1.04 ล้านตัน ทั้งนี้ บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ดังกล่าว
ส่งน�า้ตาลไปยงัประเทศอืน่ทัง้สิน้ 2.4 ล้านตนั

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ของกลุ่มซาร์นิคาวและราโบ
แบงค์ อนิเทอร์แนชนัแนล คาดการณ์ว่าตลาดน�า้ตาล
โลกจะเหวี่ยงเข้าสู่สภาวะขาดดุลในปีหน้า โดยฟิว
เจอรส์ในตลาดนิวยอร์กราคาพุ่งขึ้นร้อยละ 50 ไป
แตะที่ 15.15 เซนต์สหรัฐต่อปอนด์หลังจากดิ่งแตะ
ราคาต�่าสุดในรอบเจ็ดปีที่ราคา 10.13 เซนต์สหรัฐ
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

กลุม่อุตสาหกรรมอูนิก้ากล่าวในรายงานประจ�า
เดือนพฤษภาคมว่า ราคาน�้าตาลดิ่งลงทุกปีตลอด
ช่วงสี่ปีจนถึงปีพ.ศ. 2557 ซ่ึงถือว่าชะลอตัวเป็น
ประวัติการณ์ ในช่วงดังกล่าว โรงงานในบราซิล
ราว 50 รายจากทั้งสิ้น 340 รายจ�าต้องปิดตัวลง
และมีอีก 10 แห่งที่คาดว่าจะปิดกิจการในฤดูกาล
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ค่าเงินเรอัลของบราซิลอ่อนค่าลงร้อย
ละ 33 ในปีนี้และก�าลังจะอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นปีที่
ห้าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งถือว่าต�่าสุดตั้ง
แต่ปีพ.ศ. 2545

ในปีพ.ศ. 2558 วิลมาร์ส่งน�้าตาลดิบกว่า 3.5 
ล้านตนัตามสญัญาฟิวเจอรส์แลกเปลีย่นข้ามทวีปใน
ตลาดนิวยอร์กที่หมดอายุแล้ว โดยบริษัทกล่าวใน
เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ว่า ภาคการผลติของ
บริษัทจะได้ก�าไรจากราคาที่พุ่งสูงขึ้น

ส่วนทางไรเซนเผยในเอกสารย่ืนขอท�ากิจการ
ร่วมค้าว่า ทางบริษัทจะมุ่งเน้นการผลิต ในขณะ
ทีท่างวลิมาร์จะดแูลด้านตลาดส่งออก เพือ่ลดความ
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ร าคาน�า้ตาลภายในประเทศของอนิเดียเพิม่สูงข้ึน 
ถือเป็นแรงกระตุน้ให้เพิม่การผลิตน�า้ตาลทราย
ขาวคณุภาพต�า่ป้อนตลาดท้องถิน่และช่วยให้

บราซลิได้เปรยีบในการแข่งขนัในตลาดส่งออก
ผู้ค้ากล่าวว่าราคาน�้าตาลอินเดียได้ถีบตัวขึ้น

กว่าร้อยละ 15 ในรอบหนึ่งเดือนเนื่องจากมีความ
กังวลเรื่องปริมาณน�้าตาลที่ผลิตได้ต�่ากว่าปกติอัน
เนื่องมาจากภาวะน�้าแล้ง ส่งผลให้การส่งออกเป็น
ทางเลือกที่ไม่น่าดึงดูดนักส�าหรับโรงงานน�้าตาลแม้
จะมีสิ่งกระตุ้นให้ส่งออกก็ตาม

อินเดียเป็นผู้ผลิตน�้าตาลรายใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นอันดับสองรองจากบราซิล ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดีย
ได้อนุมัติแผนจ่ายเงินชาวไร่ 45 รูปีต่ออ้อยทุกตัน
ที่ผลิตได้หากโรงงานน�้าตาลสามารถส่งออกได้ตาม
ปริมาณที่ก�าหนดไว้

ผูป้ระกอบการเสนอซือ้น�า้ตาลทรายขาวคณุภาพ
ต�่าของอินเดียที่ราคา 415 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ณ 
ท่าเรือต้นทาง ซึ่งต�่ากว่าราคาในสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าในตลาดไอซ์ ฟิวเจอรส์ ในกรุงลอนดอนอยู่ 4 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ อินเดียจะต้องเสนอขาย
น�้าตาลโดยลดราคาให้ต�่ากว่าราคาตลาดฟิวเจอรส์
ราว 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหากต้องการจะแข่ง
กับบราซิลให้ได้ในตลาดส่งออกส�าคัญๆ

ผูป้ระกอบการยงัรายงานอกีว่า โรงงานน�า้ตาล
ได้ตกลงท�าสญัญาส่งออกน�า้ตาลทัง้สิน้ราว 850,000 
ตนัตัง้แต่เริม่ฤดกูาลในวนัที ่1 ตลุาคมทีผ่่านมา และ
ได้ส่งมอบแล้วเกือบ 400,000 ตัน

ด้านประกอบการในมมุไบรายหน่ึงท่ีท�าบรษัิท
การค้าท่ัวโลกกล่าวว่า “ช่องว่างระหว่างราคาท้องถิน่

และราคาต่างประเทศก�าลงัขยายตัวกว้างขึน้เร่ือยๆ ก่อน

หน้าสปัดาห์ทีแ่ล้ว โรงงานได้เซน็สญัญาส่งออกน�า้ตาลไป

ยังเมียนมาร์ด้วยราคาราว 400 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั แต่

ในขณะนี ้ผูข้ายเริม่เสนอราคาที ่430 ดอลลาร์สหรฐั ซ่ึง

เป็นราคาทีผู่ซ้ือ้ไม่ยอมตกลงซือ้”

นายซานจฟี บาบาร์ กรรมการผูจ้ดัการสหพนัธ์
สหกรณ์โรงงานน�้าตาลแห่งรัฐมหาราษฏระ กล่าว
ว่า “โรงงานน�้าตาลบางแห่งก�าลังรอให้ราคาในตลาด

โลกปรับตัวขึ้น”

Indian mills have contracted to export about 

850,000 tonnes of sugar so far in the season that 

began on Oct. 1 and nearly 400,000 tonnes have 

already been dispatched, dealers said.

A Mumbai-based dealer with a global trading  

firm said: “The difference between local and 

overseas prices has been widening. Until last 

week mills were able to sign export deals at 

around $400 a tonne to Myanmar. Now sellers 

are quoting $430, which buyers are refusing  

to pay.”

 “Some mills are now waiting for an improvement  

in prices in the world market,” said Sanjeev 

Babar, managing director of Maharashtra State 

Co-operative Sugar Factories Federation.

A New Delhi-based dealer with an Indian 

trading firm said that many mills think prices 

could jump sharply after the crushing season 

because of lower production. "Now mills don't 

want to sell sugar at a discount for export,” the 

dealer added.

The first back-to-back drought in three decades  

is expected to cut Indian sugar production drastically  

this year, with a risk that output could drop below 

consumption for the first time in seven years in 

the 2016/17 season.

ราคานํ้าตาลอินเดียพุ่ง 
อนาคตส่งออกนํ้าตาล
ส่อเค้ามืดมน
Indian Sugar Export Prospects 
Fade As Domestic Prices Soar

>> A worker checks the flow of sugar inside the Gandavi sugar factory south 
of the western Indian city of Ahmedabad.

ผู้ค้ารายหนึ่งในกรุง
นิวเดลีที่เปิดบริษัทการค้า
ในอินเดียกล่าวว่า โรงงาน
น�า้ตาลหลายแห่งคดิว่าราคา
น่าจะถีบตัวพุ่งสูงขึ้นอย่าง
มากหลังฤดูเข้าหีบเพราะ
ปริมาณการผลิตที่ลดลง 
พร้อมกล่าวว่า “ขณะนี้ 

โรงงานไม่อยากส่งออกน�า้ตาล

แบบลดราคา”

ท้ังนี ้คาดกนัว่าภาวะ
น�้าแล้งสองครั้งติดกันที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบสาม
ทศวรรษน้ันจะลดปริมาณน�้าตาลที่อินเดียผลิตได้
ในปีนี้อย่างมาก และมีความเสี่ยงที่ปริมาณที่ผลิต
ได้จะต�่ากว่าปริมาณการบริโภคเป็นครั้งแรกในรอบ
เจด็ปีในฤดูกาลพ.ศ. 2559-2560 ทีจ่ะมาถงึนี้

Indian domestic sugar prices have surged, boosting 

incentives for production of low-quality white 

sugar for the local market and giving Brazil a 

competitive edge in the export market.

Sugar prices in India have risen more than 15 

percent in a month on concerns over lower than 

expected output because of drought, making 

exports less attractive for mills even after export 

incentives, dealers said.

The government in India, the world's second-

biggest sugar producer behind Brazil, has approved 

plans to pay farmers 45 rupees per tonne of cane 

produced, provided that mills manage to export 

their quota.

Dealers quoted Indian low-quality white 

sugar at $415 a tonne FOB, equivalent to about 

$4 below ICE London front-month futures. Offers 

of Indian sugar would need to be at discounts of 

about $30 a tonne to futures to compete against 

Brazilian supplies in key export markets.
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การลงทุนใดๆ ล้วนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นบทความนี้จึงมุ่งนําเสนอ 

ภาพรวมอย่างละเอียดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางระบบอัตโนมัติของโรงงาน 

ผลิตนํ้าตาล บทความนี้เขียนขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้างกลยุทธ์

ที่ตอบสนองแนวโน้มในปัจจุบันได้ และรวมไปถึงสามารถวางกลยุทธ์เชิงรุกได้ดี

เป้าหมายในปี ค.ศ. 2020 คอืการสร้างโรงงานผลติ 

น�า้ตาลแบบบรูณาการท่ีใช้วตัถดุบิธรรมชาติเพือ่ 

ผลติอาหาร ผลพลอยได้ และพลงังานอย่างยัง่ยืน่  

ด้วยประสทิธิภาพ มาตรฐานคณุภาพและมาตรฐาน 

ความยั่งยืนสูงสุดของอุตสาหกรรมน�้าตาล

บทความนี้กล่าวถึงแนวโน้มและเกณฑ์ 

มาตรฐานทีส่ามารถน�ามาใช้ประเมนิศกัยภาพและ 

เป็นตวับ่งชีถ้งึหนทางทีด่ทีีส่ดุในการเพิม่สมรรถนะ 

ของโรงงานอย่างเตม็ที ่ภายในปี ค.ศ. 2020

เนื่องจากในปัจจุบันช่องทางการเข้าถึงของ 

ข้อมูลข่าวสารนั้นมีมากมาย จึงเป็นเรื่องยากหรือ 

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะทราบได้ว่าในบรรดาข้อมลู 

ที่ขัดแย้งกันนั้น ข้อมูลใดกันแน่ที่เป็นจริง

ในขณะเดียวกัน ราคาน�้าตาลโลกก็ผันผวน 

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน บางต�ารากก็ล่าวว่าเอทานอล 

เป็นทางเลือกแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นมิตร 

ต่อระบบนิเวศอย่างแท้จริง แต่เพียงชั่วข้ามคืน 

เอทานอลกลับถูกมองว่าเป็นเชื้อเพลิงไม่ยั่งยืน 

และไม่มีประสิทธิภาพ

ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจึงควรหยุดและ 

สะท้อนมองสถานะในปัจจบุนัก่อนตดัสนิใจว่าจะเลือก 

เดินเส้นทางใด แต่ไม่ว่าจะเลอืกเส้นทางไหน กล้็วนแต่ 

ต้องลงทนุอย่างชาญฉลาด ดงัน้ัน จงึส�าคญัอย่างยิง่ 

ทีเ่ราจะต้องประเมนิทางเลอืกทีเ่รามอีย่างถีถ้่วนและ

ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใด

ทัง้นี ้ส�าหรบัโรงงานน�า้ตาลอ้อย ค�าตอบของ 

โจทย์เดียวกันก็อาจแตกต่างกันไปตามที่ตั้งโรงงาน  

ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย อเมริกากลาง แอฟริกา หรือ  

อินโดนีเซีย ในท�านองเดียวกัน โรงงานผลิตน�้าตาล 

จากหวับทีในสหรัฐอเมริกาก็ต้องการค�าตอบทีต่่างไป 

จากโรงงานในยุโรป

Automation in the Sugar Industry

ระบบออโตเมชั่น 
ในอุตสาหกรรมนํ้าตาล
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สิ่งแรกที่ต้องค�านึงถึงคือหลักการพื้นฐาน 

ในการลงทุน นั่นก็คือผลตอบแทนจากการลงทุน  

เราสามารถใช้ผลตอบแทนในการค�านวณปริมาณ 

การลงทุนได้ แต่นอกเหนือจากผลตอบแทนแล้ว 

กย็งัมปัีจจยัรองอืน่ๆ ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ 

เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น คู่ค้าไว้ใจได้และสามารถมอบ 

โซลชูัน่หรอืสนิค้าตามทีต้่องการได้หรอืไม่ การผลติ 

ที่มีอยู่จะถูกมาตรการท่ีเลือกท�าให้คุณภาพถดถอย 

ลงหรอืไม่ และใครในองค์กรจะสามารถควบคมุและ 

ติดตามโครงการที่จะท�าได้

หลังจากได้พิจารณาประเด็นข้างต้นเหล่านี้ 

แล้ว ก็ต้องมาจัดการกับจุดที่เป็น “ปัญหา” ใน 

กระบวนการ เช่น จะตัง้ค่า KPI (ดชันชีีว้ดัผลปฏบิตัิ 

งาน) ที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโรงงานเช่นไร  

ซึง่เป็นค�าถามท่ีหากถามวศิวกรกระบวนการสองคน  

อาจได้ค�าตอบต่างกันสามค�าตอบก็เป็นได้

วิธีการจัดการคือการระบุเกณฑ์มาตรฐาน 

วัดค่าการลงทุนที่ประสบความส�าเร็จต่างๆ เช่น 

การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ประเด็นเหล่านี้บางประเด็นได้รับการ

ตอบสนองแล้วในอุตสาหกรรมน�้าตาลหัวบีท โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นพลังงานและประสทิธภิาพ

การผลิต

สถาพปัจจุบันและจุดตั้งต้น

เมื่อประเมินแนวโน้มปัจจุบันของวงการ 

ไฟฟ้า การวัดคุม และการควบคุมแล้ว จะสังเกต 

เห็นพัฒนาการใหญ่ๆ บางประการที่จะกลายเป็น 

มาตรฐานภายในปี ค.ศ. 2020 ได้แก่

• ประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงเป็นค�าท่ีต่าง 

หวาดกลัวไปตามๆ กันในโลกปัจจุบัน แต่จะยังคง 

เป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งในโรงงานทั่วโลก

• ระบบช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานอัจฉริยะ ซ่ึง 
ช่วยให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถผ่อนเบาหน้าทีก่ารปฏบัิต ิ

งานทัว่ไป ด้วยระบบนี ้ผูป้ฏบิตังิานจะมหีน้าทีค่ล้าย 

นักบินและสามารถตอบสนองต่อความผิดปกติใน 

การท�างานได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ

• ความมั่นคงทางเทคโนโลยีข้อมูล
• ประการสุดท้ายทีไ่ม่ส�าคญัน้อยไปกว่ากนัเลย  

คือการบูรณาการระหว่างหน่วยค�านวณทั้งโรงงาน 

โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยควบรวมการท�างานด้าน 

วิศวกรรมต่างๆ ที่จ�าเป็นทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้มีข้อไหนส�าคัญ 

กว่าข้ออื่นเป็นพิเศษ แต่กระนั้น ท้ังหมดล้วนแล้ว 

แต่จะมีผลอย่างยิ่งในช่วงอีกสองสามปีข้างหน้า

ประสิทธิภาพพลังงาน

ในปัจจุบันมีวิธีการลดพลังงานไฟฟ้าและ 

ความร้อนที่ใช้ผลิตน�้าตาลอยู่สองวิธีที่ขนานกัน 

วิธีแรกคือ การปรับปรุงสภาพกระบวนการโดยรวม 

อันรวมไปถงึการโละเครือ่งระเหยโรเบร์ิตทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ต�า่ การเปลีย่นกงัหนัไอน�า้ในโรงงาน และการก�าจดั 

กระบวนการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง 

ได้แก่ การก�าจัดรอยรั่วและการสูญเสียความร้อน 

โดยการหุ้มฉนวนให้เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ที ่

เหมาะกบักระบวนการท�างาน ปัจจบุนัยงัคงมโีรงงาน 

อีกหลายแห่งที่ใช้วาล์วที่รองด้วยแหวนยางราคาถูก 

ทีก่ร่อนจนแทบไม่เหลอืสภาพแล้ว ซ่ึงเป็นเหตทุ�าให้ 

ไอน�้ารั่วออกมา

ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า 

คุณภาพสูงสุดเท่าท่ีมีในตลาด แม้อาจมีราคาสูง 

กว่ารายจ่ายฝ่ายทุนแต่จะคืนทุนหลายเท่าตลอด 

อายุการใช้งาน

นอกจากนนัน้ การเปลีย่นมาใช้วาล์วปรบัอตัรา 

การไหลที่มีเครื่องสูบที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องแปลง

ความถีก่จ็ะช่วยลดการสญูเสยีทีเ่กดิในกระบวนการ 

ท�างานได้อย่างมากอีกด้วย

วิธีการอย่างหลังนี้ได้ถูกน�าไปใช้และประสบ 

ความส�าเรจ็ในโรงงานน�า้ตาลหวับทีใหม่ๆ ส่วนใหญ่ 

ในยุโรปและอียิปต์ ซึ่งใช้เครื่องแปลงความถ่ีเป็น 

มาตรฐานในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนพื้นฐานใน 

การเปลีย่นระบบให้ทนัสมยัทัง้หมดเหล่านีถู้กตพิีมพ์ 

เผยแพร่มาหลายครั้งแล้วและสามารถหาอ่านได ้

ในเวบ็ไซต์ของคูค้่าและฟอรมัเกีย่วกบัน�า้ตาล

ระบบอัตโนมัติและระบบชี้แนะ 
ผู้ปฏิบัติงาน

ในปัจจุบัน โรงงานน�้าตาลหัวบีทสมัยใหม่ใน 

ยุโรปส่วนใหญ่ใช้ระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์แล้ว  

โดยมผีูป้ฏิบตังิานเพยีง 5-8 คนดูแลการท�างานของ 

ทัง้โรงงาน นอกเหนือจากกลุ่มผูม้าเย่ียมชมแล้ว ใน 

โรงงานจะแทบไม่มผีูค้นเลย การใช้ระบบเช่นนีต้้อง 

มกีารควบคมุภาพของโรงงานอย่างครบครนั ความรู ้

เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน�้าตาล และระบบ 

ทีเ่ชือ่ถอืได้ นอกจากนัน้ยงัต้องมวีศิวกรประจ�าโรงงาน 

ท่ีสามารถท�างานได้ตลอดโดยไม่ต้องลงมอืเองทกุครัง้  

แต่ก็พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

ในโรงงาน คล้ายกบันกับนิประจ�าสายการบนิ

ทางออกอยู่ที่แบบพื้นฐานของโซลูชั่นระบบ 

อัตโนมัติ การท�างานระยะไกลผ่านหน่วย I/O ที ่

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่นับว่าเป็น 

ระบบอัตโนมัติท่ีแท้จริงไม่ว่าจะใช้ในส่วนใดของ 

โรงงานก็ตาม

การใช้ระบบอัตโนมัติมีความส�าคัญอย่างไร  

ปัจจบุนัโรงงานน�า้ตาลนบัร้อยหรอือาจจะมากกว่านัน้  

ไม่ได้มีการใช้ระบบปฏิบัติงานอัตโนมัติ ในกรณี 

เช่นน้ี ปัจจัยด้านมนุษย์ เช่น อารมณ์ของผูป้ฏบิตังิาน 

หรือโชคของผูบ้ริหาร จะมบีทบาทอย่างมาก

เกณฑ์ทีใ่ช้วดัความเป็นระบบอตัโนมตัทิีแ่ท้จรงิ  

คอืปรมิาณการสัง่การของผูป้ฏบิตังิานต่อชัว่โมง ไม่ว่า 

จะเป็นเรื่องจัดการสัญญาณเตือนหรือปฏิบัติการ 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ในทุกโรงงานที่ใช้ระบบควบคุมกระบวนการ 

ด้วยคอมพวิเตอร์ ผูป้ฏบิตักิารจะต้องท�างานภายใต้ 

แรงกดดนัอย่างมหาศาล เพือ่ตอบสนองความคาดหวงั 

ของฝ่ายบริหารท่ีต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูง 

ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การศึกษาบ่งชี้ว่าผู้ปฏิบัติงาน 

สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพได้เพียงน้อยนิด 

เท่านั้น
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ในทางตรงกนัข้ามกม็กีรณทีีไ่ม่ต้องใช้ผูป้ฏบิตัิ 

งานเลยเช่นเดียวกัน ผู้ปฏิบัติการมีหน้าที่เพียงนั่ง 

รอกรณีที่เกิดปัญหา ซ่ึงในกรณีเช่นนั้น ผู้ปฏิบัติ 

งานจะต้องตอบสนองโดยห้ามมีข้อผิดพลาด แต่ 

การศึกษาได้เผยแล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อัน 

ที่จริงแล้วอัตราความผิดพลาดในกรณีเหล่าน้ีสูง 

กว่าปกติเสียด้วยซ�้า

สมองมนุษย์สามารถรับมือสิ่งต่างๆ ในเวลา 

เดยีวกนัได้ 7 อย่าง บวกลบไม่เกิน 2 อย่าง อย่างไร 

ก็ตาม หากมบีางอย่างทีต้่องการสมาธมิากกว่าปกติ 

เช่น การเปรยีบเทยีบจดุก�าหนดกบัค่ากระบวนการ  

ปริมาณงานที่สามารถท�าไปได้พร้อมกันจะลดเหลือ 

สูงสุดเพียง 3 อย่างเท่านั้น

หากเราพิจารณานักบินเป็นต้น จะเห็นว่า 

นักบินไม่ต้องกังวลในบางประเด็น เช่น การรักษา 

สมดุลระหว่างถังเชื้อเพลิง เพราะหน้าที่หลักของ 

นักบินคือบังคับเครื่องบินให้อยู่ในเส้นทางและให้ 

มั่นใจว่าไม่เกิดเหตุการณ์อันตราย

ทัง้นีก้เ็พราะโครงสร้างพืน้ฐานท่ีซบัซ้อนท่ีใช้ 

คงระดบัและความสมดุลระหว่างถงัเชือ้เพลงิในปีกนัน้ 

ถกูควบคมุด้วยระบบอตัโนมตัทิัง้หมดและไม่จ�าเป็น 

ต้องแสดงผลบนหน้าจอด้วยซ�้า ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยว 

กบัเครือ่งสบู ระดบั แรงดนั และเครือ่งวดัอตัราการ 

ไหลจะถกูซ่อนไว้ เว้นแต่นกับนิจะต้องการเรยีกดบูน 

จอแสดงผล สิ่งเดียวที่นักบินเห็นคือมาตรวัดแสดง 

ว่าระดบัเชือ้เพลงิสมดลุและการท�างานโดยรวมอยู่ใน 

ช่วงขอบเขตที่ถูกต้องหรือไม่

การใช้แนวคิดเดียวกันในโรงงานน�้าตาล 

หมายความว่าเราอาจลดสถานเีครือ่งระเหยทัง้หมดได้  

ให้เหลือเพียงมาตรวัดเดียวที่แสดงค่าบริกซ์สุดท้าย 

ให้อยู่ในช่วง 65 +/- 2 บริกซ์.

ส่วนค่าอืน่ๆ จะถกูซ่อนไม่ให้ผู้ปฏบัิตงิานเหน็  

ซึง่หมายความว่าผูป้ฏบัิตงิานจะไม่ต้องลงมอืท�าอะไร 

จนกว่าค่าจะเกินขอบเขตที่ตั้งไว้

หน้าจอแสดงผลทีเ่รยีบง่ายขึน้เช่นนีจ้ะส่งผล 

อย่างชัดเจน

เมื่อใช้ระบบเช่นนี้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

จัดการกระบวนการทางเทคโนโลยี อันรวมถึงผล 

ข้างเคียงและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดและ 

ก�าหนดการตอบสนองอัตโนมัติ

ในขณะเดยีวกัน ต้องมีการเพิม่การฝึกอบรม 

และทักษะทีผู่ป้ฏบัิตงิานควรม ีเพราะหากไม่มคีวามรู ้

ด้านกระบวนการและความเช่ียวชาญด้านเทคนิค 

ที่จ�าเป็นในการรับมือสถานการณ์พิเศษแล้ว ก็อาจ 

ท�าให้เกดิเหตกุารณ์เลวร้ายจนท�าให้โรงงานไม่สามารถ 

ปฏิบัติงานต่อไปได้

แนวคิดดงักล่าวริเร่ิมมาจากอตุสาหกรรมเคมี 

และก�าลงัเร่ิมถกูน�ามาปรบัใช้ในอตุสาหกรรมน�า้ตาล  

จากประสบการณ์จะเห็นได้ว่า ระบบเช่นนี้จะน�ามา 

ใช้ได้ก็เฉพาะในลักษณะโครงการร่วม คือมีซีเมนส์ 

เป็นผู้น�าความรูด้้านเทคนคิและเทคโนโลยเีข้ามา และ 

มเีจ้าหน้าทีโ่รงงานด�าเนนิการส่วนท่ีต้องใช้ก�าลงัคน 

และลงมอืปฏิบัตติามกระบวนการปฏบัิตงิาน

ผลจากการท�างานร่วมกนัเช่นนีม้ใีห้เหน็ชดัเจน 

แล้ว การวิเคราะห์การท�างานโดยเฉลี่ยในหน่ึงวัน 

ของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติโดย 

สมบรูณ์ เผยให้เหน็ว่าทัง้โรงงานสามารถด�าเนนิการ 

ได้โดยมปีฏบิตักิารระบบ 10-15 ปฏบิตักิารต่อชัว่โมง  

และอาจมีการตอบสนองผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใน 

หนึง่ชัว่โมง เม่ือมีแนวคดิเร่ืองระบบชีน้�าผู้ปฏบัิตงิาน 

อจัฉรยิะด้วยแล้ว คาดว่าจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ 

การท�างานส่วนนี้ได้ยิ่งขึ้นไปอีก ถือได้ว่ายุคที่น่า 

จับตามองก�าลังจะมาถึงแล้ว

เผชิญความท้าทายระดับโลก
ด้วยทางออกระดับพื้นที่ท้องถิ่น

เน่ืองจากบริษัทน�้าตาลเริ่มขยายสู่ระดับโลก 

มากขึ้นเรื่อยๆ การจัดการด้านวิศวกรรมในโรงงาน 

จึงเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ

ตวัอย่างเช่น การบรูณาการข้อมูลห้องปฏบิตัิ 

การ กระบวนการ โลจสิติกส์แบบครบวงจร หรอืเรยีก 

รวมสั้นๆ ว่าดัชนีชี้วัดผลปฏิบัติงานของโรงงานนั้น  

จะต้องสามารถเข้าถงึได้จากทัว่โลกตลอดเวลา

นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องทราบ 

ต้นทนุการผลติและพลงังานทีข่ายไปได้ รวมถงึข้อมูล 

สินค้าที่ผลิตได้อีกด้วย

ในการนี้ อินเทอร์เน็ตได้เปิดโอกาสในระบบ 

การท�างานในอุตสาหกรรมและอาจจะส่งผลให้เกดิความ 

เสีย่งทีจ่ะต้องพจิารณาควบคู่ไปในเวลาเดยีวกนั

ทุกวนัน้ีมรีะบบครบวงจรท่ีส่งข้อมลูส�าหรบัใช้ 

ในโรงงานแล้ว และถกูน�าไปใช้ในระดบัต่างๆ 

ระบบข้อมูลการจัดการ (Management 

Information System) ของซเีมนส์เป็นหนึง่ในระบบ 

ช้ันน�าของโลกในอตุสาหกรรมน�า้ตาล เนือ่งจากเป็น 

ระบบทีม่อบความรูเ้ฉพาะเกีย่วกบัน�า้ตาลเพือ่ท�าให้ 

การท�างานของโรงงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น 

เท่านั้น

ระบบวิศวกรรมและระบบการตรวจสอบกลาง  

การวางแผนกระบวนการผลิตและการสรรหาที่ดึง 

เข้าสูศ่นูย์กลางเป็นเรือ่งทีต่ามมาตดิๆ รวมทัง้บรษิทั 

ระดับโลกจะหันมาปรับปรุงวิธีการด�าเนินการด้าน 

วศิวกรรมให้ได้ประสทิธภิาพสงูสดุมากยิง่ขึน้
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ทีมวิศวกรที่ประจ�าในลอนดอน บาหลี หรือ 

เซ่ียงไฮ้ จะสามารถท�างานในโครงการที่เคนยาได ้

ทกุวนัน้ี ระบบอตัโนมตัแิละกระบวนการด้านวศิวกรรม 

ทั้งหมด ตั้งแต่แผนภาพกระแสข้อมูลภาพแรกไป 

จนถึงการภาพวาดระบบท่อแบบเจาะรายละเอียด  

ล้วนแล้วแต่อาศัยเครื่องมือทางวิศวกรรมส่วนกลาง  

ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ไม่ว่าวิศวกรจะอยู่ที่ใด

รหัสระบบอัตโนมัติเป็นเพียงผลอย่างเดียว 

จากกระบวนการวิศวกรรมนี้

การสั่งงานพื้นฐานจะยังคงท�าที่หน้างาน แต่ 

เมือ่มทีมีสนบัสนนุทัว่โลกแล้ว กจ็ะสามารถปรบัแต่ง 

รายละเอียดเล็กน้อยได้โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 

จากทีมงานทั่วโลก

ท้ังน้ี จะยังคงต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน 

เพื่อสัมผัสและปฏิบัติงานจริง เพื่อให้รู้จักโรงงาน 

อย่างถ่องแท้และเพิม่ประสทิธภิาพให้สงูสดุได้ แต่ก ็

อุ่นใจได้เพราะสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้อยู ่

ที่โรงงานให้ช่วยเหลือได้เสมอ

ความปลอดภัย

ลองจินตนาการดูว่า เด็กอายุ 16 ปีในวันนี้ 

จะมอีาย ุ24 ปีในปี ค.ศ. 2020 เพือ่ให้มัน่ใจว่าเดก็ 

เหล่านีจ้ะพร้อมท�างานกบัเทคโนโลยใีหม่และหาเลีย้ง 

ชพีได้ เราจึงจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมเดก็เหล่านีด้้วย 

การอบรมและให้โอกาสทางการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ 

ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ

แต่ในทางกลับกัน เราก็ต้องยอมรับว่าเด็ก 

ทุกวันนี้เติบโตมาในสังคมที่เชื่อมโยงกับคนอื่นได้ 

ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีระบบให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

และบริการอื่นๆ ได้ทันที

ดังนัน้ จงึเหน็ได้ชดัว่าเดก็ทีจ่ะเป็นผูป้ฏบิตังิาน 

และวศิวกรโรงงานในอนาคตจะคาดหวงัว่าโรงงานจะ 

ด�าเนินการง่ายเหมือนแบบจ�าลองเสมือนที่ซับซ้อน  

ที่พบได้ในเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

แต่ระบบเช่นนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

เมื่อโรงงานผลิตบูรณาการเข้ากับโครงสร้าง 

องค์รวมขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ เราจ�าเป็นต้อง 

ค�านึงถึงเรื่องความปลอดภัยในเชิงรุก

เมื่อดูเผินๆ แล้ว อุตสาหกรรมน�้าตาลอาจดู 

ไม่ส�าคญัพอท่ีจะมีคนโจมต ีแต่คดิเช่นนีค้งไม่ถกูต้อง 

นักเพราะการค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกส่งผลกระทบ 

ต่อคนจ�านวนมาก ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินตัว 

ทีจ่ะคิดว่าสิง่ทีอ่าจกระทบราคาน�า้ตาลในอนาคตอาจ 

ไม่ได้เป็นเพยีงภาวะแล้งในบราซลิ แต่อาจเป็นปัจจยั 

อืน่ เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้าหรอือปุกรณ์ในกระบวนการ 

ในโรงงานน�า้ตาลหวับทีในยโุรปหยดุท�างานอนัเน่ือง 

มาจากไวรัสทางอินเทอร์เน็ต

ในฐานะแหล่งผลิตภณัฑ์ระบบอตัโนมตัสิ�าหรบั 

กระบวนการต่างๆ ทางซเีมนส์จะยงัคงมอบมาตรการ 

ความปลอดภยัทีจ่�าเป็นอย่างต่อเนือ่ง ทัง้บรกิารให้ค�า

ปรกึษา และโซลชูัน่เพือ่ปกป้องโรงงานและบรษิทั

อนาคตมาถึงแล้ว เตรียมตัว 
ให้พร้อม

โดยสรุปแล้ว เห็นได้ชัดว่าในอีก 7 ปี 

ข้างหน้า ระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมจะต่าง 

ไปมาก อนาคตอันน่าทึ่งก�าลังรอเจ้าหน้าที่วิศวกร 

ในอุตสาหกรรมน�้าตาลอยู่.

Based on the 
assumption that 
the purpose of any 
investment is to 
achieve a specific 
goal, this paper 
provides a compre-
hensive overview of 
factors involved in 
automation of sugar 
production plants. It 
is designed to help 
readers define a clear 
strategy to address 
the current trends 
and, – ideally, – to be 
out in front of them.

The target for 2020 is an integrated 

sugar production site that uses 

natural raw materials to produce 

sustainable food, byproducts, and energy, 

with optimum efficiency and the highest 

quality and sustainability standards.

This paper discusses trends and benchmark 

criteria that can be used to evaluate performance 

data and to determine the best path to achieve 

optimized plant performance by 2020.

With all the channels of information 

available today, it is difficult, if not impossible, 

to know which of all the various contradictory 

statements are valid.

World sugar prices are fluctuating in a 

way never seen before. Ethanol is sometimes 

described as the pure ecological alternative for 

fossil fuels; then, on the next day it is frowned 

upon as being not only unsustainable but also 

completely inefficient.

In such situations, it helps to pause and 

reflect upon the current status before deciding 

which path to follow. Regardless of the path 

chosen, investments must be made wisely. It is 

thus essential to carefully evaluate one’s options 

and decide which direction to take.

Depending on where a cane sugar factory 

is located – India, Central America, Africa, or 

Indonesia – the answers to the same questions 

will be different. And the beet sugar production 

sites in the U.S. will require totally different 

answers than the ones in Europe.
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First comes the basic principle of investing: 

the return on investment. This can be used to 

calculate the volume of the investment. But 

beyond that, the soft factors kick into the 

decision-making process.

Which supplier is trustworthy and able 

to provide the solutions and products needed? 

Will the existing production be compromised 

by the measures? And who in the organization 

can control and track such a project? 

After the above points have been addressed, 

the ‘pain points’ of the process itself must be 

addressed. What are the KPI (Key Performance 

Indicators) that drive the plant’s performance? 

Asking two process engineers can often result 

in three different answers! 

The management approach is to define 

the benchmark of successful investment, for 

example, into automation.

Some of these issues have already been 

addressed within the beet sugar industry, 

especially when it comes to energy and 

operational efficiency.

Current Status And Point 
Of Departure

In assessing the current trends in 

EIC (Electrical, Instrumentation, and Control), 

we see a few major developments that  

will, at  a minimum, be the standard by 2020.  

These are:

• Energy efficiency, a killing phrase in 

today’s world, but still absolutely essential for 

all plants worldwide.

• Intelligent operator assistance systems, 

which enable operators to get away from normal 

and standard operations. Operators will be like 

pilots, with the ability to react quickly and 

professionally to malfunctions – just like an 

airline pilot.

• IT security.

• And last, but not least, the full integration 

of various computing units throughout the 

plant, leading to a complete integration of all 

necessary engineering functions.

There is currently no specific priority 

among these. However, all will have a huge 

impact over the next couple of years. 

Energy Efficiency
Reduction of electrical and thermal energy 

for sugar production can and will be achieved in 

two parallel ways. One is to improve the overall 

process conditions, including, but not limited, to 

elimination of low-efficiency Robert Evaporators, 

replacement of steam turbines in mill applications, 

and purging of other non-optimized processes. 

This also includes the obvious: Eliminating all 

leaks and thermal losses through proper insulation 

and by using equipment that is suited to the 

application. There are still too many cheap 

rubber-seated valves in the plants that are just 

blowing steam out of seals that no longer exist.

The other option is to use electrical 

motors of the highest efficiency class available. 

It may cost a little more in CAPEX but it will pay 

back its investment several times over within 

its lifetime.

Additionally, replacing throttle valves with 

frequency converter-driven pumps will significantly 

reduce process losses.

The latter, in particular, has been carried 

out successfully in most new beet sugar plants 

in Europe and Egypt, where the use of frequency 

converters is standard today.

All data related to these basic modernization 

steps have been published multiple times, and 

are available online in the suppliers’ Web stores  

or in the sugar forum.

Automation And Operator 
Guidance Systems

Most modern beet sugar plants in Europe 

are today fully automated, with five to eight 

operators running an entire plant. Aside from 

groups of visitors, there are hardly any people 

in the factory. Such applications require a 

holistic view of the plant, in-depth knowledge 

of the sugar production process, and reliable 

systems that can be completely trusted. They 

also require plant engineers who are capable 

of working without constantly being ‘hands on,’ 

but who are also ready to spring into action 

whenever a problem arises in the plant. This is 

comparable to the way airline pilots perform 

their jobs.

The solution lies in the basic design of an 

automation solution. It is clear that purely remote 

operation via a computer-controlled I/O module 

is not true automation in any plant area.

What are the implications? Today, there 

are still hundreds (if not more) sugar factories 

in operation with no automated operational 

processes. In these cases, human factors such 

as the mood of operators and the luck of 

management play a tremendous role.

There is only one criterion that shows 

the true degree of automation: the number of 

required operator actions per hour – whether 

these are alarm handling or process-related 

operations.

In every plant that uses a computer-controlled  

process control system, the operators are 

under great pressure to fulfill management’s 

expectations for higher efficiency.

However, studies show that operators 

can really only minimally affect this.

On the one hand, there are the cases 

where the operator is ‘not needed’ at all. His 

or her job is to sit and wait for problems to 

occur. When a problem occurs, the operator must 

react without failure. This is, as studies show, 

not possible. In fact, the error rate in these 

cases is higher than normal.

The average number of tasks that a human 

being’s brain can deal with at once is seven – plus 

or minus two. However, if a particular topic needs 

more attention – such as the comparison of set point 

and process value – the number of parallel jobs 

possible is reduced to a maximum of three.

There is a good reason that airline pilots 

do not need to worry about things like the 

balancing of the fuel tanks. Their main job is to 

keep the plane on its route and to make sure 

that no dangerous situations arise.

The highly complex infrastructure 

needed to level and balance the fuel tanks in 

the wings is done completely automatically 

– and no longer even needs to be displayed on 

a screen. All the data about the pumps, level, 

pressure, and flow transmitters is hidden unless 

the pilot needs to call them up on a display. 

The only thing that the pilot sees is a gauge 

showing whether the fuel levels are balanced 

and the overall performance is within the 

correct limits.

Using this same concept in a sugar 

factory could mean reducing the entire 

evaporator station to just one gauge 

that shows the final Brix, within its limits 

of 65 +/- 2Bx.
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Everything else would be hidden from 

the operator’s view. This would also mean that  

no actions need to be taken, at least as long as  

the values are within the given boundaries.

The implications of this kind of simplified 

displays are significant.

It becomes essential to fully address 

the technological process, including all side 

effects and all potential situations, and to 

define automatic reactions.

At the same time, the training and 

skillset of the operators must be expanded.  

Without the process know-how and technical 

expertise needed to handle special situations, 

a worst-case scenario could arise in which the  

plant is not operational.

Such ideas were developed in the chemical 

industry and are now slowly being adopted in 

the sugar industry. Experience shows that such 

implementation can only be carried out in a 

joint project approach, where Siemens brings 

the technical and technological know-how and 

the plant staff delivers the required manpower 

and operational procedures that need to be 

followed.

And the results are already visible. 

An analysis of average operations during one 

day, carried out by operators of a completely 

automated plant, show that an entire plant 

can be operated with 10-15 process operations 

per hour and perhaps one fault reaction per 

hour. And with the new concepts for intelligent 

operator  guidance, we expect even further 

optimization  here.

Interesting times are coming.

Global Challenges, Local 
Solutions

With more and more sugar companies 

becoming active on a global scale, onsite 

engineering management is facing new 

challenges.

The integrated data of laboratory, process, 

sand logistics – in short the KPI of the plant – needs 

to be available globally and at any given time.

Corporate management needs to know 

the cost of production and the energy sold, along 

with information about products produced.

The Internet presents opportunities and 

risks that must be considered.

Integrated systems that deliver the plant 

data are available today, and are already in use 

to varying degrees.

The Management Information System of 

Siemens is one of the world’s leading systems 

for the sugar industry. It provides the specific 

sugar-related know-how to optimize plant 

operations.

But this is only the beginning. 

Central engineering and monitoring;. 

centralized production planning; and sourcing are 

right behind. Global corporations will optimize the 

way they do their engineering.

A team of engineers sitting in London, 

Bali, and Shanghai will be able to work on a 

project located in Kenya. Not only the automation 

but the entire engineering process – from first 

flow diagrams all the way to detailed piping 

drawings – is today  based on centralized 

engineering tools, which can be called up 

wherever the engineer is located.

And the automation code is just one of 

the products of this engineering process.

The basic commissioning will still be done 

onsite. But thanks to the support of a global team, 

the fine tuning at the site can be done using 

expertise from around the globe.

There is still the need to be onsite, to feel 

and smell the crystallizing sugar, in order to 

really know the plant and to optimize it. But it 

is reassuring to know that offsite experts are 

also available to assist.

Security

Just imagine: A youth of 16 today will  

be 24 years old in 2020. To ensure that these 

individuals will be prepared to work with the new 

technology and thus be able to earn a living, 

it is essential that we start today to prepare 

our youth – through training and other learning 

opportunities – and to encourage new ideas and 

innovation.

On the other hand, we have to accept the 

fact that the young people of today are growing up 

in a society that enables them to stay constantly 

connected with friends. And they have systems 

that allow immediate access to the Internet and 

other services.

It is clear that they, as future operators 

and plant engineers, will expect a plant to be 

operated in a way that is just as simple as the 

complex reality simulations found in nearly all 

modern computer games.

And this also brings risk.

As production plants become more and 

more integrated into the global structure of 

corporations, it becomes essential to think 

proactively about security.

The sugar industry may seem at first 

glance to be too trivial for attack. But think 

again. Global commodity trading affects many 

people. Is it far-fetched to think that sugar 

prices can be affected not only by a drought in 

Brazil but also – in the not-too-distant future 

– by a total blackout of electrical and process 

equipment in the beet sugar industry in Europe, 

for example? A blackout that could be caused 

by an Internet-based virus!

As the number one source of products 

for process automation, Siemens continuously 

provides the requisite security measures. We 

offer consultation services and solutions to 

protect plants and companies.

The Future Has Already 
Begun; Be Prepared.

All in all, it is clear that, in just seven years 

from now, automation and control will be far 

different. An amazing future lies ahead for the 

engineering staff in the global sugar industry.
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KBS
มุ่งสู่ธุรกิจพลังงาน 
ครบวงจรและพัฒนาเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

“KBS 
towards Integrated 
Energy Business and 
Sustainable Development 
for Cane Farmers”
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In the Hot Seat

นโยบายของรัฐบาล 
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
อ้อยและนํ้าตาล

คณุอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย์ กรรมการบรหิาร 

บรษัิท น�า้ตาลครบรุ ีจ�ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติน�า้ตาล 

ชั้นน�าของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “KBS” 

ให้สัมภาษณ์ “Sugar Asia Magazine” ว่า ตาม 

มติใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่สามารถตั้ง 

หรือย้าย หรือขยายโรงงานน�้าตาลในทุกท้องที่ทั่ว 

ราชอาณาจกัรได้นัน้ นบัเป็นโอกาสทีดี่และเหมาะสม

ของ KBS ขณะนีบ้รษิทัอยูร่ะหว่างรอความชดัเจนจาก 

ทางส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย  

(สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากบริษัทยื่น 

ขอใบอนญุาตตัง้โรงงานน�า้ตาลไว้แล้วเช่นกนั นัน่กคื็อ 

ได้แก่ โรงงานน�้าตาล อ.สีค่ิว้ จ.นครราชสมีา ขนาด 

ก�าลังการผลิต 1.2-2 หมื่นตันต่อวัน ส�าหรับพื้นที่ 

ใน อ.สีค้ิว เรามีการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยมา 

กว่า 10 ปีแล้ว ดังน้ันหากได้รับใบอนุญาตในการ 

ตั้งโรงงานใหม่ได้แล้วนั้น เรื่องวัตถุดิบที่จะป้อนเข้า 

โรงงานนัน้ไม่ได้เป็นปัญหา และบรษิทัเองกพ็ร้อมส่ง 

เสรมินโยบายรฐัให้ปลกูอ้อยแทนนาข้าวซึง่คาดว่าจะ 

มอ้ีอยป้อนเข้าสู่โรงงานจากพืน้ทีโ่ดยรอบ ประมาณ 

200,000 ไร่ ปริมาณอ้อยกว่า 2 ล้านตัน

KBS กับนโยบายส่งเสริม 
ปลูกอ้อย

จากทีไ่ด้เกริน่ไว้แล้วนัน้ ในเรือ่งของการปรบั 

พื้นที่ “นาข้าว” มาเป็น “ไร่อ้อย” ทาง KBS มี 

นโยบายในการปรบัพืน้ทีม่าปลกูไร่อ้อยตัง้แต่ปี 2552  

จนถงึวนันีก้นั็บได้ 6 ปีแล้ว นัน่คอืฝ่ายจดัหาวตัถดุบิ  

ต้องเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ ส่งเสริมให้ชาวไร่ 

ให้ปลูกอ้อยโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต�่าแต่มีผลผลิต 

ทีส่งูขึน้ มรีายได้ท่ีดีข้ึน เพ่ือจะได้ยดึอาชพีปลกูอ้อย 

ได้อย่างยัง่ยนืไปถงึรุ่นลูกรุ่นหลานใน ปี 2558 น้ีเอง  

KBS ได้จัดให้มีนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อย 

ในนาข้าว ภายใต้ชือ่โครงการ “หมูบ้่านน�า้ด”ี ด้วย 

เพราะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชลประทานก็จริง แต่ 

เนื่องจากสถานการณ์ฝนแล้งและราคาข้าวที่ตกต�่า 

มาก จึงเริ่มส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนจากปลูกข้าว 

มาปลกูอ้อย เพราะอ้อยลงทนุปลกูครัง้เดยีว กไ็ว้ตอได้ 

หลายปี และอ้อยในพ้ืนท่ีนายังให้ผลผลิตต่อไร่สูง 

ในปริมาณทีก่ารนัตว่ีาไม่น้อยกว่า 15 ตนัต่อไร่ 

ทาง KBS ตระหนกัดว่ีา การดแูลพีน้่องเกษตร 

ชาวไร่อ้อย คือหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 

ยัง่ยนื เมือ่พีน้่องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมคีวามเป็นอยู่ 

ทีดี่ข้ึน มคีวามสะดวกสบายในการท�าไร่อ้อยมากขึน้  

พวกเขาย่อมคิดลงทุนขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ซึ่ง 

สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ ที่ต้องการขยาย 

พืน้ทีป่ลกูอ้อยมากขึน้ให้ครบ 4 ล้านตนัภายในระยะ  

3 ปีข้างหน้า เพือ่สร้างความมัง่คงทางวตัถุดิบ

วิสัยทัศน์และวางกลยุทธ์ 
KBS ในปี 2559 

นโยบายปี 2559 นั้น บริษัทให้ความส�าคัญ 

กบัการเพิม่ประสทิธภิาพของโรงงานผลติ การขยาย 

พื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อรองรับการขยายก�าลังการผลิต 

จากปี 2557/58 ที่ 23,000 ตันอ้อยต่อวัน ในปี 

2558/59 KBS มโีครงการขยายก�าลงัการผลติเป็น  

35,000 ตันอ้อยต่อวันนอกจากนั้น เรายังคงสร้าง 

แบรนด์น�า้ตาล KBS ของเราให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ภายใต้ KBS Brand ได้วาง 

จ�าหน่ายในห้างสรรพสนิค้าช้ันน�า ไม่ว่าจะเป็น Tesco,  

Big C, Tops, Gourmet และอื่นๆ อีกมากมายใน 

ส่วนของแผนการลงทุนในต่างประเทศนั้น การเปิด 

เขตการค้าเสรีหรือ AEC เป็นการเพิ่มช่องทางให้  

KBS Brand ได้เตบิโตมากขึน้ ดงันัน้การขยายตลาด 

ในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้านนัน้ ท�าให้เราต้องให้ความ 

ส�าคัญในปีนี้เช่นกัน 

เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่ KBS ใช้ในโรงงานนํ้าตาล

เราเชือ่ว่านวตักรรมทางการตลาดของเราถอืว่า 

อยู่ในชั้นแนวหน้าของธุรกิจน�้าตาล เพราะโครงการ 

ขยายก�าลังการผลิตใหม่ในปีการผลิต 58/59 น้ัน  

(เรียกว่า โครงการราง C) เราได้น�าเอาเทคโนโลยี 

ในการผลติทีเ่รยีกว่า ดฟิฟิวเซอร์ (Diffuser) การนัตี 

ความหวานแบบเน้นๆ และนอกจากนี้รางผลิตเดิม 

เราก็ได้ท�าการซ่อมบ�ารุง (Pre-Maintenance) มา 

แบบเข้มข้น ท�าให้เมือ่ถงึฤดกูารผลิตหรอืทีเ่รยีกกนัว่า 

เปิดหบีนัน้โรงงานนน�า้ตาล KBS จะสามารถหบีอ้อย

ได้ชนิดที่เรียกว่า ไหลลื่นไม่ติดขัด แน่นอน 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ 

ต้องการของลูกค้าก็เป็นสิ่งที่เราไม่ละเลย เราม ี

Packing Station ทีส่ามารถตอบโจทย์ความต้องการ 

ให้กับลูกค้าท่ีหลากหลายมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น 1  

กโิลกรมั 25 กโิลกรมั 50 กโิลกรมั รวมถงึสามารถ 

บรรจุน�้าตาล 1 ตันได้ เทคโนโลยีน้ียังช่วยสร้าง 

ความมั่นใจให้ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพน�้าตาล 

มากขึ้น เช่น ปริมาณน�้าตาลที่มีน�้าหนักมาตรฐาน  

ปราศจากสิ่งปนเปื้อน  



permit to establish a sugar mill, which will be 

located in Si Khew District in Nakhon Ratchasima  

and has the production capacity of 12,000- 

20,000 tons per day. Cane cultivation has 

been promoted in Si Khew District for over 

ten years, and therefore if the permit for the 

new sugar mill is approved,the raw material 

required to feed the mill is of no concern. In 

addition, the Company is also ready to support 

the government’s policy promoting cultivation  

of cane in place of rice. The mill is expected 

to be fed with over two million tons of cane 

grown in the area of approximately 200,000 

rai around the mill.

KBS and Cane Cultivation 
Promotion Policies

As mentioned earlier, regarding the 

conversion of rice paddies into cane plantations, 

it has been KBS’s policy to condition land for 

cane cultivation since 2009 or for a total of six  

years. To this end, the procurement section has 

to ensure raw material security, encourage 

farmers to grow cane at low costs while earning 

higher yields and income so that they will  

make it their profession and pass it on the next 

generations. In 2015, KBS enacted policies 

promoting cane cultivation in rice paddies 

under the project entitled “Abundant Water 

Village.” Although the area is within the 
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นอกจากนี้เรายังมี คอนดิชั่นนิ่ง ไซโล 

(Conditioning Silo) ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพ 

น�้าตาลที่นอกจากปราศจากสิ่งปนเปื้อนแล้ว ยังลด 

ปัญหาการเกาะตวักนัเป็นก้อนของน�า้ตาลอกีด้วย 

ทิศทางการขยายธุรกิจ KBS 
ใน 4-5 ปีข้างหน้านี้

ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เราจะเป็น 

องค์กรชั้นน�าในธุรกิจอ้อย น�้าตาลและชีวพลังาน  

โดยการบูรณาการบุคลากร เทคโนโลยีและการ 

จดัการ”  นัน้ ท�าให้เราวางเป้าหมายทางธรุกจิไว้ว่า  

เราจะเป็นผู้ผลิตน�้าตาลอันดับ 5 ของประเทศไทย  

โดยเราจะเป็น Income Solution ให้กบัเกษตรกร 

ชาวไร่อ้อย ด้วยการการสร้างความม่ันคงทางรายได้ 

ให้เกษตรกรลดต้นทนุต่อหน่วย และเพิม่ผลก�าไรทาง 

การผลิต และอีกหน่ึงเป้าหมายคอื เราจะเป็นแบรนด์ 

น�้าตาลที่เป็น 1 ใน 3 Top of Mind Brand ของ 

ผู้บริโภคให้ได้โดยเราจะเป็น Food Solution 

ท่ีเป็นเพ่ือนคู่คิดทางธุรกิจให้กับกลุ่ม SME และ 

เป็นมิตรคู่ครัวให้กับผู้บริโภค 

มุมมองหรือแนวโน้มเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย 
ในปัจจุบัน

ณ ตอนนี ้เช่ือว่าเป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิค่อนข้าง 

ท่ีจะตกต�่าอย่างมาก ซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องดีขึ้นอีก 

1-2 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องมาดูประสิทธิภาพของ 

ทั้งการท�างาน ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เพ่ือ 

ให้ได้อยู่และสามารถอยู่ในเศรษฐกิจที่ตกต�่าแบบนี้ 

แล้วอยู่รอด แต่ว่าก็จะต้องเตรียมตัวในการขยาย 

ธรุกจิทีก่�าลงัจะเร่ิมด ีกค็งจะไม่รัดเข็มขัดมากจนเกนิ

ไป เพราะว่าเวลาเศรษฐกิจเติบโตแล้วจะไม่สามารถ

ขยายธรุกจิของตนเองตามทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตได้.

Governmental Policies for 
Driving the Sugarcane and 
Sugar Industry

Mr. Issara Twiltermsup, Executive Director 

of Khonburi Sugar PCL, Thailand’s leading 

sugar producer under the brand KBS, told Sugar 

Asia Magazine in an interview that the new 

resolution of the Ministry of Industry to allow the 

establishment, relocation, and expansion of a 

sugar mill all over the Kingdom of Thailand 

presents an excellent opportunity for KBS. 

Currently, the Company is waiting for further  

clarification from the Office of the Cane and 

Sugar Board (OCSB) under the Ministry of 

Industry after the Company has applied for a 



irrigated zone, it is plagued with droughts and 

plummeting rice prices. Therefore, the Company  

has promoted farmers to switch from rice to 

cane as it requires only one-time investments  

and the cane ratoons will last for several 

years. In addition, cane grown in rice paddies 

also produces high and guaranteed yields of 

no less than 15 tons per rai.

KBS recognizes that caring for cane 

farmers is the heart of sustainable business 

conduct. As cane farmers enjoy better quality 

of life and more convenience in cane cultivation, 

they will definitely invest in expanding the 

cultivation area, which corresponds with the  

Company’s plan to expand cane plantations 

to reach the production of four million tons 

within the next three years to ensure our 

raw material security.

Vision and Strategies 
of KBS in 2016

The Company's policy for 2016 will 

place emphasis on enhancing the production 

efficiency for our factories, the expansion of 

cane cultivation areas to accommodate the 

production capacity that KBS has planned to 

increase from from 24,000 tons of cane per day 

in 2014/15  to 36,000 tons of cane per day. 

Furthermore, we will also continue to strengthen  

our KBS brand. Currently, various products 

under the KBS brand are available at different  

top department stores such as Tesco, Big C, 

Tops, and Gourmet, among others. As for 

our overseas investment, the launch of the 

free trade zone or the AEC will open up new 

channels for the KBS brand to grow. Therefore,  

expansion into the markets in our neighboring 

countries is something we will prioritize as well.

New Technology in KSB 
Factories

We believe that our marketing innovation 

is in the forefront of the sugar industry because 

of our new 2015/16 production expansion 

(called the C Line Project). We have brought in 

a production technology called diffusers, which 

guarantee high sugar content. In addition, our 

existing production lines are also undergoing  

an intensive pre-maintenance. As such, when 

the production season, also known as  the cane  

crushing season, KBS's sugar mills will able to  

crush cane seamlessly with no hiccups.

In addition, we also have a conditioning  

silo, which helps improve the quality of our 

sugar further, ensuring absence of contamination  

and reduction of sugar clumping. 

Packaging development to better meet  

our customers' need is also something that 

we do not take for granted. Our packaging 

station can accommodate a greater range 

of customer needs, whether the size needed 

is 1, 25, or 50 kilograms, or even a ton. This 

technology also helps assure our customers 

of the sugar quality, ensuring sugar that has the 

standard weight and no contaminants.

KBS’s Directions of 
Business Expansion in the  
Next 4-5 Years 

In line with the Company's vision, which 

is to strive towards becoming a leading 

organization in the cane, sugar, and bioenergy 

industry through the integration of human 

resources, technology, and management, a 

business goal that we have set is to become 

Thailand's fifth top sugar producer and provide 

Income Solutions for cane farmers by 

creating income security, lowering per-unit 

costs, and increasing production profits. 

Another goal is to become one of the three 

top-of-the-mind brands for consumers 

and offer Food Solution by establishing 

ourselves as business counselors for SMEs and 

consumers’ friend.

Outlooks and Trends 
of Thailand’s Current 
Sugar Industry

I believe that the current economy is  

flagging quite considerably and it might take 

a couple of years to recover. Therefore, now is 

the time to inspect the operation to ensure 

maximum efficiency in order to survive the 

economic slump. However, for businesses 

that hold promise or are taking off, expansion 

and suspension of saving schemes should 

be considered because any expansion or 

growth might become challenging when the 

economy bounces back.
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น ายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกจิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั น�า้ตาลบรุรีมัย์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BRR 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมความพร้อมด้านการ

ผลิตน�้าตาลทรายในรอบการผลิตปี 58/59 โดยได้เตรียม

เปิดรบัผลผลติอ้อยเข้าหบีในวนัที ่4 ธันวาคมทีผ่่านมา คาด

ว่าจะมปีริมาณอ้อยเข้าหีบจ�านวน 2.3 ล้านตนัอ้อยเม่ือเทยีบ

กับฤดูการหีบอ้อยปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 1.95 ล้านตันหรือ

เฉลี่ยวันละ 20,000 ตัน ซึ่งปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบใน

รอบการผลิตปี 58/59 ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการขยายพื้นที่

เพาะปลูกเพ่ิมเป็น 200,000 ไร่ และการให้ความส�าคัญ

กับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และค่าความ

หวาน พร้อมคาดว่าผลผลิตอ้อยต่อไร่จะเพิ่มจาก 12.22 

ตัน เป็น 12.91 ตัน และผลผลิตน�้าตาลทรายต่อตันอ้อย

จะแตะ 120 กิโลกรัม

ทั้งนี้ BRR ยังได้ประเมินผลผลิตเข้าหีบในรอบฤดู

การผลิตปีนี้ คาดว่าจะสามารถผลิตน�้าตาลทรายได้ 2.7 

แสนตันหรือคิดเป็นผลผลิตน�้าตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิ

ลด์) เฉลี่ยอยู่ที่ 120 กิโลกรัม ซึ่งเชื่อว่าจะยังคงสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย พร้อม

รองรับตลาดน�้าตาลทรายโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้นอันเนื่องมา

จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นขณะที่ประเทศผู้ผลิต

ส�าคัญหลายๆ ประเทศ มีผลผลิตลดลงจากผลกระทบของ

ปรากฏการณ์ เอลนิโน

ประธานกรรมการบรหิาร BRR กล่าวว่า ผลพลอยได้

จากกระบวนการผลติน�า้ตาลทรายถกูน�าไปช่วยสร้างความ

มั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง 2 

แห่งทีม่กี�าลังการผลิตรวม 19.8 เมกะวัตต์ ให้สามารถผลติ

กระแสไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) 

ได้ตลอดทั้งปี และมีปริมาณเพียงพอต่อการป้อนโรงไฟฟ้า

พลังงานชีวมวลแห่งที่ 3 ก�าลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ที่

ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างและจะสามารถ

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์เข้าสูร่ะบบได้ภายในปี 2559

ส�าหรบัแผนลงทนุในระยะยาว BRR จะเดนิหน้าขยายธรุกจิ

พลงังานทดแทนอย่างต่อเนือ่ง โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการวางแผน

น�าโมลาสซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติน�า้ตาลทราย

ไปต่อยอดสร้างมลูค่าเพิม่สูธ่รุกจิเอทานอล ท่ีขณะนีอ้ยู่ระหว่าง 

ขัน้ตอนการศกึษาด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของโรงงาน

เอทานอล คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโรงงานได้ในปี 

2559 และแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี โดยมีก�าลังการผลิต 

1.5 แสนลิตรต่อวัน ทั้งนี้ จึงมั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจของ

กลุ่ม BRR ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้ายังมีการเติบโตได้อย่าง

แข็งแกร่งต่อไป

BRR คาดรอบปี 58/59 
มีผลผลิตอ้อยเข้าหีบ2.3 ล้านตัน

เริ่มสร้างรง.เอทานอลปี59
BRR Forecasts 2.3 M Tons Cane Production, 

Plans Ethanol Plants in 2016

>> โรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ากัด

Mr. Anant Tangtongwechakit, CEO of 

Buriram Sugar PCL (BRR), reveals the 

company has prepared its 2015/16 sugar 

production by accepting cane products for crushing  

on December 4 and forecasts that it should 

be able to crush 2.3 million tons of sugarcane, 

against 1.95 million tons or 20,000 tons/day of 

the previous year. The increased projected cane 

production for 2015/16 is due to the expansion 

of cane cultivation areas to 200,000 rai and the 

greater emphasis on research and development 

to boost yields and cane sugar content. It is also 

projected that the per-rai yield will rise from 12.22 

to 12.91 ton and that refined sugar produced per a 

ton of cane will reach 120 kilograms.

Furthermore, BRR has estimated that the 

cane in this crushing season will enable the  

production of 270,000 tons of refined sugar or 

120 kilograms of refined sugar per a ton of cane 

yield. He believes that the figures 

will be higher than the average of 

the overall cane and sugar industry 

and enable them to accommodate 

the global sugar market that is on 

the rise as a result of the growing 

demand, despite the diminished 

production in many key producer countries  

affected by El Niño.

BRR CEO adds that the by-products of the 

sugar production will strengthen the feedstock 

stability of two biomass power plants, whose 

combined generating capacity totals 19.8 MW, 

allowing them to generate enough electricity to 

sell to the Provincial Electricity Authority (PEA) 

all year round. The leftovers by-products are also 

sufficient to feed the third 9.9 MW biomass power 

plant that is being constructed and is slated to 

commercially generate electricity for the grid 

within 2016.

As for its long-term investment plans, BRR 

intends to continue the expansion of its renewable  

energy business. Currently, it is planning to  

incorporate molasses, a by-product of sugar  

production, into its ethanol business to created 

added value and is now conducting an environmental  

impact assessment of an ethanol plant, which is 

expected to begin its construction in 2016 and 

reach completion in a couple of years. The plant 

will have the production capacity of 150,000  

liters per day. Therefore, BRR is confident that the 

group’s overall business will maintain its strength 

and continue to grow in the coming 3-4 years.
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เปิดตวั 
อ้อยพนัธุใ์หม่ 
“อูท่อง 14 
และ อูท่อง 15”
New Cane Varieties 
“U-Thong 14” And 
“U-Thong 15” 
Unveiled 



Sugar Asia Magazine 33

Planters Corner

ทีมนักวิจัยกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชา การเกษตร ปรับปรุงพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม ่

ส�าเรจ็อกี 2 พันธุ ์ประกาศเป็นพันธุแ์นะน�า  

อู่ทอง 14 และ อู่ทอง 15 ให้ผลผลิตสูงถึง 18-28 

ตนั/ไร่ เพิม่ทางเลอืกสร้างรายได้เพิม่ให้เกษตรกร

นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ อธบิดกีรมวชิาการ 

เกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ โดยกรมวชิาการเกษตร ประสบความส�าเรจ็ 

ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 2 พันธุ์  

ซึ่งคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชได้ประกาศ 

เป็นพันธุ์แนะน�าของกรมวิชาการเกษตรแล้ว คือ  

“อ้อยพันธุ์อู่ทอง 14” และ “พันธุ์อู่ทอง 15” เป็น 

ทางเลือกให้กับชาวไร่อ้อยที่ต้องการใช้พืชพันธุ์ใหม่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะการเพิ่ม 

ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ส�าหรับอ้อยพันธุ์อู่ทอง 14 

เป็นลกูผสมระหว่างพนัธุแ์ม่ 84-2-646 กบัพนัธุพ่์อ 

อูท่อง 3 ทีศู่นย์วจัิยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบรุี  

อ้อยพันธุ์นี้มีลักษณะเด่น คือ ปลูกในพื้นที่ดินด่าง  

pH 7.8 ให้ผลผลิตน�้าหนักเฉลี่ย 21.19 ตัน/ไร่ 

สูงกว่าพันธุ์ K84-200 ที่ให้ผลผลิต 14.96 ตัน/ไร่ 

คดิเป็น 42% และให้ผลผลติน�า้ตาลเฉลีย่ 3.34 ตนั 

ซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพนัธุ ์K84-200 คดิเป็น 58%

หากปลูกในดินด่างชุดตาคลี ที่มี pH 8.1  

อ้อยพนัธุอ์ูท่อง 14 จะให้ผลผลติ 17.1 ตนั/ไร่ในอ้อย 

ปลกู และ 11 ตนั ตนัไร่ในอ้อยตอ 1 ส่วนในดนิด่าง 

ชุดล�านารายณ์ ที่ค่า pH 8.0 จะให้ผลผลิตน�้าหนัก 

เฉลี่ย 27.32 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธ์ุ LK92-11 และ 

เม่ือปรับปรุงดินด้วยการใส่ก�ามะถันผงในอ้อยปลูก  

จะให้ผลผลิตสูงถึง 28.64 ตัน/ไร่ 

ขณะที่พื้นที่ปลูกปลายฝนเขตน�้าฝน อ้อย 

พันธุ์อู่ทอง 14 จะให้ผลผลิตน�้าหนักเฉลี่ย 18.28  

ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ที่ให้ผลผลิต 16.56  

ตัน/ไร่ คิดเป็น 10% และให้ผลผลิตน�้าตาลเฉลี่ย  

2.57 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 คิดเป็น  

8% ส�าหรับพื้นที่ปลูกต้นฝนเขตน�้าฝนให้ผลผลิต 

น�้าหนักเฉลี่ย 12.53 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ LK92-11  

ที่ให้ผลผลิต 11.94 ตัน/ไร่ คิดเป็น 5% และให้ 

ผลผลิตน�้าตาลเฉลี่ย 1.83 ตันซีซีเอส/ไร่นอกจาก 

อ้อยพนัธุอ์ูท่อง 14 ยงัมคีวามต้านทานโรคเหีย่วเน่า 

แดงปานกลาง พ้ืนท่ีแนะน�า คอื พ้ืนทีป่ลกูปลายฝน 

เขตน�้าฝนที่จังหวัดนครสวรรค์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น  

และพืน้ทีป่ลกูต้นฝน ได้แก่ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ลพบรุี  

และกาญจนบุรี 

ส�าหรบัอ้อยพนัธุอ์ูท่อง 15 เป็นลกูผสมตวัเอง 

ของพันธุ์อู่ทอง 2 มีลักษณะเด่น คือ ถ้าปลูกในดิน 

ร่วนปนทราย จะให้ผลผลิตน�้าหนักเฉลี่ย 16.97 

ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K84-200 ที่ให้ผลผลิต 15.08  

ตนั/ไร่ คดิเป็น 13% ท้ังยงัสงูกว่าพันธุอ์ูท่อง 3 ทีใ่ห้ 

ผลผลิต 15.55 ตนั/ไร่ คดิเป็น 9% และให้ผลผลติ 

น�้าตาลเฉลี่ย 2.47 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ 

K84-200 คิดเป็น 11% และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3  

คิดเป็น 5% ส�าหรับพื้นที่ปลูกปลายฝนเขตน�้าฝน  

ให้ผลผลิตน�้าหนักเฉลี่ย 17.91 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์  

LK92-11 ที่ให้ผลผลิต 14.53 ตัน/ไร่ คิดเป็น 23%  

และให้ผลผลิตน�้าตาลเฉลี่ย 2.37 ตันซีซีเอส/ไร่ 

สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ประมาณ 12%

พื้นที่ปลูกต้นฝนเขตน�้าฝน อ้อยพันธุ์อู่ทอง  

15 ให้ผลผลิตน�้าหนักเฉลี่ย 12.42 ตัน/ไร่ สูงกว่า 

พันธุ์ LK92-11 ที่ให้ผลผลิต 11.03 ตัน/ไร่ คิดเป็น  

13% และให้ผลผลติน�า้ตาลเฉลีย่ 1.79 ตนัซซีเีอส/ไร่ 

สงูกว่าพนัธุ ์LK92-11 คดิเป็น 15% โดยพืน้ทีแ่นะน�า 

ให้ปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 15 คือ ในดินร่วนปนทราย 

จงัหวดัเพชรบรุ ีกาญจนบรุ ีและสพุรรณบรุ ีส�าหรบั

พืน้ทีป่ลกูปลายฝนเขตน�้าฝน ได้แก่ จงัหวดับรุรีมัย์  

ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี และพื้นที ่

ปลูกต้นฝนเขตน�้าฝน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และ 

กาญจนบุรี 
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ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการ 

เกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี  

เร่งผลิตท่อนพันธุ์อ้อยอู่ทอง 14 และพันธุ์อู่ทอง 15  

เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

ที่จะน�าไปปลูกเพื่อยกระดับผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น  

ซึง่คาดว่า จะเป็นอ้อยพันธ์ุใหม่ทีไ่ด้รบัความนยิมสงูขึน้ 

ในอนาคต หากสนใจข้อมูลเกีย่วกบั อ้อยพนัธุอ์ูท่อง  

14 และ พันธุ์อู่ทอง 15 

สามารถสอบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์วิจัย 

และพฒันาการเกษตรสพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุี 

โทร. (+66) 0-3555-1543, 0-3555-1433, 

(+66) 0-3556-4863.

A research team of the Department of 

Agriculture, the Ministry of Agriculture 

and Cooperatives, has successfully 

improved and created two new cane varieties, 

named U-Thong 14 and U-Thong 15. These 

recommended varieties yield as high as 18-28 

tons/rai and present new alternatives of 

generating extra incomes for farmers.

Mr.Somchai Chanarongkul, Director 

General of the Department of Agriculture, 

revealed that the Department of Agriculture, 

the Ministry of Agriculture and Cooperatives, 

has successfully bred two new cane varieties, 

which have been announced by the Plant 

Breeding Committee as the Department-endorsed  

varieties, namely “U-Thong 14” and “U-Thong 15.”  

These two cane varieties present alternatives 

for cane growers who wish to experiment with 

new cane varieties to improve production 

efficiency and boost yields. U-Thong 14 is a hybrid  

between the84-2-646 species and U-Thong 3,  

bred at SubhanBuri Agricultural Research and  

Development Center. It is distinctive in that it  

thrives in alkaline soil (ph 7.8), has an average  

yield of 21.19 tons/rai, 42% higher than K84-200,  

which yields 14.96 tons/rai, and produces 3.34  

CCS tons of sugar per rai, or 58% higher than 

the K84-200 variety.

When grown in the pH 8.1 Takhli soil, 

U-Thong 14 yields 17.1 and 11 tons of cane per 

rai for planted cane and cane stubbles 

respectively. When cultivated in the pH 8.0 

LumNarai soil, U-Thong 14 has an average 

yield of 27.32 tons/rai, which is greater than 

that of LK92-11, and can yield as high as 28.64 

tons/rai if the soil is improved with sulfur 

powder.

When grown towards the end of the 

rainy season in a rainfed area, U-Thong 14 yields 

18.28 tons/rai on average, or 10% higher than 

that of LK92-11, which averages at 16.56 tons/rai, 

and has an average sugar yield of 2.58 CCS 

tons/rai, or 8% higher than that of LK92-11.If  

grown during the beginning of the rainy season  

in a rainfed area, Thong 14 yields 12.53 tons/rai 

on average, or 5% higher than that of LK92-11, 

and has an average sugar yield of 1.83  CCS tons/ 

rai. In addition, U-Thong 14 is also moderately 

resistant to red rot diseases and should be 

cultivatedtowards the end of the rainy season in 

rainfed areas in NakhonSawan, Buriran, KhonKaen, 

and during the beginning of the rainy season in 

Phetchabun, Lopburi, and Kanchanaburi.

On the other hand, U-Thong 15 is a resulting 

breed of a self-hybridization of U-Thong 2. It has 

distinctive features in that, when grown in sandy 

loam, it has an average yield of 16.97 tons/rai, 

13% higher than that of K84-200, which averages 

at 15.08 tons/rai, and 9 % higher than that of 

U-Thong 3, which averages at 15.55 tons/rai. 

This variety yields 2.47 CCS tons of sugar per rai 

on average, 11 % higher than K84-200 and 5% 

higher than U-Thong 3. When cultivated 

towards the end of the rainy season in a rainfed 

area, U-Thong 15 has an average yield of 17.91 

tons/rai, 23% higher than that of LK92-11, 

which averages at 14.53 tons/rai, and produces 

2.37 CCS tons of sugar per rai on average, 12% 

higher than LK92-11.

When grown during the beginning of the 

rainy season in a rainfed area, U-Thong 15 has 

an average yield of 12.42 tons/rai, 13% higher 

than 11.03 tons of LK92-11, and yields 1.79 CCS tons  

of sugar per rai, or 15% higher than LK92-11. The 

recommended cultivation areas for U-Thong 15 

are those with sandy loam in Phetchaburi, 

Kanchanaburi, and SuphanBuri. Recommended 

rainfed areas for growing U-Thong include 

Buriram, KhonKaen, NakhonRatchasima, and 

Chonburi if canes are grown towards the end of 

the rainy season and Lopburi and Kanchanaburi 

if canes are grown during the beginning of the 

rainy season.

The Department of Agriculture, the 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, has 

assigned SubhanBuri Agricultural Research 

and Development Center to produce ratoons of 

U-Thong 14 and U-Thong 15 to meet the needs 

of sugarcane farmers to boost yields per rai. 

The new cane varieties are expected to gain 

more popularity in the future.

 For additional information on U-Thong 14 

and U-Tong 15 sugarcane varieties, please contact 

SubhanBuri Agricultural Research and Develop-

ment Center, SuphanBuri, Tel. (+66) 03555-1543, 

0-3555-1433, or (+66) 03556-4863.
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พาลาทีน นวัตกรรม
นํ้าตาลเพื่อสุขภาพ
Palatyne Sugar Produced 
From Premium Canes

พาลาทีน (Palatyne) ผลิตจากน�้าอ้อย 

ธรรมชาต ิผ่านการแปรรปูจนกลายเป็น 

น�า้ตาลไอโซมอลทโูลส (Isomaltulose)  

ที่ร่างกายสามารถย่อยสลายและดูดซึมได้ช้า จึง 

จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าดัชนีไกลซีมิกต�่า หรือเรียก 

โดยทั่วไปว่า Low GI (Low Glycemic Index) 

ช่วยระดับน�้าตาลในเลือดสม�่าเสมอและอยู่ในระดับ 

คงทีก่ว่าการรับประทานน�า้ตาลชนดิอืน่และสนบัสนนุ 

ให้ร่างกายและสมองท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนือ่งจากได้รบัพลงังานทีต่่อเนือ่งและยาวนาน

น�า้ตาลไอโซมอลทโูอส ได้รบัการยอมรบัความ 

ปลอดภยัจากองค์กรอาหารและยาทัว่โลก ได้แก่

• ประเทศญี่ปุ่น จัดน�้าตาลไอโซมอลทูโลส 

เป็นอาหารทั่วไปในปี 1985

• ประเทศสหภาพยโุรป จดัน�า้ตาลไอโซมอลท ู

เป็นอาหารนวตักรรม (Novel Food) ในปี 2005

• ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดน�้าตาลไอโซ 

มอลทูโลสเป็นอาหารนวัตกรรม (Novel Food)  

ในปี 2006

• ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จัด 

น�า้ตาลไอโซมอลทโูลสเป็นอาหารนวตักรรม (Novel  

Food) ในปี 2007

• ประเทศไทย จดัน�า้ตาลไอโซมอลทโูลสเป็น 

อาหารทั่วไป ในปี 2012

ประโยชน์ของพาลาทีน 
(Palatyne)

1. มค่ีาดชันไีกลซมีกิต�า่ (Low GI)

พาลาทีน มีค่าดัชนีไกลซีมิกเท่ากับ 38 

(ต�่ากว่าน�้าตาลทั่วไปครึ่งหนึ่ง) ดังนั้นร่างกาย 

จึงดูดซึมเป็นน�้าตาลกลูโคสในเลือดอย่างช้าๆ  

ส่งผลให้ระดับน�้าตาลในเลือดคงที่ นอกจากนี ้

ยังท�าให้ร่างกายและระบบสมองท�างานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับพลังงานอย่าง 

ต่อเนื่อง

2. ให้พลังงานต่อเนื่อง 

 (Prolongs energy Supply)

จากคณุสมบติัท่ีร่างกายสามารถย่อยและ 

ดูดซึมน�้าตาลไอโซมอลทูโลสได้ช้า ร่างกาย 

และระบบสมองจึงได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง  

เป็นการสนับสนุนประสิทธิภาพการท�างานของ 

ร่างกายและสมองมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 

การบริโภคคาร์โบไฮโรตชนิดอื่น

3. ช่วยในการเผาผลาญ 

ไขมนั (Promotes Fat Burning)

จากผลการวิจัยในกลุ่ม

นักกีฬา พบว่าน�้าตาลไอโซมอล

ทูโลสช่วยเพิ่มอัตราการเผา 

ผลาญไขมัน และการน�าไขมัน

ไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน

4. ไม่ก่อให้เกิดฟันผุ

 (Non-cariogenic)

น�้าตาลไอโซมอลทูโลส 

ได้รับการยอมรับจาก US FDA 

(2007) ให้เป็นสารให้ความ 

หวานท่ีไม่ก่อให้เกดิฟันผ ุ(Non- 

cariogenic sweetener) เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ 

ในช่องปากไม่สามารถย่อยสลายได้

5. ไม่ท�าให้ท้องเสีย

 (No laxative effect)

น�า้ตาลไฮโซมอลทโูลส สามารถย่อยสลาย 

ร่างกายได้อย่างสมบรูณ์ไม่มผีลข้างเคียงต่อระบบ 

ขบัถ่าย เช่น ท้องร่วง หรอืท้องเสยี แม้จะบรโิภค 

ในปริมาณมาก

Palatyne or isomaltulose is a disaccharide. 

The new choice do sugar produced 

from premium canes. Palatyne is a slow 

carbohydrate that gives sustained energy 

supply. What makes Palatyne stand out is that 

it is low glycemic, i.e. it is digested and absorbed 

slowly into the body. Thus palatine gives more  

stable and longer lasting energy supply for 

better physical and brain performance.

 Isomaltulose has been recognized as 

safe by food and drug authorities in various 

countries. Is was first recognized in Japan 

as food and later as food for Specific Health 

Use (FOSHU) since 1985; it was recognized as  

Generally Regarded As safe (GRAS) in US in 

2006;  and as novel foods in Australia and New 

Zealand in 2007, Isomaltulose also received a 

non-cariogenic health claim from the US FDA.

Healt  
of Palatyne

1. Low glycemic index (low GI)

Palatyne’s GI valus is 38 or approximately 

half of the GI value of sucrose. Low GI implies 

a steady supply of glucose to the body and 

the brain. Thus creating the condition that our 

body and brain perform best .

2. Prolongs Energy Supply 

With its slow but complete digestion 

and absorption, Palatyne supplies constant and 

extended stream of energy for better physical 

endurance and mental concentration. This new 

energy source lasts over a longer period of 

time compared to other carbohydrates.

3. Promotes Fat Burning

Clinical studies show that isomaltulose 

promotes the use of fat as a source of energy for 

athletes, i.e. it increases fat burning rate.

4. Tooth-Friendly (Non-Cariogenic)

Palatyne is non-cariogenic, i.e. it does 

not cause tooth decay, making it a suitable 

sucrose replacement. In 2007, US FDA gave 

a non-cariogenic sweetener health claim for 

Isomaltulose.

5. No Laxative Effect

Palatyne is completely hydrolyzed 

in the small intestine with no adverse 

side-effects, such as flatulence or diarrhea 

even after ingestion in large quantities.

More Information Contact : 
RAJBURI SUGAR Co., Ltd 

Tel: (662) 237 9999
Fax: (662) 235 4444 

www.functionalsugar.com



THE SOUTHEAST  
ASIAN 
AGRI-BUSINESS 
SHOW

2016
8>10
September

THE SOUTHEAST ASIAN AGRI-BUSINESS SHOW

ASEAN

Hall 5-6
IMPACT EXHIBITION CENTER
BANGKOK, THAILAND

Organizers:
Contacts
Thailand | Ajjima Roysri Tel: +66 (0) 2833 5347 | E-mail: simaasean@impact.co.th
International | Charlotte SAVARY Tel: +33 (0) 1 76 77 11 47 | E-mail: sima-asean@comexposium.com 

www.sima-asean.com SIMAASEANThailand
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Thailand Society of Sugar Cane 
Technologists (TSSCT)

Endorsed By :

KTIS Group Ekarat Pattana Company Limited
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Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd
Part of The Fireworks Trade Media Group
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FBI In Action

S u c c e s s f u l 
World Sugar Expo 
& Conference 2015 
in Thailand at BITEC

S u c c e s s f u l 
World Sugar Expo 
& Conference 2015 
in Thailand at BITEC>>The Sugar Asia magazine a great honour with 

Mr. RangsitHiangrat, Director General of Thai Sugar 
Millers Co., Ltd with KittiChoonhawong, Ph.D 
of Thailand Society of Sugar Cane Technologists 
and Country Manager of Fireworks Media Co., Ltd

>>Procurement Officer of
Wangkanai Group

>>Procurement Officer of
Cristalla Co.,Ltd.

>>Staff of United 
Farmer & 
Industry Co., Ltd 
(MitrPhuLuang)

>>Mr. NarongLoynok, Sale & 
Marketing Manager of 
NE.Agritech Co.,

ไ  ฟร์เวิร์คสฯ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้า

และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมน�้าตาล  

"World Sugar Expo & Conference 

2015" ใหญ่ท่ีสุดของเอเชีย! ในพื้นที่จัดแสดงงาน 

3,000 ตารางเมตร และผู้เข้าชมงานมากกว่า 

2,400 คน ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 58 ที ไบเทค 

บางนา

บรษิทั ไฟร์เวร์ิคส มเีดีย (ไทยแลนด์) จ�ากดั 

ผู้จัดงาน World Sugar Expo & Conference 

2015  เป็นงานมหกรรมแสดงสนิค้า และเทคโนโลยี 

ด้านอุตสาหกรรมน�้าตาล รวมทั้งเอทานอลที่ใหญ ่

ที่สุดของเอเชีย มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกมาร่วม 

ออกบธู อาทิ เทคโนโลย ีเทคโนโลย ีIDS อนัล�า้สมยั 

จาก SIEMENS และ KBS2X Double Sweet  

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากน�้าตาลครบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติเรื่อง 

"การประชุมน�้าตาลโลก 2015" ภายใต้หัวข้อ 

"Driving Asia's Sugar Industry Ahead!" 

ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ, ตัวแทนจาก 

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานทีม่าร่วมงานในคร้ังน้ี มีท้ังหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนช้ันน�ามากมาย อาทิ กระทรวง 

วทิยาศาสตร์, Dow Chemical Pacific (S), CLAAS, 

Siemens, น�า้ตาลครบรุ,ี สามารถเกษตรยนต์ และ 

บริษัทช้ันน�ามากมายจากทั่วโลกกว่า 100 บริษัท 

อกีทัง้ยงัมเีทคโนโลยีในงานทีน่่าสนใจ อาท ิรถม้วน 

ใบอ้อย และเครือ่งอดัพาเลท ทีไ่ด้รบัรางวลัเทคโนโลย ี

เครือ่งจกัรกลยอดเยีย่ม นวตักรรมการผลติน�า้ตาล 

เพื่อสุขภาพ "พาลาทีน" และผลิตภัณฑ์น�้าเชื่อม

พรีไบโอติก โอลิ โกไลท์ เป็นต้น

งาน World Sugar Expo & Conference 

2016 ในปีน้ีจะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 

2559 นี้ ที่ Hall 101 ไบเทค บางนา สอบถาม 

ข้อมูลเพิม่ได้ที ่www.worldsugarexpo.com

The 2nd Edition of World Sugar Expo 2015, 

Thailand held every 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. Our 

exhibitioncovers an area of 3,000 sqm and 

more than 2,400 visitors.

We has been honored by  Mr. Issara 

Twiltermsup is Representatives fromThai Sugar 

and Bio-Energy Producers Association – TSEA 

and Director of Khonburi Sugar Co. Ltd (KBS), 

presided over the opening ceremony. 

Highlights of World Sugar Expo & Con- 

ference 2015, the total sugar industry exhibitions 

and technology, the largest of Asia!

The preferred annual meeting point for 

sugar and bioethanol industry companies from 

around the world.

Meet a new Machinery Sugarcane Harvester, 

the winner of mechanical technology excellence 

award, of year 2013 has been developed in 

collaboration between the Ministry of Science 

and public-private agencies, Technology IBS 

edge by SIEMENS, “KBS2X Double Sweet” the 

new product from Khonburi Sugar Co.,Ltd, 

SamartKaset-Yon Co., Ltd. (SMKY) And many 

leading companies from around the world, 

more than 100 companies. Good opportunity 

for the latest technology at World Sugar 

Expo Technology Seminars. 

The International conference entitled 

“World Sugar Conference 2015”, which will 

be attended by international/local delegates 

and government officials from the world Sugar 

Industry.

World Sugar Expo & Conference 2016 

exhibition this year will be held on 7 - 8 

September 2016, at Hall 101, BITEC Bangna For 

more information on www.worldsugarexpo.com



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

An International Conference on the 
latest developoments in the Indonesian 

sugar industry

In-Conjunction with:

16-17 March 2016
Grand City Convex
Surabaya, Indonesia

www.sugarindo.com

Indonesia’s largest sugar technology and equipment exhibition!

Official Contractor:Supported by: Official Forwarder: Member of:Co-Host By: Organized By:

PT Fireworks IndonesiaIndonesian Sugar Association

IISC
Indonesia International
Sugar Conference 2016

ISTEC
INDONESIA SUGAR TECHNOLOGY COMMUNITY

BOOKNOW!

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



2016
ETHANOL
COLOMBIA

COLOMBIA SUGAR CONFERENCE

www.azucar-colombia.com

Fireworks Media Colombia SAS

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

An International Exhibit ion of Sugar Companies, 
Sugar Technology & Its Supporting Industr ies

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.	

About The Event
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Calendar of Sugar Event

Sugar  Exhibitions
Calendar 2016

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 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

Break into South-East Asia’s 
Sugar Industry !

International Sugar Technology Exhibitions Dedicated to South-East Asia’s Sugar Producing Countries !

2016
ETHANOL
COLOMBIA

COLOMBIA SUGAR CONFERENCE

www.azucar-colombia.com

Fireworks Media Colombia SAS

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

An International Exhibit ion of Sugar Companies, 
Sugar Technology & Its Supporting Industr ies

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.	

About The Event
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International Marketing Office
INDONESIA
Fireworks Business Information
(Indonesia)
Ruko Mega Grosir Cempaka 
Mas Blak No 47,
JI Letjen Suprapto Raya,
Jakarta 10640 Indonesia
Tel : (+6221) 4290 0030,
  (+6221) 3228 8780
Fax : (+6221) 4290 0191
Email : info@fireworksbi.com

MALAYSIA
Fireworks Business Information (M) 
Sdn 1037694-W
48-3, Jalan PJU 5/11,Dataran Sunway,
47810 Kata Damansara Petaling 
Jaya, Selangor D.E

Tel : (+603) 6148 3488
Fax : (+603) 6148 4811
Email : my@fireworksbi.com

THAILAND
Fireworks Business Information
(Thailand)
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

Tel : (+66) 2 513 1418 Ext. 108
Fax : (+66) 2 513 1419
Email : thai@fireworksbi.com

SINGAPORE (Head Office)
Fireworks Business Information 
(Singapore)
73 Upper Paya Lebar
Rd Centro Bianco #08-01 
Singapore 534818

Tel : (+65) 6280 5871 , 
  (+65) 6280 5875
Hotline : (+65) 8510 5268
Email : sg@asiafireworks.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 South-
east 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
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For enquiries, regarding advertisements in the magazine and online,
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Co-Located With :
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An

Asia’s Largest Specialized Sugar and Bioethanol Technology Event!
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