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Dear Readers, 
In this month’s Sugar Asia Magazine, CNH Industrial’s Managing 

Director SEA Mark Brinn talk about Sugarcane harvesters of Case 

IH the most proven line of harvesters available, the Austoft® 8000 

Series and the Austoft® 8800 Series is appears in our magazine’s 

“In The Hot Seat”.

Turn to the page of “Cover Story” to understand how Thailand 

government does has urged the Ministry of Industry to expedite 

the restructuring of Thailand’s cane and sugar industry to end 

quota system in favor of sugar price floating.

Besides, ethanol in Thailand would always be a hot topic to be 

discussed the discontinuation of gasohol 91 sale an outcome 

that ethanol producers are keeping their fingers crossed for as it 

would push up sales of E20 gasohol. 

Our team at FBI Publications Thailand is dedicated to ensuring 

you enjoy your read every month! 

For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol 

industry, please feel free to share it with us here!

Cheerios!
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รง.น�้ำตำลไทยทั่วประเทศ 
ปิดหีบอ้อยฤดูกำรผลิต ปี 2559/60 
ดันผลผลิตพุ่งกว่ำ 10 ล้ำนตัน
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นายสริวิทุธิ ์เสยีมภกัดี ประธานคณะทำางาน 
ดา้นประชาสมัพันธข์อง 3 สมาคมโรงงาน 
น้ำาตาลทราย กล่าวว่า หลังจากโรงงาน 

น้ำาตาลทรายทัง้ 54 โรง ไดป้ระกาศเริม่รับผลิตออ้ย 
เข้าหีบประจำาฤดูการผลิตปี 2559/60 ตั้งแต่วันที่  
6 ธันวาคม 2559 ล่าสุดโรงงานน้ำาตาลได้ประกาศ 
ปดิหีบอ้อยเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2560 รวมระยะ 
เวลาการหีบอ้อยรวม 149 วัน พบว่ามีปริมาณอ้อย 
เข้าหีบทั้งสิ้น 92.95 ล้านตันอ้อย ลดลงจากปีก่อน 
ที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 94.05 ล้านตันอ้อย  
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตน้ำาตาลทรายในปีนี้ 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าปีก่อน โดยสามารถผลิต 
น้ำาตาลรวมทัง้สิน้ 10.03 ลา้นตนั หรอืคดิเปน็ 100.3  
ล้านกระสอบ (100 กก./กระสอบ) เพิ่มขึ้น 2.44  
ล้านกระสอบ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ผลิตน้ำาตาล 
ได้ 97.86 ล้านกระสอบ

สำาหรบัปัจจยัทีม่ผีลทำาให้ฤดกูารผลติปี 2559/ 
60 สามารถผลตินำา้ตาลได้ปริมาณเพิม่ข้ึนนัน้มาจาก 
คณุภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบปีน้ีอยู่ในเกณฑ์ทีด่มีาจาก 
สภาพอากาศเย็นและแห้งในช่วงเก็บเกี่ยว ทำาให้ค่า 
ความหวานของอ้อยปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 12.27 ซี.ซี.เอส.  

ขณะเดียวกนัโรงงานนำา้ตาลทกุโรงได้เพิม่ประสทิธิภาพ 
การหีบอ้อยเพื่อสกัดนำ้าตาลให้ได้ปริมาณสูงสุดจึง 
ทำาให้ผลผลตินำา้ตาลต่อตนัอ้อย (ยลิด์) เพิม่ขึน้เป็น  
107.9 กโิลกรัมต่อตนัอ้อย (กก./ตนัอ้อย) จากปีก่อน 
ที่มียิลด์อยู่ที่ 104.05 กก./ตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้น  
3.85 กก./ตนัอ้อย แม้ว่าสดัส่วนปรมิาณอ้อยไฟไหม้ 
ลดลงเพยีงเลก็น้อยอยูท่ี ่64.17% ของปรมิาณอ้อย 
เข้าหบีในปีนี ้เทยีบกบัจำานวน 64.78% ในปีก่อนหน้า 
ส่วนปริมาณผลิตกากนำ้าตาล (โมลาส) ในปีนี ้
อยู่ที่3.86 ล้านตัน ลดลง 0.47 ล้านตัน จากป ี
ก่อนหน้า

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของอุตสาหกรรมอ้อยและ 
น�้าตาลทรายของไทย เชื่อว่าทุกฝ่ายทั้งชาวไร่ 
และโรงงานต่างพงึพอใจกบัภาพรวมการผลิตท่ีได้ 
ปรมิาณน�า้ตาลทรายทีม่ากขึน้ และฝ่ายโรงงานได้ 
เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อย และการบริหาร 
รถอ้อยเข้าควิได้ดขีึน้ จึงท�าให้หบีสกดัอ้อยน�า้ตาล 
มากขึ้น ส่งผลให้ชาวไร่มีรายได้และผลตอบแทน 
ที่ดีอีกด้วย” นายสิริวุทธิ์กล่าว

สำาหรับคาดการณ์ภาพรวมการเพาะปลูกอ้อย 
ประจำาฤดูการผลิตปี 2560/61 เชื่อว่าจะดีกว่า 
รอบการผลติของปี 2559/60 เนือ่งจากเริม่มฝีนตก 
ในพื้นที่ปลูกอ้อย ขณะเดียวกันพบว่าชาวไร่อ้อย 
หลายรายเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและลงตออ้อยใหม่ 
เพือ่หวงัผลผลติ/ไร่เพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ชาวไร่บางราย 
ได้ขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู เนือ่งจากมองแนวโน้มราคา 
นำา้ตาลโลกท่ียงัอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีคาดว่าปรมิาณอ้อย 
เข้าหบีในฤดกูารผลติปี 2560/61 น่าจะดกีว่าปีนี้

Mr. SirivuthiSiamphakdee, chairman of 

the public relations team of the Thai  

Sugar Millers Corporation Limited, 

said 54 sugar mills across Thailand announced  

the beginning of the 2016/2017cane crushing  

season on December 6, 2016, which came to an  

end on May 3, 2017, lasting 149 days. The cane  

input processed during the season totalled 

92.95 million tons, a decrease of 94.05 million  

tons from the previous year. However, the sugar 

production this year was considered to fare 

better than that of the year before, with a total  

output of 10.03 million tons, or 100.3 million sacks  

(100 kg/sack), up by 2.44 million sacks compared  

to 97.86 million sacks of the previous year.

Factors contributing to the increased sugar 

output in the 2016/17 production season included  

the quality of the cane crop, attributable to the  

cool and dry weather during harvest, resulting  

in an average C.C.S of 12.27. At the same time, 

all the mills had also maximized their cane 

crushing efficiency, pushing sugar yield up to 

107.9 kilograms per ton of cane, a rise of 3.85 

kg/ton from 104.05 kg/ton from the preceding  

year. This was despite the fact that the 

proportion of burnt cane this season dropped  

to only 64.17% of all the cane input for crushing,  

compared to 64.78% of the previous season. 

The molasses yield this year dropped by 0.47 

million tons to 3.86 million tons from the year  

before.

“This year is considered a good year for  

Thailand’s cane and sugar industry. I believe  

that both cane growers and sugar mills are both  

satisfied with the overall production and the  

increase in the sugar output. At the same time,  

the sugar mills have also enhanced their cane  

crushing efficiency and cane truck management,  

resulting in an increase in the amount of cane  

crushed. This has improved the income of the  

cane farmers as well,” said Siriwut.

The overall cane production season of 

2017/18 is projected to improve compared to  

the 2016/17 season as cane cultivation zones 

are beginning to see some rain. Furthermore, 

many cane farmers have expanded their 

plantations to take advantage of the prospect 

of further increase in global sugar prices. It is 

also expected that the cane input for the 2017/18  

crushing season will also be see an improvement.

Thai Sugar Mills End 2016/17 
Cane Crushing Season, Driving 10 M.Tons 
of Output



KBS 
มัน่ใจผลงำน ปี 60 

โดดเด่น พร้อมเดนิเครือ่ง 
สำยกำรผลติใหม่
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KBS ประเมินผลดำาเนินงานปี 60 โตโดดเด่น 
อานิสงส์ราคาน้ำาตาลทรายตลาดโลกฟื้น 
แถมโครงการราง C เดนิเครือ่ง ธรุกจิไฟฟา้ 

ช่วยหนุน หลังขายไฟใฟ้ กฟผ.แล้ว
นายทศัน์ วนากรกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.  

นำ้าตาลครบุรี (KBS) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ 
ดำาเนินงานในปี 2560 คาดว่าจะสามารถพลิกกลับ 
มาโดดเด่นได้อีกครั้ง โดยได้รับอานิสงส์จากราคา 
นำ้าตาลในตลาดที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคา 
นำ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก สัญญาเดือน พ.ศ. 
2560 อยู่ที่ 16.54 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.22  
เซนต์ต่อปอนด์ เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 11-12  
เซนต์/ปอนด์ ทำาให้ราคานำา้ตาลส่งออกของไทยดขีึน้ 
ตามไปด้วย

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกที่เป็นแรงเสริมคือ  
สายการผลิตใหม่ หรือโครงการราง C ขนาดกำาลัง 
การผลติ 12,000 ตันอ้อย/วัน เปิดสวิตช์เครือ่งจักร 
ให้ทำางานแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีกำาลังการผลิตรวม 
ในปีนีเ้พิม่ข้ึนเป็น 35,000 ตันอ้อย/วนั อกีทัง้สามารถ 
เพิม่ประสิทธิภาพการหบีสกดันำา้อ้อยอย่างเห็นได้ชดั 
จากการใช้เทคโนโลยดีฟีฟิวเซอร์ (Diffuser) นอกจากนี ้
ยงัสามารถลดระยะเวลาท่ีชาวไร่อ้อยต้องรอระหว่าง 
นำาอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลติ (การตดิควิ) ได้อย่าง 
มีนัยสำาคัญ ซึ่งคือหนึ่งในการดำาเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สำาหรบัแผนการก่อสร้างโรงงานนำา้ตาลแห่งใหม่  
ขนาดกำาลงัการผลติ 20,000 ตนัอ้อย/วนั ที ่อ.สคีิว้  
จ.นครราชสีมา คาดว่าจะใช้เวลาในการดำาเนินการ 
ประมาณ 3 ปี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ 
เร่ือง EIA และศกึษาแผนการจัดหาเงนิ (Financing)  
เพือ่สนบัสนนุโครงการ หากทกุอย่างเป็นไปตามแผน  
จะช่วยผลกัดนัธรุกจิเตบิโตอย่างแข็งแกร่งและมัน่คง  
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

KBS Expects 2017 
Performance and Forges Ahead 

With a New Production Line

ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัท ผลิตไฟฟ้า  
ครบรีุ จำากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อย ได้กลบัมาเดนิเครือ่ง 
Boiler เป็นปกต ิ(หลงัจากเกดิอบุตัเิหตตุ้องหยดุเดนิ 
เคร่ืองไป 6 เดือน) และขายไฟให้กับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แล้วตั้งแต่ 
ไตรมาส 4 ปี 59 เป็นไปตามสัญญา Firm Contract  
ซึ่งคาดว่าจะทำาให้ปีนี้ผลประกอบการของบริษัท 
น่าจะดีขึ้น.

KBS has projected an outstanding 2017  

performance thanks to a recovery of  

global sugar prices and Line C, the 

new production that is pushing forward the 

company’s electricity business to support its  

performance after successful electricity sale to  

EGAT.

Mr. Tat Wanakornkul, Executive Director of  

Khonburi Sugar (KBS), has revealed that the 

2017 performance is likely to bounce back up 

on the back of the continuous recovery of 

global sugar prices. May raw sugar futures in 

New York settled at 16.54 cents/lb., an increase 

of 0.22 cents/lb., compared to 11-12 cents/lb in 

2016, in turn improving Thai sugar export prices.

In addition, another positive factor contri- 

buting to such a trend is the new up-and-running  

production line or Line C. With a production 

capacity of 12,000 tons of cane/day, the production  

line has pushed up the total capacity to 35,000  

tons/day and clearly boosted the cane crushing  

efficiency with diffuser technology. In addition,  

the company has significantly cut down the time  

it takes cane farmers to wait while their cane is  

being fed to the production process, successfully  

achieving one of the goals of the company’s  

strategic plan of the previous year.

The new sugar mill slated for construction 

at Sikhio District, Nakhon Ratchasima, will boast  

a capacity of 20,000 tons of cane/day and will  

take three years to reach completion. Currently,  

an EIA and studies of financing plans are 

under way. If everything goes according to plan, 

the sugar mill is expected to help strengthen  

business growth and stability and generate 

good returns for its shareholders.

As for its power plant business, its subsidiary 

Khonburi Power Plant Co., Ltd. has restored the  

normal operation of its boiler (after an accident  

that resulted in a six-month downtime) and has 

sold electricity to the Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT) since the fourth  

trimester of 2016 in accordance with its firm  

contract. The resumed operation is expected 

to help enhance the company’s operating 

performance this year.
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มร.มารค์ บรนิน ์กรรมการผูจ้ดัการส่วนงาน 
เครื่องจักรกลการเกษตรประจำาภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถานและ 

ญี่ปุ่น บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จำากดั เปดิเผยวา่ เคส ไอเอช (Case  
IH) หนึ่งในแบรนด์ของซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล จะ 
เข้ามาดูแลการดำาเนินธุรกิจ และจัดจำาหน่ายรถตัด 
อ้อยและอุปกรณ์รถตัดอ้อยโดยตรง เพื่อความเป็น
ผูน้ำารถตดัอ้อยของตลาดในประเทศไทยผา่นสำานกังาน 
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย 
เพื่อที่จะได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในตลาดให้ 
มากข้ึน รวมทัง้ตอกย้ำาวา่เปน็แบรนดผ์ูน้ำาระดบัโลก 
ท่ีนำานวัตกรรมใหม่ๆมาพร้อมกับโซลูชั่นเพื่อตอบ 
สนองความต้องการที่มากกว่าความคาดหวังจาก 
ลูกค้า 

พร้อมกันนี้ เคส ไอเอช ได้นำาเสนอผลิตภัณฑ ์
รถตัดอ้อย Austoft8000 ซีรีส์ และ 8800 ซีรีส์  
ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความ 
น่าเชื่อถือสูงสุด เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการผลผลิต
สงูและมาพร้อมกบัประสทิธิภาพการทำางานทีดี่เย่ียม 
สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทีเ่ป็น 
รูปแบบบรษิทั และกลุม่ทีเ่ป็นผูร้บัเหมาได้ นอกจากนี ้
ยังนำาเสนอ Austoft4000 ซีรีส์สำาหรับเกษตรกร 
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งออกแบบมาอย่าง 
พเิศษสำาหรบัการทำาไร่ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง หรอื 
สำาหรับการเพาะปลูกพื้นที่ขนาดใหญ่โดยลดระยะ 
ห่างของแถว 

คุณดวงหทัย พงษาพันธ์ ผู้จัดการประจำา 
ประเทศไทย บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล  
(ประเทศไทย) กล่าวว่า ประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลาง 
รถตัดอ้อยในระดบัภมูภิาค ด้วยการจดัการด้านการ 
ฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำาหรับผู้ใช้งานและลูกค้า 
รวมทั้งการบริการหลังการขายทีดี ซึ่งเคส ไอเอช  
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานนำ้าตาล 
ทั่วโลก พร้อมกับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม 
ทางเทคนคิทีด่เีย่ียม และการให้บรกิารหลงัการขาย 
ที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า 
ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว

สำาหรบัการเข้ามาดำาเนนิธรุกจิของ เคส ไอเอช 
ในไทยจะเพิม่ความสามารถในการนำาเสนอผลิตภณัฑ์ 
และสามารถเข้าถงึศูนย์กระจายอะไหล่ ศนูย์บรกิาร  
การสนับสนุนทางเทคนิคและการฝึกอบรม รวมทั้ง 
การเป็นพนัธมติรทีด่กีบัลกูค้าในธรุกจิอ้อยและโรงงาน 
นำ้าตาล อีกทั้งยังมีโปรแกรมจำาลองระบบการเก็บ 
เก่ียวอ้อย ซึง่จะช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถเรียนรู้วธีิการ 
ใช้และปรบัแต่งให้เข้ากบัสมรรถนะของเครือ่งจกัรที ่
เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มนำาไปใช้งานในไร่ 

นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้งานเพื่อแสดง 
รายการงานการบำารุงรักษาประจำาวัน และแสดงแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและการวนิิจฉยัสาเหตขุองปัญหาให้กบั 
ผูใ้ช้งาน ซึง่จะช่วยให้ช่างเทคนคิมัน่ใจได้ว่าอปุกรณ์ 
สามารถทำางานด้วยความน่าเชือ่ถอืสงูสดุและลดเวลา 

การหยดุอปุกรณ์โดยไม่คาดหมายให้น้อยทีส่ดุ

Case IH, a brand of CNH Industrial, is 

establishing direct distribution of its 

agricultural equipment, in particular 

market-leading sugarcane harvesting machinery,  

in Thailand. The company will operate from its  

South East Asian hub in Bangkok, with support  

from a new branch opening later this year.  This  

will allow Case IH to work more closely with its  

customers and to build upon its 175-year 

heritage in the agricultural equipment market.

Sugarcane is one of the fastest growing crops  

in terms of land area worldwide and Case IH is  

world leader in sugarcane harvesting solutions,  

with over 50 years of experience in this sector.

Case IH sugarcane harvesting machinery  

has been marketed and supported in Thailand for  

many years and by local distributor Asia Pacific  

Agricultural Machinery (APAM) since 2011. However,  

as Case IH looks to expand its presence in Thailand,  

the agreement between the two companies has  

been mutually dissolved.

Case IH offers the Austoft 8000 Series and  

8800 Series sugarcane harvesters, the highest  

capacity, most advanced and reliable machines  

in the market, ideally suited to meeting the most  

demanding productivity and performance needs  

of corporate farmers as well as contractors. The  

company also offers South East Asian farmers  

the Austoft 4000 Series, specifically designed for  

small to medium sized operations or for bigger  

plantations with reduced row spacing. 

Thailand will become the regional centre of  

excellence for sugarcane harvesting machinery,  

offering extensive training for operators and  

customers, along with unrivalled support and  

after sales service. 

“Case IH offers the most advanced tech- 
nology products to support sugar mills’ high  
productivity worldwide. This is complemented  
by a solid technical training and round-the-clock  
service to guarantee our customers first-class  
support during the sugarcane season.” said 

Duanghathai Phongsaphan, CNH Industrial 

Country Manager, Thailand. 

Working close to our customers to increase 

sugarcane mechanisation across Thailand

Case IH is a global leader in mechanised  

sugarcane harvesting equipment, delivering  

advanced technologies to meet the high 

productivity and efficiency demands of sugar 

mills. Case IH also understands that the operator of  

the harvester is the key to a successful introduction  

to mechanisedharvesting and has developed the  

latest modern techniques to support operators  

of all skill levels, with strong training programmes  

for sales and service staff.

The future role for South East Asia in the  

sugarcane industry will be driven in great part by  

its producers’ ability to continue to increase yields  

and to mechanise sugarcane harvesting. Case IH  

has the expertise and equipment to help them  

develop the mechanisation of their operations  

and to ensure their profitability.

Through the new direct distribution structure  

Case IH will guarantee direct access to spare  

parts distribution, service, technical and training  

support to build upon its leading partnership  

relationship with corporate customers and sugar  

mills. Thisincludes the availability of a sugarcane  

harvester simulator, allowing operators to learn  

how to optimise machine performance before  

commencing field operations. 

Thesystem can also be used to demonstrate 

daily maintenance routines and show operators how  

to troubleshoot and diagnose problems, allowing  

technicians to ensure that equipment runs with  

maximum reliability and minimum downtime.

ซีเอ็นเอช ส่ง “เคส ไอเอช” 
บุกตลำดรถตัดอ้อยและอุปกรณ์
ในไทยเต็มตัว
Case IH to take on sugarcane harvesting 
distribution in Thailand

>> Mark Brinn, centre, CNH 
Industrial's managing director for 
South East Asia, Pakistan

Ms. Duanghathai Phongsaphan, CNH Industrial Country 
Manager, Thailand.
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นายประพนัธ ์ศริิวริิยะกุล ประธานเจา้หนา้ที่ 
บริหาร กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์ 
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS)   

เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/60 มีรายได ้
รวม 3,943.8 ล้านบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดยีวกนัของป ี59 ซึง่มรีายไดร้วม 4,382.3  
ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
729.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 59  
ซึ่งมีกำาไรสุทธิ 49.7 ล้านบาท

“ปัจจยัหนนุส�าหรับการเตบิโตอย่างมากของ 
ก�าไรไตรมาสแรกนี้ เกิดจากการที่ปีนี้ KTIS ม ี
อ้อยเพิม่มากขึน้ 15.4% และจากคุณภาพท่ีดีมาก  
ท�าให้ท�าน�้าตาลได้เพิ่มขึ้นถึง 29.9% นอกจากนี้ 
ราคาน�้าตาลทรายในตลาดโลกสูงข้ึนกว่าปีก่อน 
มาก โดยราคาเฉลีย่ปีนีอ้ยูท่ีต่นัละ 17,158.9 บาท  
เมือ่เทยีบกบังวดเดียวกนัของปีทีแ่ล้วซึง่ราคาเฉล่ีย 
อยู่ที่ตันละ 13,363.1 บาท สูงกว่ากันถึง 28.4%  
ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกก็สูงขึ้นด้วย ท�าให ้
สายธุรกิจเอทานอลมีรายได้และก�าไรที่ดีขึ้น" 
นายประพันธ์ กล่าว

นายประพันธ์ กล่าวว่า สำาหรับสายธุรกิจอื่น 
ทัง้โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงชีวมวล โรงงานผลติเยือ่กระดาษ 
ชานอ้อย และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชานอ้อย 100%  
ก็มีแนวโน้มที่ดีเพราะมีวัตถุดิบมากกว่าปีก่อน จาก 
ปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่สายธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่ม KTIS นั้น 
ขณะนี้โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 3 โรง ได้ทำา 
การขายไฟฟ้าครบถ้วนแล้ว ทัง้โรงไฟฟ้าเกษตรไทย 
ไบโอเพาเวอร์ (KTBP) และรวมผลไบโอเพาเวอร์  
(RPBP) ท่ี จ.นครสวรรค์ และโรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณ์ 
เพาเวอร์ (TEP) ที่จ.อุตรดิตถ์ โดยไฟฟ้าที่ผลิต 
จากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โรงนี้ ส่วนหนึ่งจะนำาไปใช้ใน 
กระบวนการผลิต และอีกส่วนหนึ่งขายให้กับการ 
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

"กลุม่ KTIS ได้ปรมิาณอ้อยและน�า้ตาลทราย 
เกินกว่าความคาดหมาย และดีกว่าอุตสาหกรรม 
โดยรวม เพราะภาพรวมของอตุสาหกรรมอ้อยและ 
น�า้ตาลทรายท้ังประเทศ มีปรมิาณอ้อยลดลง โดย 
ปีการผลติ 2559/60มอ้ีอยทัง้ประเทศ 93 ล้านตนั 
ลดลงจากปีก่อนซึง่มปีรมิาณอ้อยรวม 94 ล้านตนั"  
นายประพันธ์ กล่าว

Kaset Thai International Sugar Corporation  

Plc (KTIS) says its sugar production has  

seen a 30% rise this year due to better  

yield, allowing the company to reap higher 

profits from its core business business and other  

byproducts. 

Deputy chief executive Nathapun  Siriviriyakul  

said the company recently finished its 2016-17 sugar  

crushing season, producing 940,000 tonnes of  

sugar from 8.7 million tonnes of sugar cane. 

That was a 30% rise in sugar production com 

pared with the previous 2015-16 crop, he said. 

"We are very satisfied this year as production 

of sugar cane and sugar rose in the same direction, 

reflecting the quality of our sugar farming process  

and crushing technology," said Mr. Nathapun. 

KTIS's sugar production mirrored the 

nationwide trend. During that period, Thailand  

produced 10 million tonnes of sugar from 93 

million tonnes of sugar cane, due to better sugar  

yield from sugar cane, according to the Thai 

Sugar Millers Corporation Ltd. 

Rising sugar production is expected to help  

KTIS capitalise on growing global sugar prices. 

Global sugar prices have dropped substantially  

over the past several years from a record high of  

36 US cents per pound in 2012 to as low as 11 cents  

late last year, as the weak global economy cut  

demand at a time when supply was higher. 

F.O. Licht forecasts that world sugar output  

will reach 190 million tonnes compared with 177  

million tonnes in 2016-17, causing the global sugar  

market balance to turn into a surplus of 2.8 million  

tonnes after two years of deficits. 

Apart from sugar, KTIS also expects to  

have rising revenue from other sectors, including 

ethanol and biomass power. 

KTIS posted a net loss of 512 million baht in  

2016, a reversal from a net profit of 729 million in  

the previous year. 

KTIS เผยก�ำไรพุ่งมำก 
รับรำคำน�้ำตำลสูง
KTIS Profits Up 
On Sugar Surge



Sugar Asia Magazine 11

Regional Industry News

กระทรวงอตุสาหกรรมและพาณชิย์เวียดนาม  
(MoIT) เตรียมจัดการประมูลใบอนุญาต 
นำาเข้านำา้ตาลในปี 2560 จำานวน 89,500 ตนั 

ซึ่งตามเอกสารแจ้งเวียนของกระทรวงเมื่อวันท่ี 21  
เมษายน 2560 ผูท้ีม่สีทิธิเ์ข้าร่วมประมลูใบอนญุาต 
ภายใต้โควต้าข้างต้นได้แก่ ผูป้ระกอบการทีใ่ช้นำา้ตาล 
เป็นวัตถุดิบ ผู้ประกอบการที่ใช้นำ้าตาลทรายดิบ 
สำาหรับผลิตนำ้าตาลทรายขาว 

รวมถงึผู้ประกอบการอืน่ๆในลกัษณะเดียวกนันี ้
โดยผู้ท่ีชนะการประมูลจะต้องจัดทำาเอกสารแจ้ง 
หน่วยงานศุลกากรของเวียดนามเพื่อยืนยันความ 
รบัผดิชอบในการนำาเข้านำา้ตาลตามโควต้าทีป่ระมลู
ได้

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำาหนดการเปิดโควต้านำาเข้า 
สนิค้าของประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลก (WTO)  
เวยีดนามได้เปิดโควต้านำาเข้านำา้ตาลอย่างต่อเนือ่ง? 
ทุกปี โดยในปี 2559 อยู่ที่ 85,000 ตัน

โดยปัจจุบันสินค้าคงคลังที่เป็นนำ้าตาลทั้งหมด 
ที่โรงงานต่างๆและบริษัทเทรดดิ้งต่างๆ ในสิ้นเดือน 
เมษายนได้มาถึงจุดท่ีบันทึกได้ว่ามีปริมาณที่สูง 
ในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมนำ้าตาลท้องถ่ิน 
ตามข้อมูลท่ีได้จากสมาคมนำ้าตาลอ้อยและนำ้าตาล 
ของเวียดนาม

ในสิ้นเดือนเมษายน ปริมาณสินค้าคงคลัง 
ที่เป็นนำ้าตาลทั้งหมดยืนอยู่ที่ ระดับ 715,519 ตัน  
ปริมาณนี้ได้รวมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมดที่เป็น 
นำ้าตาลในโรงงานต่างๆ อยู่ท่ีระดับ 674,487 ตัน  
และรวมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมดที่เป็นนำ้าตาล 
ในบรษิทัเทรดด้ิงต่างๆ อยู่ท่ีระดบั 43,032 ตนั

ปรมิาณสนิค้าคงคลงัทีเ่ป็นนำา้ตาลได้ถกูบนัทกึ 
ว่ามีส่วนเกินอยู่ที่ 701,680 ตันเมื่อเทียบกับใน 
เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2014 ตามท่ีได้กล่าวไว้ 
จากสมาคม

ปริมาณสินค้าคงคลังที่เป็นนำ้าตาลประเทศ 
เวียดนามนี้เป็นปริมาณที่อยู่ที่ระดับ 235,494 ตัน 
ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอง 
ลงมาคือ 221,659 ตันในภูมิภาคเอเชียทางตอน 
กลาง 153,806 ตันในภูมิภาคเอเชียทางตอนเหนือ  
และ 61,168 ตันในภูมิภาคที่เป็นสามเหลี่ยมปาก 
แม่นำ้าโขง

เหงียน ฮาย เลขาธิการใหญ่ของสมาคม ได้ 
กล่าวว่าการบรโิภคนำา้ตาลนัน้ตำา่ลง ในเดือนเมษายน  
ภาคอุตสาหกรรมได้บริโภคนำ้าตาลเป็นปริมาณ  
120,636 ตัน ในขณะที่ โรงงาน 17 แห่งได้ผลิต 
ปริมาณนำ้ามันออกมา 165,000 ตัน ในหนึ่งเดือน 
ซึง่สูงกว่าความต้องการของตลาดในเดือนพฤษภาคม  
โรงงานต่างๆคาดหวงัว่าจะเพิม่การผลิตนำา้ตาลเข้าไป 
ในตลาดอีก 150,000 ตัน ใน 4 เดือนแรก ปรมิาณ 
นำา้ตาลทัง้หมดทีอ่อกมาแตะทีร่ะดบั 1,041,439 ตนั  
ตามที่สมาคมได้กล่าวไว้

การเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปริมาณ 
สินค้าคงคลังที่เป็นนำ้าตาล นั้นเนื่องมาจากการลด 
ของความต้องการในตลาดลงหลังจากเทศการเต๊ด 
สิ้นสุดลง ขณะที่การส่งออกนำ้าตาลของเวียดนาม 
ต้องดิ้นรนในการแข่งขันกับการส่งออกนำ้าตาลของ 
ไทยไปยงัประเทศจนี ตามทีส่มาคมได้กล่าวไว้

นอกจากนี้ การลักลอบนำ้าเข้านำ้าตาลและ
การยักยอกนำ้าตาลเข้าสู่ตลาดภายในประเทศของ 
เวยีดนามส่งผลกระทบต่อการบริโภคนำา้ตาลภายใน 
ประเทศของเวียดนาม ส่ิงนี้เป็นสาเหตุให้สินค้า 
คงคลังท่ีเป็นนำ้าตาลในประเทศเวียดนามถูกบันทึก 
ว่าแตะอยู่ในระดับที่สูง

นอกจากน้ี นำ้าตาลได้ถูกนำาเข้ามาช่ัวคราวใน 
ประเทศเวียดนามด้วยสมมติฐานที่ว่าจะถูกนำาไป 
ส่งออกต่อในประเทศอืน่ๆต่อไปแต่ในข้อเทจ็จรงิแล้ว  
ปริมาณนำ้าตาลที่นำาเข้ามานั้นถูกขายไปยังจังหวัด
ต่างๆ ในทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามด้วย 
ราคาที่ตำ่ากว่า ปริมาณนำ้าตาลที่ขายในราคาที่ตำ่า 
กว่าตลาดน้ีในสร้างความยากลำาบากในการบริโภค 
นำา้ตาลในประเทศของเวยีดนาม ตามท่ีโรงงานนำา้มนั 
ต่างๆ ได้กล่าวไว้

The Ministry of Industry and Trade (MoIT) 

has given permission to enterprises to 

import 89,500 tonnes of sugar by 

conducting an auction this year.

According to the ministry’s Circular 05/2017/ 

TT-BTC released last Friday, companies directly  

using sugar as production materials, traders 

using raw sugar to produce refined sugar, as well 

as other relevant organisations, will be allowed  

to import sugar under the quota.

The auction will be carried out by a council, 

which was established to conduct pilot bidding 

in 2017. The principles, process and procedures 

will be implemented in accordance with the 

current laws and regulations on auctions.

The ministry will announce the auction 

results and send a document to traders who 

win the right to use the import quota.

The enterprises must then submit the 

document to the General Department of Vietnam  

Customs entrusted with the implementation 

of sugar imports.

Under a World Trade Organisation commitment,  

VietNam is required to open its sugar market by  

allowing imports every year. Last year, the sugar  

import quota was set at 85,000 tonnes.

Total sugar inventory at factories and 

trading companies by the end of April reached  

a record high in the history of the local sugar  

industry, according to the VietNam Sugar Cane  

and Sugar Association.

By the end of April, total inventory stood at  

717,519 tonnes of sugar, including 674,487 tonnes  

of sugar in factories and 43,032 tonnes in trading  

companies.

That surpassed the record of 701,680 tonnes  

in April 2014, said the association.

The inventory was highest at 235,494 tonnes 

in the southeast region, followed by the centre 

with  221,659 tonnes, the north with 153,806 

tonnes and the Mekong Delta region with 61,168  

tonnes.

NguyenHai, general secretary of the 

association, said sugar consumption was slow. 

In April, the industry consumed 120,636 tonnes 

of sugar. Meanwhile, 17 factories produced 

165,000 tonnes of sugar in the month, higher 

than demand. In May, those factories expect to 

add 150,000 tonnes to the market supply. 

In the first four months, total sugar output  

reached 1,041,439 tonnes, according to the 

association.

The strong growth in sugar inventory was due  

to a reduction in demand after Tet festival while  

sugar exports struggled to compete with Thai  

sugar exports to China, the association said.

Additionally, smuggled sugar and fraudulent  

sugar entering the local market affected 

consumption of domestic sugar, causing the 

sugar inventory to hit the record high.

Also, sugar has been temporarily imported  

to VietNam with the premise of being re-exported  

to other countries but in fact, a volume of sugar  

was imported to sell in provinces in the north 

with lower prices. This volume of sugar has 

created difficulties in consuming domestic 

sugar, according to sugar factories.

เวยีดนำมเตรียมเปิดประมลู 
ใบอนุญำตน�ำเข้ำน�ำ้ตำล ปี 60

Vietnam sets to auction 
sugar import 2017/ MoIT sets quota for 

sugar imports



Sugar Asia Magazine12

International News

รัฐบาลของประเทศอินโดนเีซยีกำาลงัเสนอมาก กว่าข้อตกลงท่ีหอมหวานเพื่อส่งเสริมการ 
ลงทนุต่างๆ ในภาคอตุสาหกรรมน้ำาตาลดว้ย 

การแนะนำากฎข้อบังคับใหม่ ซึ่งเปิดให้ทำาการสมัคร 
จนกว่าทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

ภายใต้กฎข้อบงัคบัของกระทรวงของกระทรวง 
อตุสาหกรรม เลขท่ี 10/ปี 2560 ในเรือ่งของสิง่จงูใจ 
ในเรือ่งของวัตถุดบินำา้ตาลต่างๆ นกัลงทนุต่างๆ ทีก่ำาลงั 
ก่อตั้งโรงงานนำ้าตาลในปี 2553 เป็นต้นไปได้รับ 
อนุญาตให้นำาเข้านำ้าตาลดิบบางส่วนเพ่ือท่ีมันจะ 
กลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่จะเริ่มพื้นท่ีเพาะปลูก 
นำ้าตาลตัวเอง

อธิบดีของกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร นาย  
แปงก้า ซซูานโต ขณะทีร่บัทราบเกีย่วกบัความท้าทาย 
ในเร่ืองของการพฒันาพืน้ทีเ่พาะปลูกนำา้ตาลอ้อยต่างๆ 
ได้กล่าวว่า : “การพฒันาพืน้ทีเ่พาะปลกูน�า้ตาลอ้อย 
ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามีต้นทุนสูงและผู้ประกอบ 
ธรุกจิต่างๆพบความท้าทายต่างๆมากมายซ่ึงเร่ิมจาก 
การก่อตัง้พืน้ทีใ่นการสร้างโรงงานผลติทีเ่หมาะสม 
และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์อ้อย”

“สิง่นัน้ท�าให้เราให้เวลาพวกเขาท้ังหลายท่ีจะ 
พฒันาขัน้ตอนต่างๆขณะทีพ่วกเขาทัง้หลายสามารถ 
ที่จะน�าเข้าวัตถุดิบต่างๆมาได้” เขาได้กล่าวเสริม  
ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ จาการ์ต้าโพสต์

ภายในปีแรก ผู้ประกอบการพื้นท่ีเพาะปลูก 
นำ้าตาลอ้อยจำาเป็นที่จะต้องหาแหล่งวัตถุดิบนำ้าตาล 
อย่างน้อยให้ได้ขัน้ตำา่ 20% ภายในประเทศขณะทีม่ี 
การอนญุาตให้นำาเขา้นำา้ตาลได้ 90% ในปทีี่ 7 ของ 
การประกอบธรุกิจ  เจ้าของธรุกจิต่างๆต้องหาแหล่ง 
วัตถุดิบนำ้าตาลได้ 90% สำาหรับสินค้าของพวกเขา 
ทั้งหลาย และ 55% จากการนำาเข้า ขณะที่ในปีที่  
8 เราจะเห็นได้ว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆต้องหาวัตถุดิบ 
นำ้าตาลทั้งหมดสำาหรับสินค้าของพวกเขาท้ังหลาย 
ภายในประเทศด้วยการจำากดัอย่างเตม็ทีใ่นด้านการ 
นำาเข้าแหล่งวัตถุดิบนำ้าตาลจากต่างประเทศ

มากไปกว่านั้น โครงร่างของกฎข้อบังคับต่างๆ 
สำาหรบัการเริม่ต้นก่อตัง้โรงงานต่างๆ นอกเกาะชวา  
จะถูกผ่อนปรน และ พวกเขาทั้งหลายจะถูกจัดสรร 
เป็นไทม์ไลน์ 7 ปี ในการพฒันาพืน้ทีเ่พาะปลกูนำา้ตาล 
อ้อยของพวกเขาการลงทนุต่างๆ ในเกาะชวามไีทม์ไลน์ 
5 ปี ในการเร่ิมการปฏบิตักิาร ขณะทีก่ารขยายธรุกจิ 
ของพวกเขาท้ังหลายในแง่ของโรงงานหรอืพ้ืนท่ีเพาะ 
ปลูกนำ้าตาลจะมีระยะเวลา 3 ปีเพื่อที่จะทำาให้การ 
ขยายธุรกิจของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์

ในเดอืนกมุภาพนัธ์ กระทรวงการค้าของประเทศ 
อนิโดนเีซยีได้กำาหนดราคาเพดานสำาหรับนำา้ตาลอยู่ที่  
12,500 รูเปียอินโดนีเซีย ต่อ 1 กิโลกรัม เริ่มต้นใน 
เดือนมนีาคมเพือ่ทีจ่ะช่วยควบคมุราคานำา้ตาลทีส่งู

มันมีการรายงานว่ารัฐบาลได้ยื่นใบอนุญาตใน 
การนำาเข้าต่างๆให้กับผู้ผลิตนำ้าตาลจำานวน 9 ราย 
ในการนำาเข้านำา้ตาลดิบในปริมาณ 400,000 ตัน

ระดับราคาเพดานจะถูกใช้กับลูกค้าต่างๆ กับ 
ราคาสุดท้ายของการซื้อขายอยู่ที่ 12,500 รูเปีย 
อนิโดนเีซยีโดยทีไ่ม่มกีารควบคมุจากรฐับาลในเรือ่ง 
ของราคาจากผูจ้ดัจำาหน่ายนำา้ตาลต่างๆ ทีข่ายให้กบั 
ผู้ค้าขายนำ้าตาลต่างๆ ในตลาด

 

The Indonesian government is offering 

more than a sweet deal to boost investments  

in the sugar industry with the introduction  

of a new regulation, which is open for application 

till the end of May.

Under the Industry Ministry's Ministerial  

Regulation No. 10/2017 on raw materials 

incentive, investors establishing a sugar factory  

in 2010 onwards are allowed to partially import  

raw sugar so that it becomes easier to kick-start  

their own plantation.

The ministry's agro-industry director 

general, PanggahSusanto, while acknowledging  

the challenges of developing sugarcane 

plantations, said: "Developing the plantations 

are not easy as it is costly and business operators 

face many challenges which starts from establishing  

the proper land and seedling development,"

"That's why we give them time to develop  

it in stages while they're able to import the raw  

materials," he added, according to The Jakarta  

Post.

Within the first year, the plantation operator 

will need to source at least 20% of its raw sugar  

domestically while allowing 90% of the sugar to  

be imported. In the seventh year of operations,  

the business owners are required to source 90%  

of their goods locally with up to 55% from import  

while the eight years will see businessmen fully  

sourcing the product locally with a full restriction  

on imports.

Moreover, the regulation outlines for those  

starting up factories outside Java have also relaxed  

and they will be allocated a seven-year timeline  

to develop a plantation. Those investing in Java  

have a five-year timeline to begin operations,  

while those expanding their business in terms  

of factory or plantation will have three years to  

complete their expansion.

In February, Indonesia's Trade Ministry 

imposed a ceiling price for sugar at Rp12,500 

per kilogram beginning in March to help regulate  

the high prices of sugar.

It was reported that the government had  

issued import licenses to nine sugar producers 

to import 400,000 tons of raw sugar.

The ceiling price would apply to consumers  

with the final price of purchase at Rp12,500 

with no government regulation on prices from 

distributors to traders in the market.

อนิโดนเีซยีจูงใจนกัลงทุนน�ำ้ตำล
ช่วยส่งเสรมิภำคอตุสำหกรรม
น�ำ้ตำล
Indonesia Introduces Incentive 
for Sugar Investors to Boost Industry
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Dehumidiier system for 
Sugar plant & Silo Magnetic Chiller ประหยัดพลังงานสูง

Custom Made Chiller
สำหรับอุตสาหกรรม

Heat Recovery
(ถังน้ำรอนจากแอร)

Precision Air
สำหรับ Data Center

ระบบ Custom Made Chiller สำหรับอุตสาหกรรม 
ระบบ Package Air Cooled Blow Film สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
ระบบ Magnetic Chiller ประหยัดพลังงานสูง
ระบบ Heat Pump
ระบบ Heat Recovery (ถังน้ำรอนจากแอร)
ระบบ น้ำรอนจากแสงอาทิตย
ระบบ Precision Air สำหรับ Data Centerระบบ Precision Air สำหรับ Data Center
ระบบ Hoval Topvent AHU
ระบบ ลดความชื้นบริเวณแมพิมพ (Mold Area Protection) 

ผูนำระบบความรอน-ความเย็น ประหยัดพลังงาน
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ป ระเทศจีนลดการอนญุาตนำาเข้านำา้ตาลนอก 
โควตาลงในปีนี ้โดยลดลงเกอืบครึง่หนึง่เมือ่ 
เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว แหล่งข้อมลูผูม้คีวามคุน้เคย 

กบัเร่ืองดังกล่าวเผยว่าผูน้ำาเข้านำา้ตาลรายใหญ่ของโลก 
ต้องการจำากัดการนำาเข้าจากนอกประเทศ

จนีจะอนุญาตให้นำาเข้าตาลเพยีง 1 ล้านตนัจาก 
เดมิ 1.9 ล้านตนัในปีก่อน แหล่งข้อมลูกล่าวเสริม

การลดการอนุญาตนำาเข้าเป็นผลมาจากการ 
ตดัสนิใจ ณ กรงุปักกิง่ เพ่ือกำาหนดอตัราภาษพีเิศษ 
สำาหรับการนำาเข้านอกโควตาใน 3 ปีต่อจากนี้ โดย 
อ้างว่าการนำาเข้า “สร้างความเดือดร้อนเสียหาย”  
ให้วงการอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ปกติแล้วจีนอนุญาตให้นำาเข้านำ้าตาลได้ 1.94 
ล้านตันต่อปีโดยคิดอตัราภาษีร้อยละ 15 ซึง่เป็นส่วน 
หนึง่ของข้อตกลงทีจ่นีมต่ีอองค์การการค้าโลก (WTO)  
ส่วนการนำาเข้านอกโควตานัน้จะถกูเรยีกเกบ็ภาษใีน 
อตัราท่ีสูงขึน้และต้องได้รบัอนญุาตแล้วเท่านัน้

แหล่งข่าวที่ทราบข้อมูลดังกล่าวเผยว่าในช่วง 
ห้าเดอืนแรกของปีพ.ศ. 2560 มีการออกใบอนญุาต 
นำาเข้านำ้าตาลนอกโควตาแล้วกว่า 600,000 ตัน  
โดยผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวขอสงวนนามเนื่องจากไม่ได้ 
รับอนุญาตให้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

โดยตามแผนใหม่นี้ จะมีการออกใบอนุญาต 
ประมาณ 50,000 ใบต่อเดือนไปตลอดจนถึงสิ้นปี  
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าว

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมนำา้ตาลสองรายกล่าว 
กับสำานักข่าวรอยเตอร์ว่า ด้วยการออกใบอนุญาต 
น้อยลงและต้ังกำาแพงภาษีสูงขึ้นเช่นนี้ การนำาเข้า 
นำ้าตาลสู่จีนนอกเหนือจากโควตาประจำาปีน้ันแทบ 

China Slashes Out-Of-Quota Sugar Import Permits

จีนเรียกเก็บภำษีน�ำเข้ำน�้ำตำลนอกโควต้ำ 
มุ่งปกป้องอุตสำหกรรมในประเทศ

จะเกิดขึ้นได้ยากมากเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดกำาไร  
ขณะนี้ประมาณการว่าคลังนำ้าตาลคงค้างที่คลัง 
สินค้าทัณฑ์บน (bonded warehouse) อาจมีสูง 
ถึง 700,000 ตัน

ในปีแรกของระบบภาษีใหม่ดังประกาศเมื่อวัน 
จันทร์ที่ผ่านมา ภาษีนำาเข้านำ้าตาลนอกโควตาอาจ 
สูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์

ซ่ึงหมายความว่าต้นทนุการนำาเข้านำา้ตาลทราย 
ขาวบริสุทธ์ิจากประเทศบราซิล 1 ตัน อาจสูงถึง 
ประมาณ 7,047 หยวน (1,022 เหรียญสหรัฐ) 
สูงกว่าต้นทุนนำ้าตาลจากมณฑลกวางสีซึ่งเป็นเขต 
การผลตินำา้ตาลแหล่งใหญ่ของจีน ถึงประมาณ 400  
หยวนต่อตนั ตามการคำานวณโดย www.gsmn.com  
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการพาณิชย์

และจากการคำานวณเพ่ิมเตมิ การนำาเข้านำา้ตาล 
ทรายขาวบริสุทธ์ิจากประเทศไทยจะมีต้นทุนสูงถึง  
7,300 หยวนต่อตนัตามอตัรากำาแพงภาษใีหม่ 

 

China has slashed its out-of-quota sugar  

import permits this year to almost half  

of last year's allowance, according to  

two sources familiar with the matter, the latest  

step by the world's top sugar importer to curb  

shipments from abroad.

China will grant permits for 1 million tonnes  

of sugar imports, down from 1.9 million tonnes  

last year, the sources said.

The permit reductions follow Beijing's decision  

to impose extra tariffs on out-of-quota imports  

for the next three years, saying the imports had  

"seriously damaged" the domestic industry.

•••

China allows 1.94 million tonnes of sugar  

imports annually at a tariff of 15 percent as part  

of China's commitments to the World Trade  

Organization. Imports brought in outside of 

that quota are charged a higher tariff and subject  

to permitting.

Some 600,000 tonnes of out-of-quota 

imports permits have been issued for the first 

five months of 2017, the sources who were 

briefed on the matter said. They declined to 

be named because they are not authorised to 

speak to the press.

Under the new plan, about 50,000 permits  

will be issued each month for the rest of this 

year, according to one of the sources.

With lower permits and higher tariffs, it 

would be almost impossible to bring imports  

outside of the annual quota into China and still  

make a profit, two sugars traders told Reuters.  

Stocks of sugar piled up at bonded warehouses 

are estimated to be as high as 700,000 tonnes.

In the first year of the new duty system 

announced on Monday, import duties for out-of- 

quota tariff sugar would increase to 95 percent.

That means it would cost about 7,047 yuan  

($1,022) per tonne to import refined sugar from  

Brazil, almost 400 yuan higher than sugar from  

Guangxi province, a major producing region in  

China, according to calculations by www.gsmn. 

com, a trade website.

Buying refined sugar from Thailand would  

cost 7,300 yuan per tonne under the new tariff,  

according to the calculations.
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ผู้ผลิตน�้ำตำลบรำซิลกังวล 
กำรขึ้นภำษีศุลกำกรของจีน

Sugar Producers In Brazil Concerned 
About China's Customs Duty Hike

ก ารตดัสนิใจขึน้ภาษศีลุกากรนำาเข้านำา้ตาล ของจนีจากเดมิ 50% เป็น 95% อาจทำาให้ 
การส่งออกนำา้ตาลประมาณ 800,000 ตนั 

จากบริษัทในประเทศบราซิลไปจีนเกิดการชะงักใน 
ระยะ 12 เดือนต่อจากนี ้สหภาพอตุสาหกรรมอ้อย 
(ยูนิก้า) กล่าว

ยูนิก้าคาดการณ์ไว้ว่าการส่งออกไปยังจีนซ่ึง 
เป็นผู้ซือ้นำา้ตาลรายใหญ่ของบราซลิจะอยูท่ีป่ระมาณ  
3 ล้านตันในปีนี้ แต่ตอนน้ีการส่งออกอาจลดลง 
เหลอืเพยีง 2.2 ล้านตนัหากมกีารปรบัภาษศุีลกากร 
เป็น 95% ของมูลค่าสินค้านำาเข้า

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของยนูก้ิานายเอดอูาร์ 
โด เลียว เดอ โซซ่า กล่าวว่าสมาคมที่ดำาเนินการ 
ศกึษาเบือ้งต้นระบวุ่าการส่งออกนำา้ตาลจากบราซลิ 
ไปจีนอาจลดลงถึง 800,000 ตัน

นายเลียว เดอ โซซ่า กล่าวเสริมว่าการซื้อ 
นำ้าตาลของจีนในช่วง 12 เดือนข้างหน้าอาจลดลง  
28% หรือจากประมาณ 6 ล้านตันเหลือเพียง  
4.5 ล้านตัน

เมื่อเกิดการซื้อนำ้าตาลสูงเพิ่มขึ้น 663% เมื่อ 
เดือนกันยายนปีทีแ่ล้ว รัฐบาลจนีตามคำาเรยีกร้องของ 
ภาคภาคอุตสาหกรรมในประเทศจงึดำาเนนิการสำารวจ 
ตรวจสอบย้อนหลังตัวเลขการนำาเข้านำ้าตาลในช่วง 
เดอืนกนัยายน 2554 ถงึเดอืนมนีาคม 2559 

กระทรวงพาณิชย์จนีประกาศเมือ่เดอืนพฤษภาคม 
ทีผ่่านมาว่าการซือ้สนิค้าจากต่างประเทศสร้างความ 
เสยีหายร้ายแรงต่ออตุสาหกรรมในประเทศจงึประกาศ 
เพิ่มอัตราอากรขาเข้าจาก 50% เป็น 95% และ 
กำาหนดโควตานำาเข้าไม่เกนิ 1.945 ล้านตนัต่อปี

โดยอัตราภาษีนี้จะลดลงเหลือ 90% เมื่อผ่าน 
ไป 12 เดือนและลดลงเป็น 85% เมื่อผ่านไป 24  
เดือนและใช้อัตราภาษี 15% ในส่วนการนำาเข้า 
นำ้าตาลที่อยู่ในโควตา

A rise from 50% to 95% on the customs  

duty applied to imported sugar decided  

by China may result in companies in  

Brazil failing to export about 800,000 tonnes of  

sugar to China over the next 12 months, the Union  

of the Sugarcane Industry (Unica) said.

Unica expected exports to China, the main  

purchaser of Brazilian sugar, to reach around 

3 million tonnes this year, and this could now fall  

to 2.2 million tonnes over the period, following  

implementation of a 95% rate on the value of the  

imported product.

The chief executive of Unica, Eduardo Leão  

de Sousa, said that the association carried out a  

preliminary study that indicated a drop of 800,000  

tonnes of exports of Brazilian sugar to China.

Leão de Sousa also said that Chinese sugar  

purchases in the next 12 months could decrease by  

28%, from about 6 million to 4.5 million tonnes.

The government of China, in response to  

demands from the national industrial sector,  

started an investigation into sugar imports from  

•••

September 2011 to March 2016, when purchases  

of this product increased 663% in September  

last year.

The Chinese Ministry of Commerce announced  

on May that foreign purchases seriously damaged  

the country’s industry and increased the import  

duty rate from 50% to 95%, as well as an import 

quota of 1.945 million tonnes per year.

This rate will be reduced to 90% after 12  

months and to 85% after 24 months, with a rate  

of 15% being applied to imported sugar within  

the quota.
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World Sugar-Export Surplus Returns 
on Indian Demand, EU Supply

น�้ำตำลส่งออกล้นตลำดโลก 
จำกอุปสงค์อินเดียและอุปทำน
สหภำพยุโรป

ภ าพรวมการส่งออกนำ้าตาลทั่วโลกจะเกิน 
ความต้องการทัง้ในฤดกูาลนีแ้ละฤดกูาล 
ถดัไปเนือ่งจากอินเดยีนำาเข้านำา้ตาลตำา่กว่า 

เป้าในขณะทีส่หภาพยโุรปกลบัผลกัดนัการเพิม่ผลผลติ 
ทรอปิคอล รีเสร์ิช เซอร์วสิเซส (TSR) ผูใ้ห้คำาแนะนำา 
กองทุนเฮดจ์ฟันด์กล่าว

TSR ประเมนิว่า ปริมาณการส่งออกจะสงูกว่า 
ปริมาณความต้องการนำาเข้าในทุกไตรมาสไปจนถึง 
เดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 นายชอน ดฟิฟลย์ี หวัหน้า 
ฝ่ายวจิยันำา้ตาลและเอทานอลของบรษิทัเผยว่าอุปทาน 
นำา้ตาลส่วนเกนิจากดลุการค้าจะคงเหลอือยู่ทีป่ระมาณ  
398,000 ตนัในไตรมาสทีส่ามซึง่ขดักบัการคาดการณ์ 
ก่อนหน้านีท้ีว่่าจะเกดิการขาดแคลนนำา้ตาลเกนิ 2 เท่า 
ของตัวเลขข้างต้น

สัญญาซ้ือขายนำ้าตาลดิบล่วงหน้า ในตลาด 
นิวยอร์กร่วงลง 25% ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
เนือ่งจากการคาดการณ์ว่าการอนิเดยีผูผ้ลติรายใหญ่ 
อันดับสองของโลกจะนำาเข้านำ้าตาลในปริมาณมาก  
แต่แล้วผลก็ไม่เป็นไปตามคาด และราคาก็ร่วงลง 

เช่นกันเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์จาก TRS กรีนพูล 
คอมมอดิตี้สเปเชียลลิสต์ และ เอ็ดแอดน์เอฟแมน 
โฮลดงิส์ ได้คาดการณ์ไว้ว่านำา้ตาลจะกลบัมาล้นตลาด 
โลก โดยสถานการณ์ราคาตกปีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ 
ราคาพุ่งสูงขึ้นในรอบ 7 ปี

“โครงการน�าเข้าน�้าตาลของอินเดียในช่วงปี 
การเพาะปลูก พ.ศ. 2559-2560 มีขนาดเล็กลง 
และมีระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อดุลการค้าน�้าตาลท่ัวโลกท่ีตึง 
อยู่แล้ว” นายดิฟฟลีย์กล่าว

ในช่วง 3 เดอืนสดุท้ายของปีนี ้ภาวะการส่งออก 
เกนิดลุจะสงูข้ึน 49% จากทีค่าดไว้ก่อนหน้านีท้ี ่1.2  
ล้านตนั การซ้ือขายล่วงหน้าก่อนหน้านีใ้นราคาทีส่งู 
จะกระตุน้ให้ผูค้้าเร่งการขนส่งออกจากสหภาพยุโรป 
ได้บางส่วน ซึง่โควตาต่างๆ ท่ีจำากดัการส่งออกจะสิน้สดุ 
ลงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป TRS กล่าว

“หากสามารถช่วยเร่งการส่งออกน�า้ตาลจาก 
สหภาพยโุรปในช่วงต้นปีการเพาะปลกูได้ กจ็ะช่วย 
แก้ปัญหาข้อจ�ากัดด้านขนาดความจุคลังสินค้าใน 

ช่วงฤดูการผลิตสูงสุด” นายดิฟฟลีย์กล่าวเสริม  

“สิ่งท่ียังต้องจับตาดูคือไม่ทราบว่าข้อ จ�ากัดทาง 

โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในการขนส่งน�้าตาล 

จะเป็นอุปสรรคในช่วงแรกหรือไม่”

อินเดียนำาเข้านำ้าตาลดิบลดลง 384,000 ตัน 

ซึง่ตำา่กว่าทีค่าดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้และมีการนำาเข้า 

นำา้ตาลทรายขาวลดลงประมาณ 300,000 ตนั อปุทาน 

ส่วนเกินจากที่ประเทศแอฟริกาใต้ ไนจีเรีย สหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอารเบีย และอินโดนีเซีย 

นำาเข้าน้อยลง

Global sugar exports will exceed demand  

this season and the next as India brings  

in less than expected and the European  

Union boosts output, according to Tropical 

Research Services, which advises hedge funds.

Exports will beat import demand every 

quarter through September 2018, TRS estimates.  

The trade-flow surplus will total 398,000 metric  

tons in the third quarter, reversing a previous  

forecast for a shortage of more than double that  

amount, said Sean Diffley, the firm’s head of sugar  

and ethanol research.

Raw-sugar futures traded in New York  

tumbled 25 percent in the past three months  

as expectations of large imports from India, 

the world’s second-largest producer, didn’t 

materialize. Prices also fell as analysts including  

those at TRS, Green Pool Commodity Specialists 

and ED&F Man Holdings Ltd. forecast the global  

market to return to a surplus. This year’s price  

retreat follows the biggest annual gain in seven  

years.

“The size of India’s sugar-import program  

in the 2016-17 crop year has been smaller than  

expected and the timing of the India import  

program has fallen back, easing the tightness 

of the global sugar trade flow balance sheet,"  

Diffley said in a report emailed on May.

In the final three months of this year, the  

export surplus will be 49 percent larger than  

previously expected at 1.2 million tons. Higher  

prices for earlier-dated futures will prompt traders 

to boost shipments from the EU, where quotas  

that cap output end from October, TRS said.

“A faster pace of EU sugar exports, earlier in  

the crop year, is also justifiable on the grounds of  

EU warehousing capacity constraints during the  

peak processing season,” Diffley said. “It remains  

to be seen whether port infrastructure constraints  

for sugar may restrict the front-loading.”

Indian raw-sugar imports will be 384,000 tons  

lower than previously forecast; the import estimate  

for white sugar was lowered by 300,000 tons.

Oversupply is also a result of lower imports  

into South Africa, Nigeria, the United Arab 

Emirates, Saudi Arabia and Indonesia.

•••
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คณะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนำาโดย 
นายกรัฐมนตรนีายนเรนทระ โมท ีได้เหน็ 
ชอบกำาหนดราคาอ้อยตายตวัซึง่เป็นราคา 

กลางตามรัฐบาลกำาหนด (Fair and Remunera- 
tive Price: FRP) ที่ 255 รูปี/ต่อ 100 กิโลกรัม  
(quintal) สำาหรับฤดูนำ้าตาลปี 2560-2561 ซึ่ง 
เกี่ยวพันธ์กับอัตราการฟื้นตัวพื้นฐานที่ 9.5% 
โดยจะขึ้นราคา 2.68 รูปี/ต่อ 100 กิโลกรัมหาก 
อัตราการฟื้นตัวพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุก 0.1% จาก 
ค่าเดิมการอนุมัติราคากลาง (FRP) ใหม่นี้สูงขึ้น 
กว่าราคากลางในฤดูกาลนำ้าตาลเดิม 2559-2560 
ถึง 10.87% 

ราคากลางที่อนุมัติดังกล่าวจะมีผลต่อโรงงาน 
นำา้ตาลทีต้่องการซ้ืออ้อยจากเกษตรกรผูป้ลกูอ้อยใน 
ฤดูนำ้าตาล 2560-2561 นี้ กลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อน 
ให้เหน็ถึงโครงการริเร่ิมเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรของ 
รฐับาลโดยคำานงึถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูก 
อ้อยและอุตสาหกรรมนำ้าตาลเป็นสำาคัญ

อตุสาหกรรมนำา้ตาลเป็นอตุสาหกรรมการเกษตร 
ทีส่ำาคญัมผีลต่อชีวิตของเกษตรกรผูป้ลกูอ้อยประมาณ  
50 ล้านคนและแรงงานท่ีทำางานในโรงงานนำ้าตาล 
เกอืบ 5 แสนชวีติ นอกจากนัน้ยงัมแีรงงานทีถ่กูจ้าง 
ในการดำาเนินการเสริมต่างๆ เช่น แรงงานในไร่นา  
และผูข้นส่งวตัถดุบิต่างๆ การตัดสินใจกำาหนดราคา 
ในครั้งนี้กระทำาไปเพื่อให้เกิดราคาที่เหมาะสมเพ่ือ 
พยุงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

India Cabinet Approves 
Fair and Remunerative Price 
Payable by Sugar Mills for 
2017-18 Sugar Seasons

การกำาหนดราคากลางในการซื้อขายอ้อยเกิด 
จากการพิจารณาโดยอิงข้อมูลจากข้อแนะนำาของ 
คณะกรรมาธกิารด้านต้นทนุและราคาสนิค้าเกษตร  
(CACP) และได้ประชุมปรึกษาหารือกันระหว่าง 
รฐับาลและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทัง้หมดแล้ว การบรรลุ 
การตกลงอนมุัตริาคากลางเกิดจากการพจิารณาถงึ 
ปัจจยัต่างๆ เช่น ต้นทนุการผลติ สถานการณ์อปุสงค์ 
อุปทานโดยรวม ราคาในประเทศและต่างประเทศ  
ความเท่าเทยีมกันระหว่างราคาพชืผล เงือ่นไขราคา 
ซือ้ขายของผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นผลพลอยได้ ผลกระทบ 
ทีอ่าจเกิดขึน้กบัราคาข้าวของท่ัวไปหลงักำาหนดราคา 
กลาง และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

เพือ่เป็นการพยงุเกษตรกรผูป้ลูกอ้อยและเพือ่ 
ให้มั่นใจเกษตรกรเหล่าน้ีจะได้ค่าสินค้าจากโรงงาน 
นำา้ตาล ในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมารฐับาลอนิเดยีได้ก่อตัง้ 
โครงการต่างๆ เช่น SEFASU ซึง่เป็นโครงการสนิเช่ือ 
ดอกเบีย้ตำา่ เพือ่กระตุน้การส่งออกนำา้ตาลทรายดบิ 
และการอดุหนุนการผลิต จากการแทรกแซงดังเกล่า 
เงินทุนที่รัฐบาลจัดหาให้โรงงานนำ้าตาลจะถูกนำามา 
ใช้เพื่อชำาระเงินค่าอ้อยที่ค้างชำาระแก่เกษตรกรอีก 
ต่อหนึ่งโดยฝากตรงเข้าสู่บัญชีของเกษตรกรตามที ่
กฎหมายบังคับ

การแทรกแซงดงักล่าวส่งผลให้สามารถแก้ปัญหา 
การค้างชำาระค่าอ้อยแก่เกษตรกรได้จนเกอืบหมดกล่าว 
คือถึง 99.33% ในฤดูนำ้าตาลปี 2557-2558 และ  
98.5% ในฤดนูำา้ตาลปี 2558-2559 ปัญหาการค้าง 
ชำาระค่าอ้อยในฤดกูาลนำา้ตาลปัจจบุนัปี 2559-2560 
ถอืว่าอยูใ่นระดับตำา่สดุเมือ่เทยีบกบัช่วง 5 ปี ฤดกูาล 
ที่ผ่านมา

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำา้ตาลในปัจจบุนั 
จากการผลิตและผลทางจติวทิยาใดๆ ท่ีอาจกระทบ 
ต่อราคา รฐับาลจงึอนุญาตให้นำาเข้านำา้ตาลทรายดบิ 
แบบปลอดภาษีได้เพียง 5 แสนตัน อย่างไรก็ตาม 
เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรชาวอินเดีย จึงมีการ 
จำากัดจำานวนการนำาเข้าตามเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์  
เพื่อให้เฉพาะพ้ืนท่ีขาดแคลนจริงได้ใช้นำ้าตาลและ 
เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรผูป้ลกูอ้อย 
ไปในตัว

The Cabinet Committee on Economic 

Affairs, chaired by the Prime Minister  

Narendra Modi, has given its approval 

for fixing the Fair and Remunerative Price (FRP)  

of sugarcane at Rs. 255/- per quintal (qt) for sugar  

season 2017-18 linked to a basic recovery rate of  

9.5% subject to a premium of Rs. 2.68 per qtl for  

every 0.1% point increase in recovery above that  

level. The approved FRP reflects an increase of  

10.87% over the FRP of sugar season 2016-17. 

The FRP so approved shall be applicable for  

purchase of sugarcane from the farmers in the 

sugar season 2017-18 by the sugar mills. The move 

is a reflection of the Government’s pro-farmer 

initiatives, keeping in mind the interest of sugarcane  

farmers and importance of the sugar industry.

The sugar industry is an important agro- 

based industry that impacts the livelihood of about  

50 million sugarcane farmers and around 5 lakh  

workers directly employed in sugar mills, apart  

from those employed in various ancillary activities 

including farm labour and transporters. This decision 

has been taken to provide appropriate price to the 

farmers for their cane.

FRP of sugarcane has been determined on  

the basis of recommendations of Commission for  

Agricultural Costs and Prices (CACP) and after  

consultation with State Governments and other  

stake-holders. Recommended FRP has been 

arrived at by taking into account various factors  

such as cost of production, overall demand-supply  

situation, domestic and international prices, 

inter-crop price parity, terms of trade prices of  

primary by-products, and likely impact of FRP on  

general price level and resource use efficiency.

During the last 3 years, in order to support  

the sugarcane farmers and to ensure that their  

dues are paid by the sugar mills, the Government  

of India introduced schemes such as SEFASU;  

Soft Loan, Incentive for Raw Sugar Export and  

Production Subsidy. Through these interventions, 

the funds made available to the mills were utilized  

for payment of the cane price arrears of the farmers. 

Direct credit into the farmers’ bank accounts of  

their dues was also mandated.

As a consequence, clearance of cane price  

arrears of farmers reached 99.33% for 2014-15  

sugar season and 98.5% for 2015-16 sugar season.  

Cane price arrears for the current sugar season  

2016-17 is the lowest as compared to last five years  

of the corresponding period.

In order to address the current sugar season’s  

shortfall in production and any possible adverse  

price sentiment, the Government has allowed  

import of only 5 lakh MT of raw sugar at zero  

duty. However, to protect the Indian farmers,  

import quantity has been restricted along with  

zonal restrictions so as to make it available only 

in actually deficient areas and safeguard the  

interest of cane farmers.

รฐัมนตรอีนิเดียเหน็ชอบ 
ตัง้รำคำกลำงตำมทีรั่ฐฯ ก�ำหนด 
(FRP) ให้โรงงำนน�ำ้ตำลปี60-61
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Sugar Breakthrough Paves Way for 
Indonesia-Australia Trade Deal

อินโดฯ – ออสเตรเลียหำทำง
บรรลุข้อตกลงทำงกำรค้ำ
น�้ำตำลระหว่ำงกัน

ออสเตรเลียมหีวงัท่ีจะฟ้ืนฟแูนวคิดการส่งออก 
นำา้ตาลไปยงัประเทศอนิโดนเีซยี ในความ 
พยายามบรรลขุ้อตกลงการค้าเสรซีึง่เคยคดิ 

จะดำาเนินการมาได้เกือบทศวรรษแล้ว
ด้วยการค้าแบบทวิภาคีท่ีไม่ค่อยคึกคักมา 

ตั้งแต่ปี 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ออสเตรเลยี นายสตฟี ซโิอโบ มัน่ใจว่าข้อตกลงการค้า 
ล่าสุดที่อินโดนีเซียลดภาษีนำาเข้านำ้าตาลลงจากเดิม 
ร้อยละ 8 เหลอืร้อยละ 5 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีเ่ท่าเทยีม 
กับกลุ่มประเทศในเขตอาเซียนอ่ืนๆ โดยขณะนี้ 
ออสเตรเลียกำาลังหาทางขยายขอบเขตข้อตกลงให้ 
ครอบคลุมกว้างขึน้ และคาดจะพร้อมดำาเนนิการได้จรงิ 
“ภายในสิ้นปีนี้” 

“ผลก�าไรจากการค้าน�า้ตาล ด้วยการผ่อนปรน 
ภาษีไปให้แก่ประเทศอาเซียน นั้นส�าคัญมากต่อ 
ออสเตรเลยี เพราะก�าลงัสญูเสยีส่วนแบ่งการตลาด 
ในอินโดนีเซยีให้กับประเทศไทย” นายซโิอโบกล่าว  
ณ กรุงจาการ์ตาโดยพาทพิงถึงสมาคมประชาชาต ิ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน

ท่ามกลางสภาวะการค้าโลกทีถ่ดถอย ออสเตรเลยี 
และอินโดนีเซียจึงเร่งดำาเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลง 
การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิแบบครอบคลมุโดยม ี
ใจความสำาคญัคอืตกลงเปิดการค้าเสร ีแนวคดินีร้เิริม่ 
ขึน้เป็นครัง้แรกในปีพ.ศ. 2550 และกลบัมาทบทวน 
อีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว หลังจากท่ีการเจรจาหยุดชะงัก 
เนือ่งจากเกดิข้อพพิาททางการเมอืงด้านการกล่าวหา 
ว่ามกีารสอดแนมและอนิโดนเีซยีลงโทษประหารชวีติ 
ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดชาวออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่  
9 ของอินโดนเีซีย โดยมลูค่าทางการค้าแบบทวภิาคี 
ระหว่างสองประเทศนีส้งูถึง 9,300 ล้านดอลลาร์ ในปี 
2558 ถึงแม้มูลค่าจะลดลงจากเดิม 12,260 ล้าน 
ดอลลาร์ในปี 2555

“กลยุทธ์ท่ีอินโดนีเซียใช้ในการท�าข้อตกลง 
ทางการค้าค่อนข้างแตกต่างจากกลยุทธ์ของทาง 
ฝั่งออสเตรเลีย” นายซิโอโบกล่าว “โดยปกติแล้ว 
อนิโดนเีซียและประเทศในอาเซยีนมกัท�าข้อตกลง 
แบบพหุภาคีมากกว่าที่จะท�าแบบทวิภาคี”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซีย  
นายเองการ์ตอิาสโต ลคูต้ิากล่าวว่าการได้ตดิต่อพดู 
คยุกบันายซโิอโบบ่อยคร้ังทำาให้ทราบถึง “ความมุ่งม่ัน 

ของนายซิโอโบในการผลักดันความสัมพันธ์ทาง 
การค้าและการลงทนุให้พฒันาไปในระดับสงูขึ้น”  
นายลูคิต้ากล่าวเสริมว่าห่วงโซ่อุปทานในภาคส่วน 
ด้านการเกษตร การศกึษา และการท่องเทีย่วถือเป็น 
วาระอันดับต้นๆ ที่ต้องให้ความสำาคัญ

การบรรลุข้อตกลงการซื้อขายนำ้าตาลจะเป็น 
ส่วนเสริมที่ดีต่อยอดข้อตกลงการซื้อขายที่มีอยู่เก่า 
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ออสเตรเลีย และ 
นวิซแีลนด์ โดยจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้ปีนีโ้ฆษก 
กระทรวงเกษตรบาร์นาบีจอยซ์กล่าว

อตัราภาษทีีสู่งข้ึนในอดตีทำาให้ยอดการส่งออก 
ไปยงัอนิโดนเีซียร่วงลงเหลอืเพยีง 300,000 ตนัต่อปี 
จากเดิม 1.25 ล้านตันต่อปีก่อนจะที่อินโดนีเซียลด 
ภาษศีลุกากรให้ประเทศไทยในปี 2558 นายวอร์เรน  
เมลส์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก เคนโกรเวอร์ส์  
บริษทัลอ็บบีน้ำา้ตาลชัน้นำาของออสเตรเลยีกล่าว

อตุสาหกรรมนีม้ขีนาดค่อนข้างเลก็ และพึง่พา 
การส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตร 
สหรัฐฯ คาดการณ์ ออสเตรเลียคาดว่าจะส่งออก 
นำ้าตาลถึง 4 ล้านตันในปีนี้ และกลายเป็นประเทศ 
ผู้ส่งออกนำ้าตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก

Australia is pinning its hopes on sugar to  

revitalize exports to Indonesia, as it seeks  

momentum for a free trade agreement  

that has been mooted for nearly a decade.

With two-way trade at its lowest since 2009,  

Australian Trade Minister Steve Ciobo hailed a  

•••

recent deal to reduce sugar tariffs from 8 percent  

to 5 percent, bringing the country into line with  

rate for Southeast Asian nations. Australia is now  

working on a conclusion of the broader pact 

“by the end of this year,” he said.

“The gains in terms of sugar to have the 

Asean tariff rate extended to Australia are  

important because Australia was losing market  

share in Indonesia, losing it to Thailand,” Ciobo 

said Wednesday in an interview in Jakarta, referring  

to the Association of Southeast Asian Nations.

Amid slumping global trade, Australia  

and Indonesia are accelerating efforts to reach 

an agreement on a comprehensive economic 

partnership  in essence a free trade deal. It was  

first mooted in 2007 and reactivated last year  

after negotiations stalled amid political disputes  

over spying allegations and Indonesia’s execution  

of Australian drug smugglers.

Australia is Indonesia’s 9th-biggest trading  

partner  the countries had two-way trade in 2015  

of $9.3 billion, though that is down from $12.26  

billion in 2012.

"Indonesia’s approach to trade agreements 

is quite different to the approach taken by 

Australia,” he said. “Indonesia, usually, and  

Asean countries, they try to multilateralise  

their agreements and they’re not really heavy  

on bilateral.”

Indonesian Trade Minister Enggartiasto 

Lukita said the frequent contact with Ciobo  

shows “how willing we are to bring our trade  

and investment relations to the next level.” 

He cited agricultural supply chains, education 

and tourism as sectors on the agenda.

The sugar deal was struck under the auspices  

of an existing deal between Asean, Australia and  

New Zealand. It will come into effect by the end of  

the year, according to a spokesman for Agriculture  

Minister Barnaby Joyce.

The higher tariffs had seen sugar exports  

to Indonesia slump to 300,000 tons a year from  

1.25 million tons before Indonesia cut the tariff  

for Thailand in 2015, according to Warren Males,  

head economist at Canegrowers, Australia’s 

chief sugar lobby.

The industry is relatively small, but highly  

dependent on exports. Australia is expected to 

export 4 million tons this year, making it the 

world’s third largest sugar exporter, according 

to the U.S. Department of Agriculture.

Sugar Asia Magazine18

International News



                                                 เราคือโรงงานผูผลิตโซคุณภาพสูง

                                    จากประเทศญี่ปุนมีอายุการใชงานที่ยาวนาน  

เรามีความชำนาญในดานการผลิตโซอุตสาหกรรมนำตาลมานานกวา 80 ป  

เรามีโซอุตสาหกรรมน้ำตาลครบทุกรูปแบบ ผลิตภัณฑของเรามีจำหนายใน

ประเทศญี่ปุนอยางแพรหลาย และเปนที่ยอมรับรวมถึงประเทศไทย

โซอุตสาหกรรมนำตาลคุณภาพสูง

ผลิตในประเทศญี่ปุน

บริษัท ซีเอชเจซี เชน จำกัด  (สำนักงานใหญ)
814 ซอยรามคำแหง 60/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท(02)735-0011 แฟกซ(02)735-0010 | อีเมล: sales@chjc-chain.co.th

www.chjc-chain.co.th
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CASE IH พันธมิตรหลัก
ส�ำหรับอุตสำหกรรมอ้อยในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
CASE IH, A Key Partner for the
South East Asian Sugarcane Industry

“ชาวไร่อ้อยก�าลงัเผชญิกบัความท้าทายท่ียุ่งยากท่ีสดุในการดแูลรกัษาพืชผล  

ตัง้แต่ขัน้ตอนการเพาะปลกูไปจนถงึการเก็บเก่ียว,” ความเหน็ของ มร.มาร์ค บรนิน์  

กรรมการผู้จัดการของบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  

จำากดั ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ปากสีถาน และญ่ีปุน่ และ “ความท้าทายเหล่านี ้

เพิม่มากขึน้ต้ังแต่สภาพดินทีมี่ความแห้งและแขง็ต้ังแต่เร่ิมฤดูกาลเพาะปลกูจนถงึ 

เสรจ็สิน้ฤดกูาล และช่วงเวลาการเกบ็เกีย่วทีย่าวนาน รวมถงึแรงกดดนัในการป้อน 

วตัถดุบิทีม่คีณุภาพและให้ได้ปรมิาณตามทีโ่รงงานน�า้ตาลต้องการ” ในการเป็นผูน้ำา 

ระดบัโลก คุณจะต้องให้การสนบัสนนุลกูค้าของคุณอย่างต่อเนือ่ง รับฟังข้อเสนอแนะ 

ของลกูค้า และสร้างโซลชูนัเชงินวตักรรมใหม่และเทคโนโลยอีนัทนัสมยัออกมา คณุจะต้อง 

เป็นพันธมิตรมากกว่าที่จะเป็นผู้ขายอย่างเดียว นี่คือภารกิจของ Case IH

ใ
นกำรเป็นผูน้�ำระดบัโลก คณุจะต้อง 
ให้กำรสนบัสนนุลกูค้ำของคณุอย่ำง 
ต่อเนื่อง รับฟังข้อเสนอแนะของ 

ลูกค้ำ และสร้ำงโซลูชันเชิงนวัตกรรม 
ใหม่และเทคโนโลยีอันทันสมัยออกมำ  
คุณจะต้องเป็นพันธมิตรมำกกว่ำที่ 
จะเป็นผู้ขำยอย่ำงเดียว นี่คือภำรกิจ 
ของ Case IH
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Case IH มีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมในแนวทางที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ด้วย 

ประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในอุตสาหกรรมอ้อยของเรา แบรนด์ของเราก่อตั้งมายาวนานกว่า 

175 ปีแล้ว โดยต้ังแต่ผูก่้อตัง้ของเรา Jerome ได้คดิค้นเครือ่งจกัรทีส่ามารถเกีย่วข้าวและนวดข้าว 

ได้ในเวลาเดยีวกนั ซึง่เป็นการพลกิโฉมวงการเครือ่งจักรกลการเกษตรในปี 2385 โดยเครือ่งจกัร 

ดงักล่าวสามารถแยกเมล็ดได้หลงัจากการเกบ็เกีย่ว ซึง่ในปัจจบุนับรษิทัฯ ได้ผลติอปุกรณ์การเกษตร 

ที่ใช้งานได้หลากหลายทั่วโลก และใช้กันเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

การผลิตอ้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มสูงขึ้นในปริมาณคงท่ีอยู่ท่ีระดับ 195 

ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการบริโภคในภูมิภาค ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตมาจาก 

ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย โดยในประเทศไทย Case IH ได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับโรงงาน 

นำา้ตาล เพือ่เพิม่ผลผลติและปรบัปรงุประสทิธภิาพของอ้อยให้ได้คุณภาพเพือ่ส่งมอบให้กบัโรงงาน 

นำ้าตาล

การพัฒนาดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่มีคุณภาพระดับโลกเพียงเท่านั้น แต่ยัง 

ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ใช้งานเครื่องจักรด้วย Case IH ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัด 

ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการใช้เครื่องจักรในประเทศไทยขึ้น และเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถด้านความรู้และทักษะของพนักงานปฏิบัติการ และช่างเทคนิคบริการ ให้มี 

ความเข้าใจถึงสมรรถนะท่ีดีที่สุดของเครื่องจักรของพวกเขา ในทุกสถานการณ์ เราได้จำาลอง 

การฝึกอบรมผ่านโปรแกรมจำาลองแบบเครื่องเก็บเกี่ยว เสมือนเหตุการณ์จริงด้วย

"การฝึกอบรมเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับโรงงานนำ้าตาลเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทาง 

การผลิตและเพิม่ผลกำาไรได้" คำากล่าวของมร.เอม็เร่ คาลาซลี ่ผู้อำานวยการธรุกจิการเกษตรของบรษิทั 

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ปากีสถาน และญี่ปุ่น “นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ใช้โปรแกรมจำาลองแบบเครื่องเก็บเกี่ยวให้กับลูกค้า 

ในประเทศไทย การฝึกอบรมด้วยเครือ่งจำาลองโปรแกรมเสมือนจรงินี ้เสมอืนหนึง่ว่าได้ใช้เครือ่งจกัร 

ในพืน้ทีจ่รงิ ซึง่การอบรมของเราด้วยโปรแกรมดงักล่าวจะช่วยเพิม่ผลผลติในการเกบ็เกีย่ว อกีทัง้ 

ช่วยเพิ่มคุณภาพนำ้าตาลให้สูงขึ้นด้วย”

เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่สามารถตอบสนองการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบครบวงจร ให้กับเจ้าของไร่อ้อย

สำาหรับอุตสาหกรรมอ้อย Case IH ได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยที่ได้รับ 

การพสิจูน์แล้วว่าสามารถเกบ็เกีย่วอ้อยได้มากทีส่ดุคอื, Austoft® 8000 ซรีย์ี และ Austoft® 8800  

ซีรีย์ เครื่องจักรกลุ่มนี้เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยความจุสูงสุดของอุตสาหกรรม และเหมาะอย่างยิ่ง 

สำาหรบัผูท้ีต้่องการผลผลติสงูสดุ พร้อมกบัสมรรถนะในการทำางานของเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพ 

มากทีส่ดุ เทคโนโลย ีSmart Cruise ของเครือ่งจกัรจะปรับรอบต่อนาทขีองเครือ่งยนต์โดยอัตโนมตัิ  

และลดการใช้เชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 0.7 ลิตรของเชื้อเพลิงต่อตันของต้นอ้อย นอกจากนี้ Case IH  

ยังนำาเสนอ Austoft® 4000 ซีรย์ี ทีอ่อกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะสำาหรับเจ้าของไร่ขนาดเลก็และ 

ขนาดกลาง หรือพ้ืนทีเ่พาะปลกูขนาดใหญ่ทีม่กีารลดระยะห่างของต้นพชื ผลติภณัฑ์ของเรายงัได้ 

เตมิเตม็ความต้องการด้วยกลุ่มอุปกรณ์ท่ีครบทุกรูปแบบสำาหรับการทำาไร่อ้อย แบบครบวงจร 

Case IH เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลทาง 
การเกษตรรายแรกทีน่ำาเสนอระบบการทำาแผนที่ 
สำาหรับการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ของเรา จากผลการทดสอบอย่างประสบผลสำาเรจ็ 
ในประเทศบราซลิเครือ่งมือใหม่ระบบนีใ้ช้หลกัการ 
การทำาไร่ท่ีแม่นยำา มีบันทึกและเปรียบเทียบ 
ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพการผลิตของพื้นที ่
ไร้อ่อยทีม่คีวามแม่นยำาอย่างยอดเยีย่ม ข้อมลูทาง 
เทคนคิจดัทำามาจากข้อมลูในระหว่างการเกบ็เกีย่ว 
ให้ประวัตทิีล่ะเอยีดในการหลีกเลีย่งการปลกูใหม่ 
ในพื้นที่ที่ไม่จำาเป็น หรือการให้ปุ๋ยปริมาณมาก 
เกินไปในพื้นที่ที่มีอัตราผลผลิตสูง

ควำมประทับใจ 
จำกลูกค้ำทั่วโลก

ฟาร์มของตระกูล Raiteri 
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรุ่นที่สี่ของตระกูล  

Gary Raiteri และบดิาของเขา Lou ทำาไร่ขนาด  
157 เฮกตาร์ในเขตรัฐควีนส์แลนด์ตอนเหนือ  
ประเทศออสเตรเลยี พวกเขาซือ้เครือ่งเกบ็เกีย่ว 
อ้อย Case IH Austoft ครั้งแรกในปี 2540  
และอีก 20 ปีต่อมาได้ซื้ออีก 6 เครื่อง   

ด้วยเครือ่งจกัรรวม 6 เครือ่งและจำานวนวนั 
ในการตดัอ้อยทีจ่ำากดัต่อปี Gary ประเมนิว่าต้อง 
ได้ประสิทธิภาพการผลิตที่ 800 ถึง 1000 ตัน 
ต่อวัน เครื่องเก็บเกี่ยว Austoft ทำาให้พวกเขา 
สามารถบบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ "วิธีเดียว
เท่าน้ันทีเ่ราสามารถท�าได้ตามเป้าหมาย 85,000 
ถงึ 95,000 ตนัต่อปี" "คอืด้วยเครือ่งจกัรทีส่ามารถ 
ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ" จากคำากล่าวของ  
Gary เขาพบว่าด้วยเครื่องจักร Austoft 8800  
"เกบ็เกีย่วได้อย่างไม่มปัีญหา" ในขณะทีเ่ครือ่งจกัร 
อืน่ๆ พบปัญหาบางอย่าง และเขาชืน่ชอบระบบ 
ควบคมุความสงูในการเกบ็เกีย่วอตัโนมติั (Auto  
Tracker) ทีท่ำาให้เกดิความมัน่ใจในการเกบ็เก่ียว 
อย่างแม่นยำา และสมำ่าเสมอพร้อมทั้งลดการ 
สูญเสียและความเสียหายอีกด้วย นอกจากนี ้
เขายังชื่นชมการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว  
และดเียีย่ม ซึง่เขายกย่องให้เป็นผูน้ำาอนัดับหนึง่  
นอกจากนีเ้ขายงักระตอืรือร้นเก่ียวกบับริการหลงั 
การขายท่ีดำาเนินอยู่อย่างจริงจัง ซึ่งเขายกย่อง 
ให้เป็นผู้นำาอันดับหนึ่ง

Danatech 
(ลา เรอูนียง ประเทศฝรั่งเศส) 
Danatech ให้บริการด้านการเกษตร 

กรรมในเกาะลา เรอูนียง ในมหาสมุทรอินเดีย  

ซึ่งใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย Austoft 8000 จาก  

Case IH ของบริษัทสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได ้

ประมาณ 1,000 ตันต้นอ้อยต่อวันในช่วงสูงสุด 

ของฤดูเก็บเก่ียว นับเป็นผลผลิตที่ดีมากเมื่อ 

พิจารณาจากสภาพดนิทีมี่ความยากลำาบากในภมูภิาค 

แอฟริกา

มร.มาร์ค บรินน์  
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย)
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Jim Hourau ผู้จัดการบริษัทได้บอกว่า "ใน

ระหว่างฤดูการเก็บเกี่ยว โรงงานหีบอ้อยต้องการ 

การป้อนอ้อยอย่างคงที ่ดังนัน้บรษัิทของเราจ�าเป็น 

ต้องมีเครือ่งจกัรท่ีน่าเชือ่ถือได้ว่าสามารถท�างานได้ 

อย่างต่อเนือ่งในชัว่โมงการท�างานทีย่าวนานพร้อมกบั 

ความเรว็ทีส่ม�า่เสมอ" เมือ่สอบถามความเหน็เกีย่วกบั 

คุณลักษณะที่ดีที่สุดของเครื่อง Austoft 8000 นั้น  

Jim บอกว่าระบบทำาความสะอาด Anti-Vortex เป็น 

คุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในฐานะของระบบ 

ทำาความสะอาดท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุด 

ในอตุสาหกรรม ระบบนีช่้วยลดการทำางานเพิม่เตมิ  

และลดการสญูเสยีอ้อย อีกทัง้ยงัช่วยเพิม่ความหนา 

แนน่ของตน้ออ้ยในการขนส่งได้เป็นอย่างด ีช่วยลด 

ต้นทนุในการดำาเนินงาน นอกจากนี ้Jim ยังได้ชืน่ชม 

อกีว่า “การทรงตวัของเครือ่งจักร คุณภาพของการ

เก็บเก่ียว และการใช้เชือ้เพลงิต�า่ และความน่าเชือ่

ถือระดับสูงท�าให้ผมไว้วางใจได้”

Sao Martinho Group 
(บราซิล)

Sao Martinho Group เป็นเจ้าของพื้นที่  

120,000 เฮกตาร์กระจายอยูใ่น 4 ตำาแหน่งท่ีตัง้ต่างกนั 

และทำาการผลิตอ้อยและแอลกอฮอล์ นอกจากนี ้

บริษัทยังได้ผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจากอ้อย เพื่อ 

ให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนเชื้อเพลิงได้

อย่างเพียงสำาหรับการผลิตพลังงานภายในและ 

สามารถนำาพลงังานส่วนเกนิไปจำาหน่ายได้อกีด้วย 

ในช่วงปี 2557 - 2558 ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่การแปรรูปมีปริมาณมากถึง 18.7 ล้านตัน  

ด้วยปรมิาณการผลติขนาดใหญ่ระดับดงักล่าวและความจำาเป็นในการมเีครือ่งจกัรท่ีน่าเชือ่ถอืและ 

ทรงพลงั บรษิทัจงึเลือกใช้เคร่ืองจักรของ Case IH กลุม่อปุกรณ์ของบรษิทัในปัจจบุนัประกอบด้วย 

เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย Case IH จำานวน 183 เครื่อง และรถแทรกเตอร์ Case IH อีก 418 เครื่อง  

การทำางานให้ได้เกนิกว่าความคาดหวงัของลูกค้า ทัง้ในแง่ของผลผลิต และความสามารถในการทำา 

กำาไรแล้วนั้น เราต้องสนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมถือว่าเป็นภารกิจ 

ของ Case IH ทั่วโลก

To be a world leader you have to continuously support your customers, listen to their  

suggestions and come out with innovative solutions and cutting-edge technologies.  

You have to be a partner rather than a mere supplier. This is the Case IH mission.

“Sugarcane growers face some of the most difficult challenges in nurturing crops,  

from establishment through to harvest,” says Mark Brinn, CNH Industrial Managing Director 

South East Asia, Pakistan & Japan “These challenges extend from tough ground conditions at both 

ends of the season to big yields and lengthy harvest periods, not to mention the constant 

pressure to keep the sugar mills supplied with the quality and the quantity they expect.”

Case IH has a good understanding of what it takes to meet these challenges, thanks  

to its over 50 years’ experience in the sugarcane industry. The brand has a rich history that  

dates back 175 years when founder Jerome Increase Case created a revolutionary threshing  

machine to speed up the separation of grain after harvest in 1842. Today Case IH produces 

a wide range of agricultural equipment which is used globally, and has an increasing presence 

in South East Asia.   

Sugarcane production in South East Asia has risen steadily, to keep pace with 

demand, to about 195 million tons per year. More than half of this comes from the region’s  

single biggest producer, Thailand. Here, Case IH is working closely with the most important  

sugar mills to increase harvesting productivity and to optimise the cleanness of sugarcane  

billets delivered to the mills. 

In the Hot Seat
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In the Hot Seat

Happy customers 
 throughout the world 

Raiteri Family Farm 
(Australia) 

Fourth-generation sugarcane grower Gary Raiteri and his father  

Lou farm 157 hectares in North Queensland, Australia. They acquired their  

first Case IH Austoft sugarcane harvester in 1997 and in the following 

20 years have purchased six more machines.   

With a team of just six and a limited number of days per year 

to cut, Gary estimates optimal productivity is 800 to 1000 tons per day.  

Their Austoft harvesters enable them to achieve this. “The only way 
we can reach 85,000 to 95,000 tons a year,” says Gary, “is with 

equipment that gets the job done efficiently.” Gary finds the Austoft  

8800 “cuts through without a worry, where other machines have 
struggled,” and he likes the way the automatic base cut height control  

(Auto Tracker) ensures precise, uniform cutting with reduced losses 

and stool damage. He also enthuses about the ongoing after-sales 

service, which he ranks as second to none.

Danatech 
(La Réunion, France) 

Danatech provides agricultural services on the French island of  

La Réunion in the Indian Ocean. The company’s Case IH Austoft 8000  

sugarcane harvester cuts approximately 1,000 tons of green cane per  

day during peak season: a very good result, especially considering the  

difficult African soil.

Their Manager, Jim Hourau, says: “During the harvesting season,  
sugarcane factories here need to be constantly fed with cane, so my  
company needed a reliable machine that’s able to work long hours  
at good speed.” When asked about the Austoft 8000’s best features,  

Jim puts the Anti-Vortex cleaning system at number one. As the most  

modern and efficient cleaning system in the industry, this reduces 

extraneous matter and cane loss and dramatically improves the load  

density for transport, lowering operating costs. Jim also praises 

“the machine’s stability, the quality of the harvest, and the low fuel  
consumption. And its reliability gives me peace of mind.”

Sao Martinho Group 
(Brazil)

Sao Martinho Group owns a total of 120,000 hectares, at four  

different locations, and produces sugar and alcohol. In addition to this,  

the company generates energy from sugarcane biogas, ensuring 

self-sufficiency and enabling the sale of surplus energy. 

In the years 2014 - 2015 the amount of sugarcane processed was  

18.7 million tons. With such large production and the need for reliable 

and powerful machines, the company chooses Case IH. The company’s  

fleet presently consists of 183 Case IH Sugarcane Harvesters and 418 

Case IH tractors. Exceeding customers' expectations in terms of 

productivity and profitability and supporting them with innovative  

products and excellent services is Case IH’s mission worldwide. 

This progress depends not only on world-class machinery, but 

also on the people who operate it. Recognising this, Case IH delivers  

high-level training in Thailand to enhance the knowledge and skills of  

harvester operators and service technicians. To help harvester operators 

get the best from their machines in all conditions, comprehensive training 

programmes are run on a harvester simulator.

“The training is key for sugar mills to reach their production  
objectives and increase profits,” says Emre Karazli, CNH Industrial  

Business Director, Agriculture, South East Asia, Pakistan & Japan “That is 
why we have put the simulator at the disposal of our Case IH customers 
in Thailand. By training on this and on real machines in the field,  
operators are learning how to optimise machine performance. Our  
training initiatives are playing an important role in the exceptionally 
efficient production of high quality sugar.”

Case IH sugarcane harvesters deliver producers 
the total package in cane harvesting

For the sugarcane industry, Case IH offers the most proven 

line of harvesters available, the Austoft® 8000 Series and the 

Austoft® 8800 Series. These machines are the industry’s highest 

capacity sugarcane harvesters and ideally suited for the most 

demanding productivity and performance needs. Their Smart Cruise  

technology automatically adjusts engine rpm and reduces fuel 

consumption up to 0.7 litres of fuel per tonne of cane billet. In addition,  

Case IH offers the Austoft® 4000 Series, specifically designed for 

small to medium sized landholdings or big plantations with reduced 

row spacing. The brand’s offerings are also complemented by a full  

range of equipment for sugarcane operations. 

Case IH is the first manufacturer of agricultural machines to feature  

a unique yield mapping system for the sugarcane industry. Successfully  

tested in Brazil, the new tool uses precision farming concepts to record  

and compare the productivity of sugarcane fields with great precision.  

The technical information is generated during harvesting, providing a  

detailed history to avoid replanting in unnecessary areas or overdosing  

fertilizer in productive areas.



ช่ วงหลำยปีมำนี้ ในแวดวง 
ของอุตสำหกรรมน�้ำตำล 
ทรำย ทัง้หน่วยงำนก�ำกบั คอื  

กระทรวงอตุสำหกรรม ผูผ้ลติ คอื  
ชำวไร่อ้อย และโรงงำนน�ำ้ตำลทรำย 
มีกำรหยิบยกประเด็นกำรลอยตัว 
น�้ำตำลทรำย ภำยใต้ภำพใหญ่คือ 
กำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม 
อ้อยและน�้ำตำลทรำยขึ้นมำหำรือ 
ที่จ�ำเป็นต้องปรับแก้เพรำะ พ.ร.บ. 
อ้อยและน�้ำตำลทรำย ซึ่งมีกำร 
บังคับใช้มำตั้งแต่ปี พ.ศ.2527  
ขณะที่โลกกำรค้ำปัจจุบันมีกำร 
เปลีย่นแปลง โดยเฉพำะด้ำนกำรค้ำ 
โลกที่ดุเดือด มีกำรช่วงชิงจังหวะ
แบบหมัดต่อหมัด

อตุสำหกรรม 
น�ำ้ตำลทรำยไทย
ยนัลอยตัว "รำคำน�ำ้ตำล" 
เลกิระบบโควต้ำ

แต่ล่าสดุ มแีรงกดดนัสำาคญัทีท่ำาให้การปรบั 

โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายต้อง 

เดินได้จริงจัง มาจากการท่ีประเทศบราซิลยื่นเรื่อง 

ต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กล่าวหา

ไทย อุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทราย 

จนกระทบต่อตลาดโลกในช่วงปี 2558 โดยประเดน็ 

ที่บราซิลจี้ไทย มีทั้งการกำาหนดราคาขายปลีก 

การกำาหนดโควต้าเป็น 3 ส่วน คือ นำ้าตาลเพื่อการ 

บรโิภคในประเทศ หรอื โควต้า ก. นำา้ตาลทีส่่งออก 

โดยบรษิทั อ้อยและนำา้ตาลไทย จำากดั (อนท.) หรอื 

โควต้า ข. และนำ้าตาลเพื่อส่งออก รวมทั้งประเด็น 

การเพิ่มเงินชาวไร่อ้อยในกรณีที่ชาวไร่ได้รับเงิน 

ขั้นต้นตำ่ากว่าต้นทุนการผลิตจริง

จนปี 2559 ประเด็นฟ้องร้องเริ่มขยายผล  

จนรฐับาลไทยเริม่กงัวลต่อผลกระทบต่อประเทศไทย  

หากบราซิลชนะคดี เพราะหนึ่งในผลกระทบที่อาจ 

เกิดขึ้น คือ ประเทศไทยอาจต้องเสียเงินค่าปรับ 

จำานวนมหาศาล นี่ยังไม่นับรวมผลกระทบด้านอื่น 

ต่อประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกนำ้าตาลอันดับ 2  

ของโลก

รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวง 

อุตสาหกรรมเร่งเดนิหน้าปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม 

อ้อยและนำ้าตาลทราย โดยกรอบสำาคัญ คือ การ 

ปรบัปรุงร่าง พ.ร.บ. อ้อยฯ แต่ด้วยข้อจำากัดด้านเวลา 

ที่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 

จึงเลือกปรับโครงสร้างประเด็นสำาคัญอย่าง ราคา 

นำ้าตาล และโควต้านำ้าตาลทรายก่อน มีผลบังคับใช้ 

ปลายปี 2560 เพื่อใช้กับฤดูกาลผลิต 2560/2561  

โดยแนวทางนี้จะเป็นข้อมูลช้ีแจงต่อดับเบิลยูทีโอ 

ต่อไป

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คุณอุตตม สาวนายน  

รมว.อุตสาหกรรม ระบุว่า เดือนตุลาคมปีนี้ จะมี 

การลอยตวัราคานำา้ตาลทรายในประเทศ โดยเปลีย่น 

มาอิงราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยัน 

ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชาวไร่อ้อย และ 

โรงงานอตุสาหกรรมท่ีใช้นำา้ตาลผลิตสินค้า เพราะจะมี 

การดูแลให้นำ้าตาลทรายเพียงพอกับความต้องการ 

ใช้ในประเทศ และมีมาตรการดูแลของกระทรวง 

พาณิชย์ด้วย

Thai Sugar Industry to End Quota 
System in Favor of Sugar 
Price Floating

โดยประเด็นน้ีการลอยตัวราคานำ้าตาลทราย 

ในประเทศเดือนตุลาคม 2560 จะเป็นการลอยตัว 

แบบมกีารจัดการ โดยจะมกีารตัง้กองทนุดแูลช่วงที ่

ราคานำา้ตาลทรายตลาดโลกตกตำา่ กองทนุจะเข้ามา 

ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยสำาหรบัทีม่าของเงนินัน้จะจดัเกบ็ 

ช่วงราคานำ้าตาลทรายตลาดโลกสูง

ภายหลังประเด็นลอยตัวราคานำ้าตาลทราย 

ถูกนำาเสนอ กระทรวงพาณิชย์ โดย คุณสมศักดิ์  

เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในให้
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ข้อมูลถึงการลอยตัวราคานำ้าตาลทรายของไทยว่า  

ปัจจบุนันำา้ตาลทรายเป็นสนิค้าอยูใ่นบญัชคีวบคมุ ตาม 

ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้า 

และบริการ โดยกำาหนดราคาเพดานสูงสุดสำาหรับ 

ขายปลีกไม่เกินกิโลกรัม (กก.) ละ 23.50 บาท  

แต่หากมกีารลอยตวัราคานำา้ตาลทราย ตามกำาหนด 

ต้ังแต่เดอืนตลุาคมทีจ่ะถงึน้ีเป็นต้นไป ราคานำา้ตาล 

ของไทยจะขึ้นหรือลงตามราคาตลาดโลก ไม่มีการ 

กำาหนดราคาเพดานขายปลีกสูงสุดอีกต่อไป

“ราคาขายปลกีน�า้ตาลทราย กก.ละ 23.50  

บาทในปัจจบัุนนัน้ จะแบ่งน�าเงนิเข้าสูก่องทนุอ้อย 

และน�้าตาลทราย กก.ละ 5 บาท เพื่อให้รัฐน�าไป 

ช่วยเหลอืแก่เกษตรกรผูป้ลกูอ้อย 160 บาทต่อตนั 

อ้อย ดงันัน้ เมือ่ลอยตวัราคาน�า้ตาลทรายแล้วกจ็ะ 

ไม่ต้องน�าเงินส่งกองทุนอีกต่อไป”

อย่างไรก็ตาม เมื่อลอยตัวราคานำ้าตาลแล้ว  

กระทรวงพาณิชย์อาจไม่จำาเป็นต้องถอดออกจาก 

การเป็นสินค้าควบคุมก็ได้ เพียงแต่อาจเสนอให ้

คณะกรรมการกลางฯ พิจารณายกเลิกการกำาหนด 

ราคาเพดานขายปลกีสูงสดุ เพือ่ให้กระทรวงพาณชิย์ 

ยงัคงสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของสถานการณ์ 

การขายและราคาอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นสินค้า 

จำาเป็นในชวีติประจำาวนั และมกีารใช้ในปรมิาณมาก  

ทัง้ในประเทศ และเพือ่ส่งออก แต่หากลอยตวัราคา 

แล้ว ผูป้ระกอบการไม่ยอมปรบัราคาขายให้ขึน้หรอื 

ลงตามราคาตลาดโลก กรมจะเชิญมาหารือให้ปรับ 

ราคาให้สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ 

ผู้บริโภค

ล่าสุด สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและ 

นำ้าตาลทราย (สอน.) ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้การปรับ 

โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายได้ 

ดำาเนินการต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการแก้และปรับ 

กฎหมายต่างๆ รองรบัการลอยตวัราคานำา้ตาลทราย  

คาดว่าจะสามารถสรปุได้ภายในเดอืนตลุาคมนีแ้ละ 

นำาไปสูก่ารลอยตวัราคาได้จรงิในเดอืนธันวาคม 2560  

ซึง่เป็นช่วงฤดหูบีอ้อยปี 2560/2561 โดยการลอยตัว 

ราคานำา้ตาลทรายเป็นไปตามแนวทางการเจรจากบั 

บราซิล ซึ่งก่อนหน้าได้มีการยื่นคำาร้องต่อองค์การ 

การค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กล่าวหาไทยอุดหนุน 

อุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายจึงนำามาสู่การ 

เจรจาเพื่อไม่ให้นำาไปสู่การฟ้องร้อง

สำาหรับหลักการนำาไปสู่การลอยตัวจะต้อง 

ยกเลิกระบบโควต้านำ้าตาลทรายซ่ึงเดิมกำาหนด 

เป็น 3 ส่วน คือ นำ้าตาลทรายบริโภคในประเทศ  

(โควต้า ก.) นำ้าตาลทรายดิบส่งออก 8 แสนตัน  

(โควต้า ข.) นำ้าตาลทรายส่งออกส่วนที่เหลือจาก

โควต้า ก.และ ข. (โควต้า ค.) โดยแนวทางใหม่ 

จะป้องกนัการขาดแคลนบริโภคในประเทศด้วยการ 

กำาหนดให้โรงงานนำ้าตาลทรายต้องสต๊อกนำ้าตาล 

ทรายขาวรองรบัล่วงหน้า 1 เดอืน เพือ่ป้องกนัไม่ให้ 

นำานำา้ตาลทรายไปส่งออกท้ังหมด อย่างไรกต็ามหาก 

ขายออกไปจนทำาให้ขาดแคลนจะมีโทษ

สอน. ยังเชื่อว่าระบบโควต้าดังกล่าวจะไม ่

ทำาให้นำา้ตาลทรายขาดแคลน เพราะปัญหาทีผ่่านมา 

ราคานำา้ตาลทรายไม่สอดรบักบัตลาดโลก เมือ่ราคา 

นำา้ตาลต่างประเทศสงูกว่ากจ็ะทำาให้เกดิการไหลออก  

และหากราคาในประเทศสงูกว่าจะทำาให้นำา้ตาลไหล 

เข้า เมือ่ราคาในประเทศใกล้เคยีงตลาดโลกจะสร้าง 

ความสมดลุมากขึน้ นอกจากนี ้การลอยตวัจะนำาไป 

สู่ระบบการซื้อขายที่เสรี กลไกการค้าเสรีจะทำางาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีโอกาสสอบถาม สมชาย หาญหิรัญ ปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม ยนืยนัว่า การปรบัโครงสร้าง 

อุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลจะไม่มีการยกเลิก 

ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 แต่จะเลิกระบบ 

โควต้า เพื่อให้การจัดสรรนำ้าตาลมีแค่ใช้ในประเทศ 

แต่ต้องเพียงพอ และการจัดสรรเพื่อส่งออกแต ่

สัดส่วนนี้ก็สามารถนำามาขายในประเทศได้ตลอด

เวลา ไม่มีความผิด

“ประเดน็ราคาน�า้ตาลทรายทีบ่างฝ่ายกงัวล 

ว่าจะท�าให้ประชาชนได้รบัผลกระทบนัน้ กระทรวง 

ยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบแน่นอนหาก 

ราคาตลาดโลกปรับข้ึน ขณะเดียวกันก็จะดูแล 

ชาวไร่ไม่ให้ได้รับผลกระทบหากราคาตลาดโลก 

ปรับลดลง”

เมือ่ประเดน็การค้ากดดนัให้ไทยต้องปรบัตวั  

คงต้องฝากความหวงัไว้กบัภาครฐัว่าจะดแูลประชาชน 

ให้ได้ใช้นำา้ตาลราคาเหมาะสมราคาไม่แพงจนเกนิไป 

ในฐานะประเทศผู้ผลิตหลักจนสามารถส่งออกเป็น 

อันดับ 2 ของโลก

Over the past few years, 
regulatory agencies  such 
as the Department of 

Industry and producers in the  
sugar industry-cane farmers and 
sugar mills - have brought up the 
topic of sugar price floating, under 
a bigger discussion of the cane  
and sugar industry restructuring.  
This overhaul is sorely needed as  
the current Cane and Sugar Act  
has been in use since 1984, while  
the current global trade has 
shifted to a barely recognizable  
extent, with much fiercer and  
more cutthroat competition.

Recently, the pressure for the restructuring 

has mounted even further as Brazil filed a  

complaint to the World Trade Organization in 

2015, accusing Thailand of subsidizing its 

cane and sugar industry to the extent that the  

global market was affected. More specifically,  

Brazil pointed its finger to the retail price fixing  

and the sugar quota system, divided into three  

lots, namely sugar for domestic consumption  

(Quota A), sugar exported through the Thai  

Sugarcane and Sugar Company (Quota B), and 

exports by private exporters (Quota C). In 

addition, also under attack was the subsidy 

program that aids cane farmers earning less 

than their actual production costs.
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In 2016, with the potential impact of 

Brazil’s legal action looming larger, the Thai 

government grew more anxious of the possibility 

of Brazil winning the case, which would see  

Thailand paying up a large sum of penalty, not 

to mention other impacts on Thailand and its 

status as the world’s second largest sugar 

exporter.

As a result, the government has urged the 

Ministry of Industry to expedite the restructuring  

of Thailand’s cane and sugar industry. The key  

framework of this overhaul will revolve around 

the amendment of the Cane and Sugar Act. 

However, as the process will likely take over a year,  

the Ministry has opted to home in on key issues  

such as sugar prices and the sugar quota system  

first. The restructured systems will take effect in 

late 2017 and apply to the 2017/18 production 

season. The details will later be submitted to  

WTO.

In February, Industry Minister Dr. Uttama  

Savanayana stated that starting this October,  

domestic sugar prices would be floated and 

tied to global prices. However, the government  

reassured that this move would not affect domestic  

consumers, cane farmers, and factories reliant on  

sugar in their production because sugar would be  

regulated to ensure that the domestic demand  

would be met and supervisory measures of the  

Ministry of Finance would also be put in place.

The floating of domestic sugar prices to  

take effect in October 2017 will be conducted 

with management. A fund, which will derive its  

income during periods of high global sugar prices,  

will be established to aid cane farmers when  

global prices fall.

After the sugar price floating was proposed, 

Mr. Somsak Kiatchailak, Deputy Director-General  

of the Department of Internal Trade, explained 

on behalf of the Finance Ministry that that 

refined sugar is currently on the controlled goods  

list according to a notification of the Central  

Committee on Prices of Goods and Services, with  

the retail price ceiling at 23.50 baht/kg. Once 

the floating comes into effect from October 

onwards, sugar prices in Thailand will rise and  

fall with global prices, and the ceiling price will  

no longer be enforced.

“Of the current retail price of 23.50 baht/ 

kg, 5 baht is allocated as contribution to the Cane 

and Sugar Fund, with which the government  

aids cane growers by offering them 160 baht  

per ton of cane.  Once sugar prices are floated,  

this portion will no longer be requested.”

However, once the floating is implemented,  

the Finance Ministry is not required to remove  

sugar from the controlled goods list but might  

instead make suggestions to the Central Com- 

mission that the retail price ceiling be revoked  

so that the Ministry can monitor the selling and  

the prices closely as sugar is an essential product  

with high demand both for domestic consumption  

and export. If entrepreneurs refuse to adjust their  

prices to reflect global prices, the Department will  

invite them to discuss necessary price adjustment  

to protect consumers from unfair prices. 

Recently, the Office of the Cane and 

Sugar Board (OCSB) has stated that the cane  

and sugar industry restructuring is under way,  

with continuous progress for legal amendments  

and adjustment to accommodate the upcoming  

price floating. The process is expected to come  

to completion in October, and the price floating  

should be ready for enforcement in December  

2017, coinciding with the 2017/18 cane crushing  

season. The price floating will adhere to the  

negotiated terms with Brazil, which previously  

lodged a complaint to the World Trade Organi- 

zation (WTO), which claimed that Thailand had  

subsidized its cane and sugar industry and led 

to a call for negotiation to prevent lawsuits.

The implementation of the price floating  

will require the dissolution of the existing sugar 

quota system, which is divided into three parts,  

namely sugar for domestic consumption (Quota 

A), 800,000 tons of raw sugar for export (Quota  

B), and the remainder from the first two lots  

(Quota C). The new system will help prevent 

sugar shortages for domestic consumption by  

requiring sugar mills to stock a month’s worth  

of refined sugar so that there will be sugar left  

after exports. Penalties will also be imposed for  

sugar mills that exhaust their stock and cause  

a shortage.

The OCSB believes that the revamped  

quota system will not lead to sugar scarcity. 

This is because past issues have had their roots 

in the discrepancy between Thai and global 

prices. When the global price is higher, sugar  

flows out of the country, while during global 

price slumps, imported sugar flows into Thailand.  

Once this disparity is minimized, the system will  

be more balanced. In addition, the price floating  

will also lead to a free trade system, where free  

trade mechanisms can work efficiently.

Mr. Somchai Harnhirun, Secretary of the 

Ministry of Industry, has insisted that the cane 

and sugar industry restructuring will entail only 

the abolition of the quota system but not the 

70:30 profit-sharing system. This is to ensure 

sufficient sugar will be allocated both for domestic 

consumption and export. The secretary reassured 

that the domestic sale of the latter portion will be 

legal and can be done at all times.

“Regarding the concern that the general 

public will be affected by this change, the  

Ministry would like to reassure that it would do  

its best to prevent impacts when global prices  

rise. At the same time, we will also take care of  

cane farmers to protect them during periods of  

price slumps.”

With mounting pressure for Thailand to 

adapt, it is everyone’s hope that the government 

of Thailand, the world’s second biggest sugar  

exporter, will be able to ensure its people access  

to reasonably-priced sugar.
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ควำมส�ำคัญสู่อุปกรณ์วัดระดับ 
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HuayKwang Bangkok 10310, Thailand.

Phone : +66 2 694 2400            Fax : +66 2 694 2404  
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Radar level measuring instruments have written a success story 
and largely superseded previous measuring principles such as 
electromechanical sounding systems or ultrasonic instruments 
in many sectors of industry. The areas of application were gradually 
extended so that users have increasing access to this technology. 

However, according to the unanimous opinion of the experts, a 
measuring instrument that really covers all applications had not yet 
been sighted.Thanks to the higher frequency ranges and new instrument 
versions, the new VEGAPULS 69 comes very close to this ideal.

Just in time for the POWTECH 2014, the Schiltach company VEGA 

presents the VEGAPULS 69 which comes a good deal closer to the ideal 

of an all-round radar measuring instrument for bulk solids. The level 

measuring instrument operates with a frequency of 79 GHz. This enables a 

much higher focusing of the transmission signal. Especially in vessels with 

many installations, the good focusing helps to achieve better separation of 

the actual measuring signal from interference signals.

With new microware components, even  the slightest reflection signals 

can be measured. Products with poor reflection propertiees which were 

previously difficult to measure, such as plastic powders or wood chips, can 

now be measuresd reliably.

The VEGAPULS 69 features a much wider range of application. With 

a measuring range up to 120 m and an accuracy of ±5 mm it has enough 

power reserves even for unusual assignments such as in mine shafts or for 

distance measurement in conveyor systems.    

New radar level measuring instrument VEGAPULS 69 measures 

even the smallest reflection signals thanks to the 79 GHz 

frequency. 

VEGA lnstrument Co.,Ltd.

 VEGAPULS 69

Focusing on the Essential New 
Radar Level Measuring Instrument !

อุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดระดับของเเข็งรุ่นใหม่ VEGAPULS 69 ที่ส่ง
ประสิทธิภาพสามารถตรวจจับได้แม้แต่การสะท้อนของสัญญาณท่ีเล็ก

ท่ีสุด  ท่ีสุดจากการใช้งานคลื่นความถี่ 79 กิกะเฮิรตซ์ 

อปุกรณ์เซน็เซอร์วดัระดบัของเเขง็ด้วยเรดาร์มีส่วนในความส�าเร็จมากมาย

และสามารถใช้แทนที่เครื่องมือท่ีใช้ระบบอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้ เช่น ระบบ

จากอิเลก็โทรแมคแคนคิลั (Electromechanical Sounding Systems) 

หรอืระบบอลัตราโซนกิส์ (Ultrasonic System) ท�าให้ระบบเก่าถกูแทนทีด้่วย

ระบบใหม่นีใ้นหลายๆ อตุสาหกรรม นอกจากนัน้การใช้งานยงัค่อยๆ ขยายออก

ไปในส่วนงานอื่นๆ ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องต้องกันว่า อุปกรณ์ตรวจจับที่

สามารถครอบคลุมทุกการใช้งานได้น้ัน ยังไม่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่จากช่วง

คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นในอุปกรณ์รุ่นใหม่ VEGAPULS 69 ท�าให้ความคิดดัง

กล่าวเข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ในงาน POWTECH 2014, บริษัท Schiltach VEGA ได้นำาเสนออุปกรณ์

ตรวจจับ VEGAPULS 69 ซึ่งสามารถเข้าใกล้การเป็นอุปกรณ์ตรวจจับด้วย

เรดาร์ทีค่รอบคลมุการใช้งานตรวจจบัเกีย่วกบัชิน้งานท่ีเป็นของแขง็ได้ อปุกรณ์

นีใ้ช้งานด้วยคลืน่ความถี ่79 กกิะเฮริตซ์ ซ่ึงสามารถตรวจจบัสัญญาณทีส่่งผ่าน

ช้ินงานได้อย่างแม่นยำาขึ้นอย่างมาก การตรวจจับท่ีแม่นยำาทำาให้สามารถแยก

สัญญาณตรวจจับจริงๆ ออกจากสัญญาณแทรกหรือสัญญาณปลอมได้

ด้วยส่วนประกอบของคลืน่ไมโครเวฟใหม่ แม้แต่การสะท้อนของคลืน่ทีเ่ลก็

ที่สุดก็สามารถตรวจจับได้ ช้ินงานที่มีคุณสมบัติการสะท้อนที่ไม่ดีซึ่งสามารถ

ตรวจจับได้ยากในอดีต เช่น ผงพลาสติก หรือเศษไม้ ก็สามารถตรวจจับได้

โดยมีความถูกต้องอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ  

เครือ่ง VEGAPULS 69 สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ด้วยขอบเขต

การใช้งานที่ไกลถึง 120 เมตรและความแม่นยำาในระดับ ±5 มิลลิเมตร ซึ่งมี

ประสิทธิภาพมากพอสำาหรับการใช้งานที่ไม่ปกติ เช่น ในอุตสาหกรรมเหมือง 

หรือการใช้งานวัดระยะในระบบสายพานลำาเลียง
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โมเดลการบริหารจัดการน�้า 
เพื่อการเกษตรพืชไร่อ้อย
แห่งแรกของไทยภายใต้แนวคิด
Creating Shared Value
Thailand’s First Water Management 
Model for Sugar Cane Plantations 
under the Concept Creating Shared Value
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กลุ่มนำ้าตาลไทยรุ่งเรือง เปิดโมเดลการ 

บริหารจัดการนำ้า โดยชุมชนพืชไร่อ้อย 

แห่งแรกผ่านแนวคิด CSV ในพื้นที่ตำาบล  

ซับสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับสถาบัน 

สารสนเทศทรัพยากรนำ้าและการเกษตร (องค์การ 

มหาชน) หรือสสนก. ดำาเนินงานวิจัยและพัฒนา 

ภายใต้ “โครงการบรหิารจดัการนำา้ เพือ่การเกษตร 

พืชไร่อ้อย ในพื้นที่ตำาบลซับสมบูรณ์” ล่าสุดดำาเนิน 

โครงการมาเป็นระยะกว่า 10 เดอืน มคีวามก้าวหน้า 

ของโครงการแล้วกว่า 60%  

เป้าหมายความยั่งยืน คือ การพัฒนาชุมชน 

ให้เข้มแขง็ เริม่ต้นด้วยการพฒันาคน มีการจดัผูน้ำา 

ชุมชนแห่งนี้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ดำาเนินโครงการ 

บริหารจัดการนำ้าโดยชุมชนในพ้ืนท่ีอื่นๆ เพื่อให้ 

ผู้นำาชุมชนมองเห็นภาพการบริหารจัดการนำ้าโดย 

ชุมชน และสร้างความมั่นใจว่า “ชุมชนสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้”

เมือ่ผูน้ำากลบัมาจงึได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ 

บริหารจัดการนำา้ชมุชน ตำาบลซบัสมบรูณ์ ซึง่ได้รบัรอง 

จากนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลซับสมบูรณ ์

จากนั้นทางบริษัทฯ และคณะกรรมการได้ร่วมกัน 

สำารวจพ้ืนที่แหล่งนำ้าต้นทุนเดิมของตำาบล รวมถึง 

ทำาผังนำ้าตำาบลขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้สสนก. 

ช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมในการบรหิารจดัการนำา้  

และได้มกีารลงพืน้ท่ีเพือ่ทำาการสำารวจ วัดระดบัและ 

วางแผนทำาโครงสร้างเพือ่รองรบันำา้ต่างๆ ได้แก่

1. ขุดสระขนาด 5 ไร่ เพื่อเก็บกักนำ้าไว้ใช้ 

ในหน้าแล้ง

2. ขุดลอกคลอง ขยายพื้นที่รับนำ้าในพื้นที ่

คลองเดิมซึง่มีสภาพต้ืนเขนิและแคบ ให้มคีวามกว้าง 

เป็น 10 เมตร

3. ปรบัปรุงโครงสร้างท่อระบายนำา้ ทำาบานกัน้ 

บริเวณท่อลอดเดิม เก็บนำ้าเป็นช่วงๆ เพื่อรักษา 

ความชุ่มชื้นในดิน

4. พัฒนาแปลงสาธิตเกษตรพืชไร่อ้อยแบบ 

ระบบเติมนำ้าใต้ดิน เพ่ิมความชุ่มชื้นในดิน รักษา 

ตออ้อยให้งอกซำ้า

ดร.ณัฐพล อัษฎาธร กรรมการบริหารกลุ่ม 

บริษทันำา้ตาลไทยรุง่เรอืง กล่าวว่า “คณะกรรมการ 

จดัการน�า้เข้ามาดแูลเรือ่งนี ้ได้ช่วยกนัคดิวางแผน 

กบัสสนก.ว่าเขาท�าอะไร มีปัญหาอะไร ควรจะแก้ 

ตรงไหนทางสสนก.กไ็ปส�ารวจเส้นทางน�า้กแ็นะน�าว่า 

ให้ขุดสระ บริเวณใดเป็นทีดิ่นของชาวบ้านกย็งัเป็น 

ของเขาแต่สระน�า้เป็นของชุมชน มกีารตัง้กฎระเบยีบ 

การใช้น�า้ เช่น ช่วงนีอ้ย่าเพ่ิงใช้ให้ใช้หน้าแล้งใช้เป็น 

ระบบหยดไม่ใช่เอาไปราดแต่กรณีเกดิไฟไหม้หรอื 

ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์สามารถน�าไปใช้ได้ ตอนน้ี 

ยงัไม่เสรจ็ แต่ขดุสระเสรจ็แล้ว มกีติกาแล้ว ตอนนี้ 

เริม่ด�าเนนิการขดุลอกคลอง เพือ่ให้เกบ็น�า้ได้ดข้ึีน  

เพราะชาวบ้านกเ็หมอืนปลกูอ้อยล�า้เข้าไปในเส้นทาง 

น�า้เดิมกจ็ะไปขยายเส้นทางน�า้เพ่ือให้รองรบัได้มากขึน้ 

มีการท�าฝายเพ่ือกกัเกบ็เป็นระยะ นอกจากนัน้ยังมี 

การท�าแปลงทดลองเป็นทีแ่รกของไทยท่ีเป็นพืชอ้อย  

เป็นแปลงเก็บน�า้ใต้ดนิ เหมอืนทดลองว่าถ้าท�าแบบนี ้

จะสามารถท�าให้ได้ยลีด์ของอ้อยเพิม่ขึน้หรอืไม่ เป็น 

การทดลอง เป็นการขุดบ่อลงไป เหมอืนบ่อบาดาล  

เอาน�า้เทลงไปแล้วมันกจ็ะซมึอยูข้่างใต้ เกบ็น�า้อยูใ่ต้ดนิ 

เป็นท่อซเีมนต์ประมาณ 4 ท่อต่อกนั แล้วเจาะรูเพือ่ 

ให้น�้าซึมออกมาได้”



1) Digging a 5-rai pond to be utilized 

as a water source in dry spells

2) Cleaning canals and expanding their  

previously narrow and shallow watershed areas 

to a width of 10 meters

3) Improving the drainage structure and  

installing culvert gates to periodically store  

water and preserve moisture in the soil

4) Developing demonstration cane 

plantations with groundwater recharge structures,  

adding moisture to soil, and caring for cane  

stubs to ensure regermination. 

Dr. Natthaphon Atthathorn, Executive 

Director of the Thai Roong Ruang Sugar Group 

said, “The Water Management Committee stepped  

in to oversee the initiative. They worked with  

HAII to identify what the community was doing,  

what its problems were, and what issues needed  

to be solved. After having surveyed the water  

course, HAII recommended that a pond should  

be dug. While the land would still belong to 

the landowners, the pond would belong to the  

community. In addition, rules and regulations of  

water usage were also established. For example,  

water should not be used in certain periods and  

saved for dry spells. Also, the water is reserved  

for the dripping system and not meant to be  

splashed. However, in case of fire or other 

public necessities, the water may then be 

used. Right now, the construction of the pond  

has yet to finish, but the rules are already 

in place. Also, the cleaning of the canals has 

already commenced so that they can better  

store water. As the villagers’ plantations have 

encroached upon the water course, it will also 

be broaden so that it can store larger volumes  

of water, with intermittent check dams to 

retain water. Furthermore, the project also  

includes Thailand’s first demonstration cane  

plantations with underground water retention  

structure so as to experiment if this approach  

would increase cane yields. This experiment  

involves digging a well resembling an artesian  

aquifer, in which, when filled up, the water 

would be stored underground and leach into 

the soil. This is constructed with four connected 

cement pipes with holes to allow water to  

drain.”

This water management model for sugar 

cane plantation is the first of its kind in Thailand 

under the initiative to promote sustainable 

agriculture in keeping with the “Creating Shared  

Value” (CSV) concept. 

ดร.ณัฐพล อัษฎำธร 
กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทน�้าตาลไทยรุ่งเรือง
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โมเดลนีเ้ป็นการบรหิารจดัการนำา้เพ่ือการเกษตร 

พืชไร่อ้อยแห่งแรกของไทย ตามแนวทางส่งเสริม 

การเกษตรยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าร่วมในสังคม หรือ  

Creating Shared Value : CSV

Thai Roong Ruang (TRR) Sugar Group  has 

unveiled the first water management 

model following the CSV concept by  

the cane  grower community in Sap Somboon  

Sub-district  in Phetchabun. In association with  

the Hydro and Agro Informatics Institute (Public  

Organization), or HAII, the community conducted  

the research  and development project “Water  

Management  for Sugar Cane Plantations in  

Sap Somboon  Sub-district,” which has been  

carried out for 10 months and is currently 60%  

finished.

The sustainability goal is to strengthen  

the community by developing human resources.  

To this end, the leaders of the community  

made trips to other communities to study their  

water management projects so as to develop  

a clearer picture of community-driven water  

management and foster confidence that 

“communities can be self-reliant.”

Upon their return, the community leaders  

appointed the Water Management Committee 

of Sap Somboon Sub-district, endorsed by the 

Chief Executive of the Sub-district Administrative 

Organization of Sap Somboon. Afterwards, the  

company and the Committee jointly conducted  

a survey of the existing natural water sources  

of the sub-district and drawn up the water  

map so that HAII could help analyze the  

appropriateness of the water management  

model. In addition, they also conducted a 

field study to take relevant measurements and  

formulate plans for water storage structures,  

as follows.

>>โครงการบริหารจัดการนำ้าเพื่อการเกษตรพืชไร่อ้อย ในพื้นที่ตำาบลซับสมบูรณ์
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OPTIONAL VARIO 
SWEEPING BRUSH ™

The cleanliness of your outdoor spaces conveys a quality 

image. Maintain the image of your food production 

environment while increasing productivity with the 

high-performance Sentinel® outdoor rider sweeper.

The Sentinel provides excellent cleaning in congested 

and open areas to help reduce your cost to clean, improve 

cleanliness, and provide a safe and healthy environment. Easily 

maneuver in harsh environments with one center-suspended 

floating main broom that adjusts to road surface variations 

and four-wheel power steering.

The Sentinel helps protect employees and facilities 

from potentially harmful dust with its unique twin-vacuum 

dry dust control system with PM-10 certification. Optional 

dual side brushes and Vario Sweeping Brush™ provide 

a 126 in/ 3,200 mm sweeping path to quickly clean large areas 

and the direct throw debris conveyor helps collect virtually 

all forms of debris. Designed for easy operation, Sentinel’s 

simple one-touch activation starts all sweeping functions.

Take your cleaning to the next level and enhance your 

facility image with a large industrial sweeper that delivers 

consistent results in the toughest environments.

ความสะอาดเรียบร้อยโดยรอบของสถานท่ีท�างานหรือโรงงาน จะน�า
ไปสู่คุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดี สามารถคงรักษาภาพลักษณ์
และส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการผลิตอาหาร ได้ด้วยรถกวาด รุ่น Sentinel 

ซ่ึงมีสมรรถนะสูงท�างานได้รวดเร็ว 
รถกวาด รุน่ Sentinel สามารถทำางานได้อย่างมปีระสิทธภิาพทัง้ในพืน้ที่

ท่ีจำากัดและพ้ืนที่โล่ง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำาความสะอาด และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำาความสะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รถรุ่นนี้ใช้งานง่ายและคล่องแคล่วด้วยแปรงกลางที่สามารถปรับตามสภาพ
พื้นที่ถนนที่กวาดและระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

รถรุ่นนี้ช่วยปกป้องคนทำางาน ลูกจ้าง และสิ่งอำานวยความสะดวก
ต่างๆ จากฝุ่นด้วยการติดตั้งระบบดูดฝุ่นโดยใช้พัดลมคู่และควบคุมฝุ่นได้
ตามมาตรฐาน PM-10 

นอกจากนี้ยังมีออฟชั่นให้เลือกใช้แปรงข้างคู่ ขนาด 3,200 มิลลิเมตร
เพื่อช่วยในการทำาความสะอาดในพื้นท่ีกว้างได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบ
สายพานลำาเลียงที่สามารถเก็บขยะได้ทุกประเภท

รถรุน่นีถ้กูออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายๆด้วยปุม่สมัผสัเพยีงปุม่เดยีว เพ่ือ
เริ่มการทำางานทุกฟังก์ชั่น ยกระดับการทำาความสะอาดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
ขึ้นด้วยรถรุ่น Sentinel กับการทำาความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสมำ่าเสมอ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำาความสะอาดได้ยากที่สุดก็ตาม

I.C.E. Intertrade Co., Ltd.  
18 Promrat Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150, Thailand.
Tel : (+66) 2 450 6055-6, (+66) 81 721 2550 
Email : info@iceintertrade.com
Website : www.iceintertrade.com

More Information Contact : 

Sugar Asia Magazine32

Special Insight



I.C.E. Intertrade Co., Ltd. | 18 Promrat Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150
TEL: 0-2450-6055-6, 08-1721-2550  |  EMAIL: info@iceintertrade.com

Tennant’s Sentinel® high-performance outdoor rider sweeper easily maneuvers 

in harsh environments while reducing dust with all-weather dry dust control.

IMAGE MATTERS

 CONTACT US TO ENHANCE YOUR IMAGE AND INCREASE PRODUCTIVITY TODAY! 

AND WE LOOK A LOT BETTER  



ผู ้นำาเข้าเอทานอลสู่บราซิลจำาเป็นต้องปฏิบัติ ตามกฎกติกาเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศ 
ในด้านการจัดเก็บอุปทานตามประกาศราช 

    กิจจานุเบกษาของประเทศ

สภานโยบายพลังงานแห่งชาติยกร่างกฎใหม่ 
เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาว่าผู้นำา 
เข้าเอทานอลจะต้องปฏิบัติตามกฎเช่นเดียวกับผู ้
ผลิตในประเทศในโดยต้องจัดเก็บเอทานอลบริสุทธิ์  
(Anhydrous Ethanol) ไว้ที ่25% ในเดอืนมกราคม 
ของทุกปีและ 8% ในเดือนมีนาคมโดยอิงยอดขาย 
ในปีก่อนหน้า และข้อความที่ตีพิมพ์ในประกาศราช 
กิจจานุเบกษาเมื่อเดือนพฤษาคม ทำาให้กฎดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้แล้วอย่างเป็นทางการ

มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง
ตลาดเอทานอลในประเทศท่ามกลางกระแสการนำา 
เข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้น

กฎเดมิ ANP 67/2011 ออกเพือ่เป็นหลกัประกนั 
ว่าประเทศจะมีอุปทานเอทานอลบริสุทธิ์เพียงพอใน 
ฤดกูารปลกูพชืแซม(intercrop season) ในภาคกลาง 
ตอนใต้ของประเทศบราซลิหลงัจากประสบภาวะการ 
ขาดแคลนอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้จนทำาให้ประเทศ 
ต้องหันไปพึ่งพาการนำาเข้า ฤดูการปลูกพืชแซมใน 
ภาคกลางตอนใต้ของประเทศบราซลิเริม่ตัง้แต่เดอืน 
ธันวาคมไปจนถึง 31 มีนาคม

ท่ามกลางสถานการณ์การนำาเข้าท่ีสูงขึน้ตลอดปี  
2559 ไปจนต้นปี 2560 ผู้ผลิตเอทานอลในบราซิล 
ต่างพยายามผลกัดันให้รฐับาลกลบัมาตัง้กำาแพงภาษี 
การนำาเข้าอีกครั้ง

เน่ืองจากมีการงดเว้นภาษีนำาเข้าตั้งแต่เดือน 
ตลุาคม 2554 เนือ่งจากบราซลิขาดแคลนเอทานอล 
จากปัญหาพืชผลไม่ดี โดยในปัจจุบันแผนการงด 
เว้นภาษีนำาเข้ามีผลไปอีกจนถึงปีพ.ศ. 2562

ขณะนีม้กีารเลือ่นการลงมตขิองคณะกรรมการ 
การค้าต่างประเทศของบราซลิ (คาเมก็ซ์) เพือ่ยกเลิก 
การเว้นภาษนีำาเข้าเอทานอลของประเทศออกไปจนถงึ 
เดือนมิถุนายน โดยในตอนแรกการลงคะแนนมติ 
ดงักล่าวจะมขีึน้ในวนัที ่2 พฤษภาคมในระหว่างการ 
ประชมุร่วมระหว่างกระทรวงต่างๆ และคาเม็กซ์

บรำซิลออกกฎใหม ่
ส�ำหรับผู้น�ำเข้ำเอทำนอล
Brazil Establishes New Rule 
for Ethanol Importers

อย่างไรก็ตามภาคเกษตรกรรมของบราซิลคดัค้าน 
การเกบ็ภาษศีลุกากร โดยกลุม่เกษตรกร กลุม่สงัคม 
ชาวบราซลิชนบท (Brazilian Rural Society) อ้างว่า 
การกลบัมาตัง้กำาแพงภาษอีาจนำาไปสูก่ารตอบโต้ทาง 
ภาษีจากประเทศสหรัฐฯ ในด้านการซื้อขายสินค้า 
ชนิดอื่นได้

ผู้ผลิตเอทานอลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต่างโอดครวญถึงสถานการณ์ปัญหาที่การนำาเข้า 
เอทานอลสร้างความเสยีในต่อกลไกราคาท้องถิน่ ซึง่ 
การนำาเข้าส่วนใหญ่มักจะผ่านท่าเรือที่ต้ังอยู่ในเขต 
เมืองพาไรบา และมารันฮาวโดยไม่มีการเก็บภาษี 
ท้องถิ่นใดๆ ในการนำาเข้าเอทานอลดังกล่าว

Brazil’s ethanol importers are now required 

to follow the same rules as domestic  

producers regarding stocks of supply,  

according to the country’s official gazette.

The National Council for Energy Policy in  

mid-April proposed the new rule, in which 

importers of ethanol would have to follow the 

same rules as national producers of keeping 

stocks of anhydrous of 25% in January of each  

year and 8% in March, based on previous-year  

sales. The text published by the Official Gazette  

on May makes the rule official.

The measure aims to protect the domestic  

ethanol market amid a recent surge of imports  

of US product.

•••

The original rule, ANP 67/2011, was created  

to ensure enough supply of anhydrous ethanol  

in the country during the intercrop season in  

Center-South Brazil following a serious disrup- 

tion of supply that forced the country to turn to  

imports. The intercrop period in CS Brazil runs  

from December until March 31.

Amid surging imports throughout 2016  

and early 2017, Brazilian ethanol producers have  

been pushing the government to reinstate the  

import tax.

The import tax was suspended in October  

2011 because Brazil was undergoing an ethanol  

shortage due to crop problems. The tariff is 

currently suspended until 2019.

A vote by Brazilian foreign trade board Camex  

to reinstate the country’s ethanol-import tariff  

has been postponed until June. The vote was 

scheduled to take place May 2 during a meeting  

of several government ministries and Camex.

Brazil’s agricultural sector has opposed the  

tariff, with the farmers’ group Brazilian Rural Society  

arguing it could lead to retaliatory tariffs from 

the US on other commodities.

North-Northeast ethanol producers have  

been very vocal about the damage that ethanol  

imports have brought to the local prices. The  

imports are usually via ports located in Paraiba  

and Maranhao states, where no local tax applies  

to imported ethanol.
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ก ารลงทนุในระยะทีส่องของบริษทั เคเอน็ 
เอม็ กรุป๊ เบอร์ฮาด(จ�ากดั) กบัโครงการ 
โรงงานไบโอเอทานอลในประเทศไทยคาดว่า 

จะสร้างรายได้ประจ�า (recurring income) ให้กบั 
บรษัิทได้อกีนาน ตามข้อมลูการวจัิยจาก ฮองเหลียง 
อินเวสเม้นท์ แบงก์ (HLIB)

ศนูย์วจัิยกล่าวว่าในภาพรวมการมโีครงการระยะ 
ท่ี 2 ถือเป็นนมิติหมายอนัดเีพราะนัน่หมายความว่า 
การดำาเนินการระยะที่ 1 ที่ล่าสุดพ่ึงแล้วเสร็จไป 
ต้นตอนเดือนพฤษภาคม 2560 นั้นประสบผล 
สำาเร็จด้วยดี

คาดว่าโครงการนีจ้ะสามารถสร้างรายได้ประจำา 
ในระยะยาวให้กับบริษัทและความเสี่ยงที่โครงการ 
จะขาดทนุนัน้ตำา่มากเนือ่งจากงานวศิวกรรม จัดซือ้ 
และรบัเหมาก่อสร้าง (EPCC) ของโรงงานจะดำาเนนิ 
การโดยฝ่าย EPCC ภายในของบริษัทเองศูนย์วิจัย 
กล่าวเสริม

เคเอน็เอม็ได้จดัสรรงบประมาณ 1,300 ล้านบาท  
(หรือประมาณ 159 ล้านริงกิตมาเลเซีย) สำาหรับ 
การดำาเนนิการก่อสร้างระยะที ่2 โรงงานเกรดนำา้มนั 
เช้ือเพลงิอมิเพรสชนั เอทานอล ประเทศไทย (IEL) 
กำาลงัการผลติเดิมของโครงการไบโอเอทานอลไทย  
(ระยะที่ 1) นั้นอยู่ที่ 200,000 ลิตรต่อวัน

เมื่อระยะท่ี 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ก่อสร้าง  
18 เดือน) จะทำาให้โรงงานมกีำาลังการผลิตรวมเป็น  
500,000 ลิตรต่อวัน

บริษัทเคเอ็นเอ็มเผยว่า “เมื่อโครงการ IEL  
ระยะ 2 แล้วเสร็จ คาดว่าจะท�าก�าไรได้ดี เป็นไป 
ตามทศิทางกลยุทธ์แผนระยะยาวของบริษทัเคเอน็ 
เอม็ในหารายได้ประจ�าอย่างยัง่ยนืจากธรุกจิพลงังาน 
หมุนเวียนให้กับบริษัท เคเอ็นเอ็ม กรุ๊ป” 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัแจ้งว่า กว่าบรษิทัจะได้รบั 
รายได้ก้อนแรกจากโครงการนีค้าดว่าคงต้องรออย่าง 
เรว็ทีส่ดุคือ ปีพ.ศ. 2562 นอกจากนีค้วามมากน้อย 
ของกำาไรยังขึ้นอยู่กับราคาเอทานอล (ราคาขาย)  
และราคามันสำาปะหลัง (ราคาวัตถดุิบตั้งต้น)

สมมตุว่ิาราคาขายเอทานอลอยูท่ี ่23 บาทต่อ 
ลิตรและต้นทุนมันสำาปะหลังที่ 5,600 บาทต่อตัน  
ศูนย์วิจัยคาดว่าผลกำาไรของโครงการระยะที่ 2 จะ 
อยู่ที่ประมาณ 15 ล้านริงกิตมาเลเซียซึ่งเป็นส่วน 
รายได้เสรมิจากระยะที ่1 ทีท่ำาเงินอยูแ่ล้วประมาณ  
10 ล้านริงกิตมาเลเซีย

ฮองเหลียง อินเวสเม้นท์ แบงก์ (HLIB) ซึ่ง 
กำาลงัอพัเกรดหุน้จากซือ้เป็นขายด้วยราคาเป้าหมาย 
ที ่0.32 รงิกติมาเลเซยี กล่าวว่า ถงึอย่างไรกย็งัไม่ 
อาจตัดความเป็นไปได้ที่ว่าโครงการระยะที่ 2 อาจ 
ล่าช้าไปอีกเหมอืนท่ีเคยเกดิขึน้กบัโครงการระยะที่  
1 (ซึ่งมีการเลื่อนออกไปเป็นปี)

กำรลงทุนไบโอเอทำนอลไทย 
ของเคเอ็นเอ็ม ขยำยตัวได้ดี 

เพิ่มผลก�ำไร
KNM Securing Investment 

 in Thai Bio Ethanol Project Seen 
 Expansion Boosting Profits

KNM Group Bhd’s investment in the second phase of its bio ethanol plant project  

in Thailand is expected to provide long term recurring income for the group, 

according to Hong Leong Investment Bank (HLIB) Research. 

The research house on Monday said on the whole it was positive of the group’s 

project for the second phase as it signifies the successful implementation of the phase 

one  project, which has been recently completed in early May 2017.

It added that the project was expected to provide long term recurring income to  

the group and the risk of project cost overrun would be minimal as the engineering, 

procurement, construction and commissioning (EPCC) work of the plant would be 

carried out by the group’s internal EPCC arm. 

KNM has allocated 1.3 billion baht (about RM159mil ) for the construction of Phase  

2 fuel-grade Impress Ethanol Plant in Thailand. The capacity of the original Thai bio 

ethanol project (Phase 1) is 200,000 litres per day. 

Phase 2 (with construction duration of 18 months) would bring the plant’s 

production capacity to a total of 500,000 litres per day.

"Upon completion, the IEL Phase 2 project is expected to yield positive returns, 

in line with KNM’s long term strategic direction of generating sustainable and recurring  

income streams from its renewable energy businesses for KNM Group," said KNM.

Earliest earnings contribution from this project is only expected in 2019. The 

magnitude of earnings is also dependent on ethanol pricing (selling price) and also 

cassava pricing (feedstock price), it noted.

Based on assumptions of ethanol selling price of 23 baht per litre and cassava cost  

of 5,600 baht per tonne, the research house expected profit contribution of the second  

phase project estimated to be RM15mil, which is in addition to 1st phase expected 

contribution of RM10mil.

HLIB, which is upgrading the stock to a buy from sell with a target price of RM0.32, 

said it does not  discount the possibility of delay in commencement of phase 2 project,  

as witnessed in phase 1 (which has been delayed for a year).

 >> Impress Ethanol Co., Ltd. A Bio-ethanol production plant located in Thailand with total capacity of 
400,000 litres per day.
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ผู้ผลิตเอทำนอลไทย 
หนุนกำรใช้แก๊สโซฮอล์ 

E20
 Thailand Ethanol Producers 

BackE20 Gasohol 

ผู้ผลติเอทานอล ลุน้ผลศึกษาคณะอนกุรรมการ 
ด้านพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เลิก-หรือ 
ไม่เลิกจำาหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ออกตัวหนุน 
ให้ยกเลิก หวังดันการใช้เอทานอลเพิ่มจาก 
แก๊สโซฮอล์ E20 ด้านโรงงานเอทานอลใหม ่

จ่อเข้าระบบปีนี้อีก 3 โรง ดันกำาลังผลิตพุ่ง 1.52  
ล้านลิตร/วัน 

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และในฐานะนายก 
สมาคมเอทานอลจากมนัสำาปะหลงั เปิดเผยว่า ในวนัที ่
18 พ.ค.ทีผ่่านมามกีารประชมุคณะอนกุรรมการด้าน 
พลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในประเด็น 
การยกเลิกนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 หลังจากที่รัฐบาล 
ได้สั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมทั้งข้อดี-ข้อเสีย 
ก่อนที่จะตัดสินใจให้กระทรวงพลังงานดำาเนินการ 
ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ในเบื้องต้นทางสมาคมเอทานอลฯได้ให้ข้อมูล 
ยืนยันว่าหากมีการยกเลิกนำ้ามันดังกล่าวและส่ง 
เสริมให้มีการใช้นำ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ทดแทนนั้น  
จะทำาให้ลดการพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศ ส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรมเอทานอลแล้วยังทำาให้ราคาพืชผลทาง 
การเกษตรคือทั้งมันสำาปะหลังและอ้อยไม่มีปัญหา 
ราคาตกตำา่อกีด้วยเพราะสามารถนำาผลผลติมาป้อน 
โรงงานผลิตเอทานอลได้

ทั้งนี้สำาหรับกำาลังผลิตเอทานอลทั้งจากกาก 
นำ้าตาลและมันสำาปะหลังในปัจจุบันอยู่ที่ 4.2 ล้าน 
ลติร/วนั ขณะทีป่รมิาณการใช้อยู่ท่ี 3.8-4 ล้านลติร/ 
วันเท่านั้น ที่สำาคัญในปีนี้จะมีโรงงานผลิตเอทานอล 
ใหม่ ที่ใช้มันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบ ผลิตเข้าระบบ 
อีก 3 โรงคือ 1) บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำากัด 
เริม่ผลิตเข้าระบบแล้ว 2) บริษทั อมิเพรส เทคโนโลยี  
จำากัด (ประมาณ 200,000 ลิตร/วัน) จะเข้าระบบ 
ในช่วงไตรมาส 3 ในปีน้ีและ 3) บริษทั ฟ้าขวญัทิพย์  
จำากัด จะเริ่มผลิตเข้าระบบในเดือน มิ.ย.นี้ เท่ากับ 
ว่ากำาลงัผลติเอทานอลในระบบจะเพิม่ข้ึนอกีประมาณ  
1.52 ล้านลิตร/วัน

นายเดชพนต์กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ที ่
ภาครัฐได้เรียกเข้าไปหารือนั้น ไม่ได้มีเพียงกลุ่ม 
อุตสาหกรรมเอทานอลเท่าน้ันที่ต้องการให้มีความ 
ชัดเจนในการยกเลิกจำาหน่ายนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 
เพราะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ และกลุ่ม 
อุตสาหกรรมโรงกลั่นที่ก็ให้ข้อมูลไปในทิศทาง 
เดียวกันว่าได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 
การใช้นำ้ามันแก๊สโซฮอล์E20ไว้แล้วโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการผลิตรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์ที่สามารถ 
รองรับการใช้นำ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ไปจนถึง 
นำ้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 แล้ว

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทาง 
สมาคมเอทานอลจากมันสำาปะหลังได้ประกาศรับซือ้ 
ผลผลิตมันสำาปะหลังในช่วงท้ายฤดูกาลที่โดยปกติ 
ในช่วงนี้โรงงานผลิตแป้งจะปิดรับการซื้อเนื่องจาก 
เปอร์เซ็นต์แป้งมันสำาปะหลังในช่วงน้ีค่อนข้างน้อย 
และส่งผลให้ราคาตกตำ่าอยู่ที่ประมาณ1.50-1.60 
บาท/กิโลกรัมแต่หากขายเข้าโรงงานเอทานอล 
จะได้ราคาดีกว่าที่ 1.80-1.90 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี ้
นอกจากจะทำาให้มีวัตถุดิบเข้าโรงงานต่อเนื่องแล้ว  
ยังถือว่าช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันด้วย

Ethanol producers hold their breath as the  

National Reform Council’s Energy Sub- 

committee is set to reveal their study 

results, which might see the sale of gasohol  

suspended, an outcome that ethanol producers  

are keeping their fingers crossed for as it would  

push up sales of E20 gasohol. Three additional  

ethanol plants are slated to start their production  

this year, driving up ethanol production by 1.52  

million liters/day.

Mr.DechaponLertsuwanroj, President of Ubon  

Bioethanol Group and Chairman of the Tapioca  

Ethanol Association, has revealed the Energy Sub- 

committee of the National Reform Council (NRC) 

met on May 18 to discuss the discontinuation of  

gasohol 91 sale after the government had ordered  

a study of its advantages and disadvantages 

•••

before the Ministry of Energy would subsequently  

officially announce the results of the study.

Initially, the Association asserted that the 

termination of gasohol 91, coupled with endorse- 

ment of E20 gasohol,  would reduce reliance on  

imported energy and promote the ethanol industry, 

which would in turn increase the prices prevent price  

slumps of crops such as cassava and sugar cane  

as they can be used as feedstock for ethanol.

The current production capacity from molasses  

and cassava stands at 4.2 million liters/day, while  

the consumption rates lags behind at 3.8-4 million 

liters/day. More importantly, three additional  

cassava-based ethanol plants are slated to enter  

the system this year, namely 1) TPK Ethanol Co., Ltd., 

which has begun its production, 2) Impress  

Technology Co., Ltd., (approximate capacity of  

200,000 liters/days), starting producing in the  

third quarter, and 3) Fakwantip Co., Ltd., set to  

begin its production this June. This means that  

the ethanol production capacity in the system 

will increase by around 1.52 million liters/day.

Mr.Dechapon added that in a discussion 

with the government earlier, not only the ethanol  

industry but also the auto and refining industries 

were seeking clarification on the potential 

discontinuation of gasohol 91 saleas they said in  

unison that they had already made preparations  

for E20 gasohol. In particular, they had already  

make accommodations inauto manufacturing to  

produce cars that could run on E20 gasohol and  

even E85 gasohol.

It is also reported that the Tapioca Ethanol  

Association has recently announced that it 

will purchase cassava at the end of the season, a 

period where flour mills usually halt their purchase 

as the starch content of cassava is usually low, 

so cassava is sold at as low as 1.50-1.60 baht/kg.  

If sold to ethanol plants, cassava will fetch better  

prices at 1.80-1.90 baht/kg. Therefore, the move will  

not only retain a continuous supply of feedstock for  

ethanol plants but also help cassava farmers.
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Bioenergy News

โรงงำนผลติเอทำนอล รุน่ที ่2 
แบบครบวงจรแห่งแรกของอนิเดยี 
ส�ำหรับเชือ้เพลิงทดแทน
India's First Second-Generation 
Bio-Refinery for Renewable Fuels

Mr. Nitin Gadkari รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
คมนาคมทางถนน ทางหลวงและการ 
ขนส่งของอินเดีย ได้ทำาพิธีเปิดโรงงาน 

สาธิตการผลติเอทานอลจากเซลลโูลสของบรษิทั Praj  
Industries Limited ใกล้เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย  
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โรงงานดังกล่าวถือ 
เป็นโรงกลัน่ชวีภาพแบบครบวงจรแห่งแรกของอนิเดยี  
ซึง่สร้างขึน้เพือ่สาธติกระบวนการผลติเอทานอลจาก 
ของเสียทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีลำ้าสมัยที่เป็น 
กรรมสิทธิ์ของ Praj

โรงงานสาธิตแห่งนี้มีกำาลังการผลิตเอทานอล 
1 ล้านลติรต่อปี โดยผลติจากชวีมวลหลากหลายชนดิ 
เช่น ฟางข้าวและข้าวสาลี ต้นฝ้าย ใบอ้อย ชานอ้อย 
ใบและซงัข้าวโพด จากความเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ในการบรูณาการเทคโนโลยีการผลติรุน่แรก ทำาให้ Praj  
เชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีเอทานอลรุ่นที่ 2 จะสามารถ 
ผลติเอทานอลด้วยต้นทุนตำา่ทีส่ดุและมกีารปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (GHG) น้อยที่สุด

ระบบเทคโนโลยีทีท่นัสมยัจาก Praj ทำาให้บรษัิท 
สามารถต่อยอดผลงานด้านเทคโนโลยไีปยงัภาคส่วน 
อื่นๆในด้านเชื้อเพลิงหมุนเวียนและเคมี

Praj เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยี  
โดยบริษัทเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนพฒันาความยัง่ยนืของธุรกจิ 
อย่างมนียัสำาคญั หลงัจากทีไ่ด้เปิดตวัเทคโนโลยกีาร 

ผลิตเอทานอลรุน่แรก และคาดว่าเทคโนโลยรีุน่ที ่2 นี ้
จะก้าวขึ้นเป็นผู้บุกเบิกในแวดวงอุตสาหกรรม

Praj ได้ทุ่มงบลงทุนไปเกือบ 30 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 
จากเซลลูโลสตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดย 
อาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่บริษัทได้
สั่งสมมา

Praj ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
(MoU) กับบริษัท Indian Oil Corporation และ  
Bharat Petroleum Corporation Ltd เพือ่เป็นพนัธมติร 
ด้านเทคโนโลยีในโครงการต่างๆ ในอินเดีย

สำาหรับในช่วงแรกนีม้โีครงการประมาณ 10-12  
โครงการจากท่ัวประเทศท่ีวางแผนใช้เทคโนโลยี 
เอทานอล รุน่ที ่2 ซึง่แต่ละแห่งจะใช้เงินทนุราว 100  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีกำาลังการผลิตเอทานอล 
เฉลี่ย 100,000 ลิตรต่อวัน

Mr. Pramod Chaudhari ประธานกรรมการ 
บริหารของ Praj กล่าวว่า "เทคโนโลยีใหม่นี้มี 
ศักยภาพยอดเย่ียมในการผลกัดันเศรษฐกจิในพืน้ที่ 
ชนบท ทัง้ยงัช่วยสร้างงานและยกระดบัความยัง่ยนื
ได้อย่างมีนัยส�าคัญ"

Mr. Nitin Gadkari, India’s Minister for 

Road Transport, Highways and Shipping,  

inaugurated Praj’s cellulosic ethanol  

demonstration plant near Pune, India on 7th  

May 2017. It is India’s first integrated bio-refinery,  

built to showcase Praj’s cutting-edge proprietary  

process technology to produce ethanol from  

agricultural waste.

The demonstration plant has the capacity to  

produce 1 million liters of ethanol annually from a  

variety of biomass such as rice and wheat straw,  

cotton stalks, sugarcane trash, bagasse, corn cobs  

and stover. Backed by its expertise and experience  

of well integrated 1st generation technologies,  

Praj is confident that their 2nd generation ethanol  

technology will produce ethanol at the lowest 

cost and GHG emissions.

Praj’s advance technology platform enables  

them to expand its technology portfolio to other  

renewable fuels and chemicals.

Praj, a company known for technologies which  

have continued to drive down GHG emissions as 

well as improve business sustainability significantly  

in 1st generation ethanol space, expects its 2nd  

generation ethanol technology to be a trailblazer  

in the industry.

Praj has invested close to US$ 30 m for the  

development of cellulosic ethanol technology over  

the period of last seven years from its internal  

accruals.

Praj has already signed MoUs with Indian Oil  

Corporation and Bharat Petroleum Corporation  

Ltd to be their technology partners for certain  

projects in India.

In the first phase, about 10 to 12 projects, based  

on 2nd Generation ethanol technology are being  

planned across the country, each with a capital  

outlay of approximately US$ 100 m and average  

capacity of 100,000 liters of ethanol per day.

Mr. Pramod Chaudhari, Executive Chairman,  

Praj said, “This technology has great potential to  

boost to rural economy, create employment and  

help improve sustainability significantly.

It is heartening to see indigenous innovation emerging from Praj Industries yet

again. Biofuel is not only cost-effective, but also a pollution-free, partial import

substitute for oil upto Rs. 7 trillion, and beneficial to the farmers, consumers,

industries and government. Waste to wealth is the new mantra that emerges
ndfrom Praj's innovative world-class 2 Gen Ethanol technology.”

- Mr. Nitin Gadkari,
              Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping, Government of India.

“Our country is paving its way towards greater energy self-reliance.

India’s First Integrated Bio-Refinery Demo Plant for Renewable Fuels & Chemicals inaugurated in May 2017 
by Mr. Nitin Gadkari, Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping, Government of India.

India’s first integrated bio-refinery demonstration plant is built on Praj’s proprietary advanced ethanol
ndtechnology for manufacturing ethanol from variety of agri-waste. Praj’s 2 Generation bio-refinery Demo Plant

will produce 1 million liter per annum (MLPA) ethanol by processing a range of agri-residue like rice and wheat

straw, cotton stalk, bagasse, cane trash, corn cobs and corn stover, etc. with superior product yields.

“Called for greater emphasis on ethanol blending & expediting
ndthe setting up of 2 generation bio ethanol refineries.”

- Narendra Modi, Prime Minister of India

3 39   |  09 May 2017: PM   | https://twitter.com/narendramodi/status/861885889965953025
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กลุ่มมิตรผล จ่อตั้งโรงงานผลิตกรดแล็กติก 
จากนำา้ตาล ป้อนอตุสาหกรรมอาหาร เผย 
อยูร่ะหว่างสำารวจความต้องการของตลาดและ 

รอรฐัสนบัสนนุการลงทนุไบโออโีคโนม ีแย้มจะเจรจา 
เป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้โครงการผลิต PLA ในเครือ  
ปตท.ด้วย

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม 
มติรผล เปิดเผยว่า บริษทัฯ มแีผนทีจ่ะลงทนุโครงการ 
ผลิตกรดแล็กติกท่ีเป็นการต่อยอดจากนำ้าตาล โดย 
บริษัทได้พัฒนาเชื้อแบคทีเรียได้แล้วและทดลองใน 
โครงการนำาร่องพบว่าผลออกมาดี และพัฒนาเชิง 
พาณิชย์ได้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการทดสอบตลาด      

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจำาเป็นต้องได้รับการ 
สนบัสนุนจากนโยบายรฐัในการขับเคลือ่นการลงทนุ 
ด้านเศรษฐกจิชวีภาพ หรือไบโออีโคโนม ีโดยคาดการณ์ 
ว่าอตุสาหกรรมไบโออโีคโนมจีะเกดิขึน้ในอกี 3-5 ปี 
ข้างหน้า

สำาหรบัโรงงานผลติกรดแลก็ตกิ คาดว่าจะตัง้ที่ 
จังหวัดขอนแก่นเพื่อต่อยอดโรงงานนำ้าตาลเดิมและ 
โรงงานนำา้ตาลแห่งใหม่ โดยมกีำาลงัการผลติเบือ้งต้น 
อยูท่ี ่1-3 หม่ืนตนั/ปี ข้ึนกบัความต้องของตลาด

ทัง้นี ้กรดแลก็ตกิใช้ในธรุกจิอาหารเพือ่เป็นส่วน 
เสรมิเพิม่รสชาต ิและถนอมอาหาร เช่น นมโยเกร์ิต  
และยังเป็นวัตถุดิบต้นทางสำาหรับโครงการผลิต 
พลาติกชีวภาพชนดิโพลแีลก็ตกิ แอซดิ (PLA) ซึง่เครอื 
พทีที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC) ได้มกีารเจรจากบั 
กลุ่มเนเชอร์เวร์ิกส์ สหรฐัอเมรกิา ให้มาตัง้โรงงานผลติ 
PLA แห่งที ่2 ในไทย แต่เนือ่งจากราคานำา้มนัปรบัตวั 
ลงมาอยูร่ะดบั 50 เหรยีญสหรฐั/บาร์เรล ทำาให้โครงการ 
ผลิต PLA ต้องชะลอการลงทุนไปก่อนเพราะไม่คุ้ม 
การลงทุน

มิตรผล 
เตรียมตั้งโรงงำนกรดแล็กติก
หนุนอุตฯ อำหำร
Mitr Phol to Set Up Lactic Acid Plant 
to Support Food Industry

เมื่อวันที่ 15 พ.ค ที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผล และ 
สำานกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน)  
หรือ สวก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านการวิจยัพฒันาและต่อยอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
ตามแนวทางเกษตรยัง่ยนื โดยส่งเสริมให้เกดิการนำา 
ไปใช้จริง เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ให้เกิดขึน้กบัสนิค้าเกษตร 
สอดคล้องการทำางานแบบบูรณาการตามนโยบาย 
ประชารัฐ โดยม ีพล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
ในพิธี

ข้อตกลงความร่วมมอืครัง้นีจ้ะร่วมมอืในโครงการ 
วจิยั 3 โครงการ คือ โครงการวิจยัการปลกูพืชหลงันา 
เพือ่เป็นพชืหมนุเวียนและบำารงุรกัษาดิน โดยจะศกึษา 
การปลูกถั่วเหลืองมนพื้นที่ 150 ไร่ และมีเป้าหมาย 
ขยายผลให้เป็น 1 พนัไร่ เนือ่งจากถัว่เหลอืงทีผ่ลติใน 
ประเทศไม่เพยีงพอต่อการบริโภคในตลาด โครงการ 
วิจัยการป้องกันศัตรูพืชด้วยสารควบคุมศัตรูพืชที่ได ้
จากธรรมชาต ิลดการใช้สารเคมแีละโครงการปรบัปรงุ 
คณุสมบตัขิองดนิโดยปุ๋ยชีวภาพ ภายใต้งบประมาณ 
กว่า 5.4 ล้านบาท

Mitr Phol Group has rolled out a plan to 

construct a sugar-based lactic acid 

factory to feed the food industry and  

stated that it is currently surveying the demand 

of the market and seeking governmental 

support for bio-economic investment. It has also 

revealed its plan to enter into a negotiation 

to supply feedstock for PTT Group’s PLA 

production project. 

Mr.Krisda Monthienvichienchai, Chief 

Executive Officer and President of Mitr Phol  

Group, has stated that the company is planning  

to invest in a lactic acid factory to build up on 

its existing sugar business. The group has 

successfully developed necessary bacteria 

strains, which have yielded positive results in 

experiments and can be developed for commercial  

purposes. The company is currently conducting  

market tests.

However, the project will require support  

from the government’s bio-economic investment  

policy. This industry is expected to rise in the  

next 3-5 years.

Set to be built in Khon Kaen to take advantage  

of the existing and new sugar mills, the lactic acid  

•••

factory will have the initial production capacity  

of 10,000-30,000 tons/year, depending on the  

market’s demand.

Lactic acid is used in the food industry as 

flavoring and preservative in foods such as 

yogurt and as raw material for the production of  

polylactic acid plastic (PLA). PTT Global Chemical 

(PTTGC) has been in talk with NatureWorks 

from the U.S. to get the group to build their second  

PLA plant in Thailand. However, because of a 

drop in oil prices to 50 USD/barrel, the investment 

has been put on hold due to potential unprofitable  

performance.

On May 15, Mitr Phol Group and the Agricultural  

Research Development Agency (Public Organization),  

or ARDA, signed a memorandum of agreement 

on research and development of agricultural 

technology in accordance with sustainable 

agricultural principles, with emphasis on real 

application to create added value to agricultural  

products, in line with integrative collaboration 

promoted by the Pracharat policy. The signing  

ceremony was presided over by General Chatchai  

Sarikulya, Minister of Agriculture and Coopera- 

tives.

The memorandum of agreement will entail 

three research projects. One of them deals with  

cultivation of rotational crops to maintain soil  

quality after rice cultivation. The study will involve  

planting soybean on a 150-rai area, with a goal  

to expand to 1000 rai in the future, as Thailand  

has not been able to meet its domestic soybean  

consumption demand. The other projects include  

research on natural pest control to reduce chemical  

use and a study on soil improvement with organic  

manure. Over 5.4 million baht has been allocated  

to these projects.
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มิตรผล เตรียมขอนแก่นน�ำร่อง
คลัสเตอร์ไบโออีโคโนมี

MitrPhol to Pilot Its Bioeconomic 
 Cluster in KhonKaenน ายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

ใหญ่ กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า ขณะนี้ 
การจัดทำาร่างแผนงานโครงการความร่วมมือสร้าง 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ภายใต้โครงการ 
สานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัย 
ใหม่ ที่มีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ 
กลุ่มนำ้าตาลมิตรผล เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน 
และด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่ง 
อนาคต (New S-Curve) มคีวามก้าวหน้าไปพอสมควร  
โดยทีมภาคเอกชนคาดว่าจะนำาเสนอให้รฐับาลพจิารณา 
ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ือเตรียมนำา 
เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป เพราะต้อง 
ประกาศเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออกเฉยีง 
เหนอื (North Eastern Economic Corridor-NEEC) 
เพื่อดึงผู้สนใจเข้าไปลงทุน ท้ังน้ีโครงการดังกล่าว 
จะนำาร่องที่จังหวัดขอนแก่นก่อน 

นายกฤษฎากล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมารัฐบาลเอง 
มีนโยบายให้ชาวนาปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำานาดอนใน 
ภาคอีสานให้ เปลี่ยนมาปลูกอ้อย 6.7 ล้านไร่ หาก 
ปลูกอ้อยทั้งหมดจะได้ผลผลิตประมาณ 70 ล้านตัน 
ถอืว่าภาคอสีานเป็นแหล่งวตัถุดบิใหญ่มากหากสมมตุ ิ
ราคาอ้อยตันละ 1,000 บาท จะส่งผลดีต่อภาค 
เกษตรในอีสาน เพราะเท่ากับจะมีกระแสเงินเข้าไป 
หมุนเวียนประมาณ 70,000 ล้านบาท นอกจากนี้มี 
โรงงานนำา้ตาลทีไ่ด้รบัใบอนญุาตใหม่ จากสำานกังาน 
คณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย 10 แห่ง ใน 
ภาคอีสาน แต่ละโรงงานมีมูลค่าก่อสร้างประมาณ  
5,000 ล้านบาท เท่ากับจะมเีงินหมุนเวียนเข้าไปอีก 
ประมาณ 50,000 ล้านบาท รวมกับเงินค่าซื้ออ้อย  
เท่ากับมีเงินเข้าไปหมุนเวียนในภาคอีสานประมาณ  
120,000 ล้านบาทแล้ว ยงัไม่นบัรวมทีแ่ต่ละโรงงาน
จะนำาวัตถุดิบอ้อยไปต่อยอดเป็นสินค้านวัตกรรม 
ต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคอุตสาหกรรมในส่วน 
ของกลุ่มมิตรผลเอง ปัจจุบันมีโรงงานนำ้าตาลใน 
ภาคอีสาน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงงานนำ้าตาล 
มิตรผล ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กำาลังผลิตหรือ 
กำาลังหีบอ้อย 27,000 ตันอ้อย/วัน 2) โรงงาน 
นำ้าตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กำาลัง 
ผลติ 36,000 ตนัอ้อย/วนั 3) โรงงานนำา้ตาลมติรผล 
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำาลังผลิต 35,000 ตัน 
อ้อย/วัน 4) โรงงานนำ้าตาลมิตรผล ภูหลวง จังหวัด 
เลย กำาลงัผลติ 35,000 ตนัอ้อย/วนั และได้รบั

ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานนำ้าตาลใหม่ในภาค 
อีสาน อีก 4 แห่ง ได้แก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด 
จ.อำานาจเจริญ และ จ.ชัยภูมิ กำาลังการผลิตแห่งละ 
ประมาณ 20,000 ตนัอ้อยต่อวนั/โรง เท่ากบัมีกำาลัง 
ผลิตรวม 4 แห่ง ประมาณ 80,000 ตันอ้อยต่อวัน 

ตอนนี้แต่ละโรงงานอยู่ระหว่างการจัดทำารายงาน 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่การก่อสร้าง 
จะทยอยขึ้นทีละโรง คงขึ้นไม่พร้อมกัน เพราะต้อง 
ไปปลูกอ้อยรองรับด้วย

ทัง้นี ้หลงัโครงการผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. 
แล้ว กว่าจะเริม่ดำาเนนิโครงการท้ังหมดเป็นรปูธรรม 
ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี และภายใน 5 ปีจะเห็น 
การเปลี่ยนแปลง 

นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่ 
กลุม่ธรุกจิพลังงาน กลุม่นำา้ตาลมติรผล ในฐานะรอง 
หัวหน้าคณะทำางานย่อย Bioeconomy ภายใต้คณะ 
ทำางานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่ง 
อนาคต คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า 
ขณะนี้โครงการ Bioeconomyยังมีแผนอีกหลาย 
ส่วนที่ต้องจัดทำาประกอบ ก่อนนำาเสนอให้ นาย 
อตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม  
พิจารณาภาพรวมทั้งหมด เพื่อนำาเสนอให้ ครม. 
เหน็ชอบต่อไป โดยเฉพาะการหานักลงทนุต่างชาติทีม่ ี
เทคโนโลยีมาลงทนุต่อยอดพชืเกษตรเพิม่ เตมิในด้าน 
อุตสาหกรรมพลงังานและเคมชีวีภาพ (Biorefinery)  
ไบโอเทคโนโลยด้ีานอาหาร และด้านการแพทย์ เป็นต้น  
ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างเจรจากับนักลงทุนจากประเทศ 
ฝรัง่เศส ซึง่มธีรุกจิต้นแบบ Biorefinery โดยตรง

Mr.Krisda Monthienvichienchai, Chief 

Executive Officer and President of 

MitrPhol Group, has revealed that there  

has been considerable progress in the planning  

of the bioeconomic collaborative project under  

the Public-Private Collaboration on modern agri- 

cultural development, with Mr.Isara Vongkusolkit, 

Chairman of the Board of MitrPhol Group, at the  

helm of the private sector team and the new  

S-curve development cluster. The private sector  

expects that the plans should be ready to be  

proposed to the government for review in July  

2017 and subsequently presented to the Cabinet  

so that the government can officially launch the  

Northeastern Economic Corridor (NEEC) to draw  

in investors. The collaborative project will be first  

piloted in KhonKaen.

Krisada adds that the government has 

previously carried out a policy encouraging farmers  

to change a total of 6.7 million rai of rice paddies  

into cane plantation area, which would yield 

approximately 70 million tons of produce, turning the  

northeast into a large raw material source. If a ton  

of cane fetches 1,000 baht, the agricultural sector  

will be greatly benefited as about 70 billion baht  

will be added to the current capital of the region.  

Furthermore, the Office of the Cane and Sugar  

Board (OCSB) has issued permits for 10 new sugar  

mills in the northeast. If the construction of each  

mill costs approximately 5 billion baht, additional  

50 billion baht will be injected into the circulation  

of the region, pushing to the total amount to 120  

billion baht. The projection has not accounted for  

the added value for the industrial sector that each  

mill will create from transforming cane into other  

innovative products. 

MitrPhol Group currently has four sugar mills  

in the northeast, namely 1) MitrPholPhuKhieo Sugar  

Mill, Chaiyaphum (production capacity of 27,000  

tons of cane/day), 2) MitrPholPhuWiang Sugar  

Mill, KhonKaen (production capacity of 36,000  

tons of cane/day), 3) MitrPholKalasin Sugar Mill,  

Kalasin (production capacity of 35,000 tons of  

cane/day), and 4) MitrPholPhuLuang Sugar 

Mill, Loei (production capacity of 35,000 tons of  

cane/day). The group has been awarded permits  

for four additional sugar mills in the northeast in  

KhonKaen, RoiEt, Amnat Charoen, and Chaiyaphum,  

each with approximately 20,000 tons of cane/day  

in capacity, or 80,000 tons of cane/day in total.  

EIA is being conducted for each mill, which will  

be constructed one by one rather than all simul- 

taneously as cane must be grown beforehand to  

accommodate them.

After receiving approval from the Cabinet,  

the project will take at least three years to take  

shape and five years for changes to become  

noticeable.

Mr.Pravit Prakitsri, Chief Operating Officer  

of the Energy Business at MitrPhol Group, as the  

Vice-Chairman of the Bioeconomy team under  

the new S-curve development cluster team of  

the Public-Private Collaborative Committee, has  

revealed that there are many parts of the action  

plan in the bioeconomic project to be completed  

before submission to Industry Minister Uttama- 

Savanayana for review and later to the Cabinet  

for approval, especially those involving attracting  

overseas investors with technology to invest in  

biorefineries, food biotechnology, and medicine.  

Recently, there has been a negotiation with investors  

from France with a model biorefinery business.

•••
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หนึ่งในบริษัทนำ้าตาลหน้าใหม่ของประเทศ 
เคนยากำาลังขยายสมรรถนะด้านการ 
ชลประทานเพ่ือเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ 

สำาหรับตลาดค้าปลีก
นอกจากนั้นบริษัท เควล อินเตอร์เนชั่นแนล 

ชูการ์ จำากัด หรือคิสคอล (Kiscol) ยังวางแผนที่จะ 
ใช้ประโยชน์จากองค์ความรูท้ีว่่าอ้อยปลกูทีช่ายฝ่ังจะ 
เกบ็เกีย่วได้เรว็กว่าเมือ่เทยีบกบัการปลกูอ้อยในพืน้ที ่
ปลูกอื่นๆ ทางภาคตะวันตก

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านการเกษตรของ 
คิสคอลนายราวี จันซา กล่าวกับวีคเกน บิซิเนสว่า  
บริษัทฯ ได้ลงทุนในการเกษตรแบบย่ังยืนซึ่งการ 
ลงทุนดังกล่าวรวมไปถึงการสร้างเขื่อน 7 แห่งด้วย 
โดยมีความจุนำ้ารวม 20 ล้านลูกบาศก์ลิตรและม ี
บ่อบาดาลอีก 30 บ่อ (boreholes)

“ทุกวันนี้คิสคอลใช้น�้า 80% จากแหล่งน�้า 
จากเขื่อนและบ่อบาดาล โดยน�้าส่วนที่เหลือจะถูก 
ล�าเลียงไปใช้ในโรงงานและกระบวนการแปรรูป 
ต่างๆ” เขากล่าวเสริม

นายจนัซากล่าวว่าภยัแล้งปีทีแ่ล้วพาดผ่านพืน้ที่ 
บางส่วนของประเทศซ่ึงสร้างความเสียหายไปอย่าง 
หนักต่อการปฏิบัติการของบริษัท แต่ฝนที่ตกหนัก 
เริ่มจากเดือนเมษายนเป็นต้นมาได้ช่วยคลี่คลาย 
สถานการณ์ลงได้บ้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น  
ระบบชลประทานแบบนำ้าหยดใต้ดิน (sub-surface  
drip-fed irrigation system) ช่วยให้คสิคอลสามารถ 
ประหยัดนำ้าได้ถึงร้อยละ 40 จากความต้องการนำ้า 
เพื่อให้พืชเจริญเติบโตเขากล่าวเสริม

อ้อยที่ชายฝั่งใช้เวลา 12 เดือนก็เก็บเกี่ยวได้  
ต่างจากในเคนยาตะวันตก ที่การเพาะปลูกต้องรอ 
ถึง 18 เดือนเพื่อเก็บเกี่ยว

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 คิสคอลสามารถเก็บเกี่ยว 
อ้อยที่เลี้ยงด้วยนำ้าฝนได้เป็นอัตราปริมาณ 60 ตัน 
ต่อเฮกเตอร์และ 140 ตนัต่อเฮกเตอร์จากอ้อยทีเ่ลีย้ง 

ด้วยระบบชลประทาน โดยคสิคอลมผีูป้ลกูอ้อยนอก 
โครงการ (outgrower) ทีล่งทะเบยีนอยูถ่งึ 1,100 ราย 
บนที่ส่วนตัวมากถึง 4,200 เฮกเตอร์

“ตอนนี้เรามีพื้นที่ปลูกอ้อยแบบชลประทาน 
น�้าหยดอยู่ 2,200 เฮกเตอร์และเราวางแผนที่จะ 
ขยายพื้นที่เพาะปลูกขึ้นเป็น 5,000 เฮกเตอร์ใน 
ระยะเวลาอนัใกล้น้ี” นายจันทรากล่าว นายแพทรคิ 
เชโบซี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของคิสคอลกล่าวว่า 
บรษิทัมีกำาลงัการบดอ้อยได้ 3,000 ตันต่อวนั บรษิทั 
จำาหน่ายนำา้ตาลบรรจใุนกระสอบขนาด 50 กโิลกรมั  
แต่ปัจจุบันมีแผนจะบรรจุถุงขนาดเล็กลงกล่าวคือ 
ถุงละ 2 กก. 1 กก. และอาจเล็กจนถึงขนาดถุงละ  
500 กรัมเพื่อวางในชั้นวางสินค้า

“เราใส่ใจในความต้องการและความเป็นไป 
ได้ส�าหรับทุกคนทุกฝ่ายในประเทศเคนย่า ดังน้ัน 
เราจึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการบรรจุสินค้า 
ใหม่เพื่อรองรับตลาดค้าปลีก” นายเชโบซีกล่าว 
ระหว่างการเยีย่มชมโรงสแีละแหล่งเพาะปลกูย่อยที่ 
ทำาสัญญา (nucleus farm) ขนาด 5,500 เฮกเตอร์ 
ในเทศมณฑลเควล และนอกจากนั้นเขายังกล่าว 
เสริมว่า เขาพร้อมจะตีตลาดก่อนสิ้นปี

อุปกรณ์ที่ทันสมัย
“เรามีอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อที่ทันสมัยและ 

ในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเร่ิมน�าเข้าอุปกรณ์ต่างๆ  
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตให้สอดคล้องกับท่ี 
ขยายการผลิต เพ่ือให้น�้าตาลคิสคอลมีจ�าหน่าย 
ทุกที่” เขากล่าวนอกจากนั้นบริษัทยังใช้เครื่องจักร 
ที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวตามแถวอีกด้วย 

“ซึง่ขยะจากการเกบ็เกีย่วจะถกูผสมกบัดนิและ 
เป็นการก�าจดัวชัพชืไปพร้อมๆ กนัด้วย” นายจนัซา 
กล่าว โอมนแิคร์ผูผ้ลตินำา้ตาลรายใหญ่ทีส่ดุในประเทศ 
มอริเชียสถือหุ้นคิสคอลอยู่ 25 เปอร์เซ็นต์

One of Kenya’s newest sugar companies 

is banking on irrigation to increase  

production in readiness for the retail 

market. 

Kwale International Sugar Company Limited  

(Kiscol) also plans to take advantage of the fact  

that sugarcane at the Coast takes a shorter time  

to mature compared to other growing zones in 

Western. 

Kiscol Agriculture Operations Manager Ravi 

Chandra told Weekend Business the firm has 

invested in sustainable agriculture which includes  

building seven dams with a combined capacity of 

20 million cubic litres of water and 30 boreholes.

"Kiscol to date uses 80 per cent of water  

it sources from its dams and boreholes with  

the surplus going into milling and processing 

operations,’’ he said. 

Mr. Chandra said last year’s drought that 

ravaged parts of the country impacted heavily on  

their operations but heavy rains that started in  

April have brought relief. With modern technology  

including a sub-surface drip-fed irrigation system,  

Kiscol is saving on 40 per cent of the water require- 

ments for crop growth, he added. 

Sugarcane at the Coast takes 12 months to 

harvest unlike in Western Kenya where the crop  

takes up to 18 months to mature. 

Since 2008, Kiscol has been harvesting 

60 tonnes of rain-fed cane and 140 tonnes of 

irrigated cane per hectare. It has 1,100 registered  

outgrowers producing sugarcane on 4,200 

hectares of privately land. 

“Already, we have 2,200 hectares of land  

under cane on drip irrigation and plan to increase  

the acreage to 5,000 hectares in due course,’’  

said Mr Chandra. Kiscol Assistant General 

Manager Patrick Chebosi said they are able to 

crush 3,000 tonnes per day. The company sells  

its sugar in 50-kilogramme bags, but now 

plans smaller packages of 2kg, 1kg and even 500  

grammes for store shelves. 

“We have taken into consideration the 

common Kenyan’s needs and capabilities 

hence the need to repackage what we offer into  

the retail market,” said Mr Chebosi during a tour 

of the mill and 5,500-hectare nucleus farm in  

Kwale County. He added that they are looking at  

hitting the market before the end of the year.

Modern equipment: “We have modern  

packaging equipment and will in due course be  

importing some to boost our production as we 

align our production to make Kiscol sugar 

available,” he said. The firm also employs 

mechanisation that helps to carry out inter-row  

cultivation. 

"Here trash is mixed with soil while at the 

same time removing weed,’’ said Mr Chandra.  

Omnicare, the largest sugar producer in Mauritius,  

has a 25 per cent stake in Kiscol.

โรงงำนน�ำ้ตำลเคนยำกระตุน้ 
กำรผลิตอ้อยผ่ำนกำรชลประทำน
Kenya Sugar Mill Spurs Cane Production 
through Irrigation
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สถาบนัการปรบัปรงุพันธุอ้์อย เมืองโคอิมบา 
โตร์ ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมการเกษตร 
ภาคกลาง เมืองโคอิมบาโตร์ พัฒนาและ 

จ�าหน่ายเครื่องปลูกต้นกล้าอ้อยชนิดกลไกแบบ 
สองแถวพ่วงต่อกบัรถแทรคเตอร์ได้ ใช้ปลูกต้นกล้า 
อ้อยที่เลี้ยงจากชิ้นส่วนตาอ้อย (sugarcane bud  
chips) และท่อนพันธุต์าเดยีว (single-bud setts)

นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันปรับปรุงพันธุ์อ้อย 
คาดว่าเครื่องปลูกดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการ 
เพาะปลูกอ้อยลงร้อยละ 20 

ในการปลูกอ้อยระบบเดิมใช้ท่อนพันธุ์อ้อย 
ประมาณ 8-10 ตนั(เรยีกว่า setts) เป็นวสัดุปลูกต่อ 
พื้นที่ 1 เฮกเตอร์ “โดยต้องใช้ทั้งปริมาณวัสดุต้น 
กล้าอ้อยและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมากซึ่งคิดเป็น 
สัดส่วนประมาณ 20% ของต้นทุนทั้งหมดในการ 
เพาะปลูกอ้อย” ข้อมลูจากรายงานฉบบัหนึง่ทีอ่อกโดย 
สถาบันปรับปรุงพันธุ์อ้อยเมื่อเดือนพฤษภาคม

นายบกัช ีรมั ผูอ้ำานวยการสถาบนัปรบัปรุงพนัธุ์ 
อ้อยกล่าวว่าการใช้ต้นกล้าต้นกล้าอ้อยที่เล้ียงจาก 
ชิ้นส่วนตาอ้อย/ต้นกล้าอ้อยที่เลี้ยงจากท่อนพันธุ ์
ตาเดียวในการปลูกอ้อยอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการ 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อยและช่วยให้เกษตรกร 
สามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว

เมือ่เทยีบกับการเพาะปลูกต้นกล้าเอง การปลูก 
ต้นกล้าโดยเคร่ืองจกัรมีข้อดทีีเ่ห็นได้ชัด เช่น การลด 
ต้นทนุ ค่าแรง และประหยัดเวลา เป็นทางเลอืกใหม่ 
ที่นำาความก้าวหน้ามาสู่วงการเกษตรกรรมการปลูก 
อ้อย นายรัมกล่าว

ภายใต้หลักการและเหตุผลดังกล่าว สถาบัน 
การปรับปรุงพันธุ์อ้อย โดยสภาวิจัยการเกษตรแห่ง 
อินเดีย (ICAR) และสถาบันวิศวกรรมการเกษตร 
ภาคกลางจึงร่วมมือกันพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้า 
อ้อยชนิดกลไกแบบสองแถวพ่วงต่อกบัรถแทรคเตอร์ 
ได้ SBI-CIAE ขึ้นมา นายรัมกล่าวเสริม

โดยเครื่องดังกล่าว ประกอบด้วยเมนเฟรม 
ซึ่งสามารถยึดติดกับข้อต่อมาตรฐานสามจุดของ 
รถแทรกเตอร์ขนาด 35 แรงม้าได้ “ผูใ้ช้งานสองคน 
จะคอยป้อนต้นกล้าอ้อยเข้าสู่ระบบหมุนผ่านร่อง  
ในระยะห่างระหว่างแถวที่ปรับได้”

Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore,  

and Central Institute of Agricultural 

Engineering, Coimbatore regional centre,  

have jointly developed and commercialised a  

tractor-mounted, two-row mechanical transplanter  

for sugarcane seedlings raised from sugarcane  

bud chips and single-bud setts.

The transplanter is expected to reduce the cost  

of sugarcane cultivation by 20%, the scientists at 

the Sugarcane Breeding Institute have predicted.

In the conventional system of sugarcane  

planting, about 8-10 tonnes of seed cane (called  

as setts) are being used as planting material  

per hectare. "Both the quantity of seed material  

•••

and the cost of seed material are relatively high  

which accounts for about 20% of the total cost  

of cultivation of sugarcane," said a release issued  

by the Sugarcane Breeding Institute on May.

Using sugarcane bud chip-raised seedlings/ 

single-bud sett-raised seedlings for transplanting  

could be one of the viable alternatives for 

reducing the cost of sugarcane production and  

could help the farmer in doubling his or her 

income, said the director of Sugarcane Breeding  

Institute Bakshi Ram.

Compared to manual transplanting of seedlings,  

mechanised transplanting has distinct advantages  

such as saving cost, labour and time, offering a 

new and progressive change in sugarcane 

agriculture, said Ram.

Taking this into account, ICAR-Sugarcane  

Breeding Institute and Central Institute of 

Agricultural Engineering have jointly developed 

this SBI-CIAE tractor mounted two- row mechanical 

planter, he added.

The equipment consists of a mainframe which  

can be attached to standard three-point hitch 

arrangement of a 35 HP tractor. Two persons will  

be feeding the rotating system with sugarcane 

seedlings in furrows at a desired adjustable 

spacing between rows.

อนิเดียคิดค้น
เครือ่งปลกูต้น
กล้ำอ้อยใหม่
Sugarcane Seedling 
Transplanter 
Developed In India

>>A Memorandum of Understanding was signed on May 16, 2017 for commercialization of ICAR- CIAE 
SBI with M/s RohitKrishi Industries Private limited, Pune.
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11th Annual F.O. Licht’s Sugar 
& Ethanol Asia 2017 was held 
on 28 February - 2 March 2017 
at Sheraton Grande Sukhumvit, 
Bangkok, Thailand.

F.O. Licht’s Sugar and Ethanol Asia  

2017 brings together senior decision makers  

from ethanol, sugar and cassava buyers 

and manufacturers in Asia-Pacific. This 

leading annual industry event offers a major  

networking platform to those involved or  

wanting to get involved in this fast growing  

region.

This event focusing on sugar and 

ethanol demand and production in Asia- 

Pacific: Market insights, key drivers and 

trade arbitrage opportunities. 

Sugar Asia Advances Media Partner 
Opportunities for 

Sugar & Ethanol Asia 2017
More then 100+ attendees from across the 

sugar and ethanol industry attended the number  

1 Asian Sugar & Ethanol event and meet sugar  

and cassava millers and ethanol producers from  

across Asia Pacific, plus executives from around  

the world.

The event was met with experts to discuss  

to the examine the impact of China tariff’s return  

and the rise of China’s corn-based ethanol export  

and assess the impact of Asia Pacific demand  

on global trade in sugar and ethanol. Identify the  

highest growth markets across the region and  

new investments opportunities. With analyse  

how to add value to your mill through product  

diversification and Network with decision-makers  

from across the supply chain. 

The highlight of workshop features 

specialists in sugar and ethanol plant design 

and operation. 

• Improved knowledge on the fundamentals  

of ethanol production.

• Identified the key factors in maximising  

production efficiency.

• Implemented new technologies.

• Showed how best to run your plant in a  

sustainable and profitable manner.

11th Annual F.O. Licht’s Sugar & Ethanol  

Asia 2017 was a truly unique opportunity to 

meet, network and do business with Asian- 

Pacific millers and producers. 

The next sugar events 
for Sugar Asia Magazine, 
Please keep follow us every 
issue at 

www.sugar-asia.com
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World Sugar Expo 2017 
Date : 11 - 12 October 2017
Country & City : Thailand, Bangkok
Venue : BITEC
Web : www.worldsugarexpo.com

SugarTech Indonesia 2017 
Date : 15 - 16 August 2017
Country & City : Indonesia, Surabaya 
Venue : Grand City Convex
Web : www.sugarindo.com

Sugarex Vietnam 2017
Date : 6 - 7 September 2017
Country & City : Vietnam, Ho Chi Minh City
Venue : Military zone 7 
  indoor Sports Complex
Web : www.sugarvietnam.com

Sugarex Peru 2017
Date : 21 - 22 September 2017
Country & City : Trujillo, Peru
Venue : Centro de Convenciones
  Los Conquistadores
Web : www.sugar-peru.com
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Benefit from our expertise

Print edition
E-Magazine
App edition

“ Asia’s Only Sugar Industry Ethanol 
   News Magazine! ” 
            

3 in 1 
SUBSCRIPTION PRINT EDITION CONTACT US AT

Call: +66 2 513 1418 ext. 108     :     Fax: +66 2 513 1419     :     thai@fireworksbi.com     :     www.sugar-asia.com           

FBI PUBLICATIONS  (THAILAND) :

Yes, I would like to subscription print edition of: 
   
   One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

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

Quarterly Publications

Available in Bilingual Thai & English

Reach Out To Qualified Leader & Key Decision Makers!

12,000+ Copies to be Circulated in Digital and Print

" Asia's Only Sugar Industry  
Ethanol News Magazine! "    

Yes, I would like to subscription print edition : 
   
   One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

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

www.sugar-asia.com

Sign up 
today for a free 
 e-Magazine
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STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria 
Tel.: +43 3112 38580-0, office@statec-binder.com 

SB (Thailand) Co.,Ltd., 101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250
Tel.: +66-81-822 9569, attawit.ar@statec-binder.in.th

www.statec-binder.com 

Packaging and Palletizing Systems

principac

Your partner for reliable solutions for 
high-performance packaging and palletizing.

principal-R

PROPAK ASIA 2017 
14.06. – 17.06.2017

BITEC, Bangkok, Thailand

Visit our booth AY11 

STB-S17-54 -- PROPAK ASIA 2017_v01.indd   1 30.03.2017   12:32:07


