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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ
การประกอบธุรกิจของ บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) สามารถแบงไดเปน 2 สวน ไดแก
1) ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
2) ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทราย ไดแก กากน้ําตาล และไฟฟาที่ใช
กากออยเปนเชื้อเพลิง
3.1.1

ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย

โรงงานน้ําตาลของบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําตาลทรายโดยมีกําลังการผลิตสูงสุด 21,000 ตันออยตอ
วัน โดยมีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานระดับสากล และผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน
มาตรฐาน ISO 9001:2008 1 มาตรฐาน ISO 22000:2005 (HACCP & GMP) 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มอก. 56/2553 ใบรับรองการผลิตอาหารฮาลาล 3 ใบรับรองการผลิตอาหาร KOSHER 4 เปนตน
2

ผลิตภัณฑน้ําตาลทรายของบริษัทฯ สามารถจําแนกได 4 ชนิด ไดแก 1) น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
และน้ําตาลขาวบริสุทธิ์พิเศษ 2) น้ําตาลทรายขาว 3) น้ําตาลทรายสีรํา และ 4) น้ําตาลทรายดิบ ตารางตอไปนี้
แสดงรายละเอียดปริมาณน้ําตาลทรายแตละประเภทที่บริษัทฯ ขายในปบัญชี 2551 ถึงปบัญชี 2553 และ
ไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2554
ปบัญชี 2551

ปบัญชี 2552

ปบัญชี 2553

ไตรมาสที่ 1
ปบัญชี 2554
ปริมาณ
รอยละ
(ตัน)

ปริมาณ (ตัน)

รอยละ

ปริมาณ
(ตัน)

รอยละ

ปริมาณ
(ตัน)

รอยละ

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
และน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์พิเศษ

127,994

57.9

125,666

62.6

151,519

58.5

3,510

25.7

น้ําตาลทรายขาวธรรมดา

30,920

14.0

36,970

18.3

92,294

35.7

6,315

46.3

น้ําตาลทรายสีรํา

17,782

8.0

16,246

18.4

12,148

4.7

3,823

28.0

น้ําตาลทรายดิบ

44,290

20.0

21,952

10.9

2,876

1.1

0

-

220,986

100.0

200,814

100.0

258,838

100.0

13,648

100.0

รวมทั้งหมด
ที่มา: บริษัทฯ

1
2

3
4

มาตราฐานสําหรับระบบบริหารคุณภาพ(Quality Management System: QMS) ซึ่งมุงเนนใหมีโครงสรางการบริหารเพือ่ ใหลกู คามี
ความพอใจสูงสุด
มาตราฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) ซึ่งรวมถึง Hazard Analysis and Critical
Control Points (HACCP) และ Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งมุงเนนใหผูผลิตอาหารรักษาสุขภิบาล และสุขลักษณะที่ดีใน
กระบวนการผลิตอาหาร
ใบรับรองวากระบวนการผลิตอาหารเปนไปตามบทบัญญัตขิ องศาสนาอิสลาม ซึ่งอนุญาตใหมุสลิมบริโภคได
ใบรับรองวากระบวนการผลิตอาหารเปนไปตามบทบัญญัตขิ องศาสนายิว ซึ่งอนุญาตใหผนู ับถือศาสนายิวบริโภคได
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(ก) น้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
น้ําตาลทรายดิบ คือ น้ําตาลทรายที่ไดจากกระบวนการผลิตขั้นตนโดยกระบวนการเคี่ยวและตกผลึก
5
น้ําตาล โดยมีคาสีสูงกวา 1,000 ICUMSA น้ําตาลทรายดิบจะตองผานกระบวนการรีไฟน (Refine) หรือทําให
บริสุทธิ์ใหเปนน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กอนจึงจะสามารถนําไปบริโภคได
(ข) น้ําตาลทรายสีรํา (Brown Sugar)
น้ําตาลทรายสีรํา คือ น้ําตาลทรายที่ผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์แลว แตไมไดผานกระบวนการลด
คาสี ทําใหสีของน้ําตาลเปนสีทอง มีคาสีไมเกิน 1,000 ICUMSA เปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคที่มีความใสใจใน
เรื่องสุขภาพสูง
(ค) น้ําตาลทรายขาว (White Sugar)
น้ําตาลทรายขาว คือ น้ําตาลทรายที่ไดจากการนําเอาน้ําตาลทรายดิบมาผานกระบวนการรีไฟน เพื่อ
6
สกัดเอาสิ่งเจือปนในน้ําตาลทรายดิบออก น้ําตาลทรายขาวมีคาสีไมเกิน 100 ICUMSA มีคาโพลาไรเซชั่น
ไมนอยกวารอยละ 99.50 น้ําตาลประเภทนี้โดยทั่วไปเปนน้ําตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใชเปน
วัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ตองการความบริสุทธิ์ปานกลาง เชน เครื่องดื่มชูกําลัง นมขนหวาน
และนมเปรี้ยว เปนตน
5

(ง) น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined
Sugar)
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ คือ น้ําตาลทรายที่ไดจากการนําเอา
น้ําตาลทรายดิบมาผานกระบวนการรีไฟนเชนเดียวกับน้ําตาลทรายขาว แตจะมีความบริสุทธิ์มากกวา โดยมี
ลักษณะเปนเม็ดสีขาวใส น้ําตาลขาวบริสุทธิ์มีคาสีไมเกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเดน คือ มีความบริสุทธิ์สูง
สวนใหญใชเปนวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่มตางๆ
ตารางตอไปนี้ แสดงสรุปคุณสมบัติของน้ําตาลแตละประเภท
ชนิดของน้ําตาล
น้ําตาลทรายดิบ
น้ําตาลทรายสีรํา
น้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์
น้ําตาลทรายขาว
5
6

คาสี (ICUMSA)
สูงกวา 1,000
ไมเกิน 1,000
ไมเกิน 100
ไมเกิน 45

คาโพลาไรเซชั่น (รอยละ)
ไมนอยกวา 97.00
ไมนอยกวา 99.20
ไมนอยกวา 99.50
ไมนอยกวา 99.80

คาความชื้น (รอยละ)
ไมเกิน 0.50
ไมเกิน 0.10
ไมเกิน 0.04
ไมเกิน 0.04

ไมเกิน 20

ไมนอยกวา 99.90

ไมเกิน 0.04

ICUMSA เปนหนวยมาตรฐานที่ใชวัดคาสีของผลิตภัณฑน้ําตาล น้ําตาลที่มีความบริสุทธิ์มากจะมีคาสีต่ํา

คาโพลาไรเซชั่น แสดงถึงปริมาณน้ําตาลซูโครส เชน 99.5% คือ ในน้ําตาล 100 สวน มีปริมาณน้ําตาลซูโครสอยู 99.5 สวน คา
โพลาไรเซชั่นยิ่งสูงแสดงวามีปริมาณน้าํ ตาลซูโครสอยูมาก หรือหมายถึงน้ําตาลคุณภาพสูง
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บริสุทธิ์พิเศษ
ที่มา: บริษัทฯ

ตารางตอไปนี้ แสดงขนาดบรรจุของผลิตภัณฑน้ําตาลแตละชนิดที่ขายโดยบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ
น้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
น้ําตาลทรายสีรํา (Brown Sugar)
น้ําตาลทรายขาว (White Sugar)
น้ําตาลทรายบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar)

ขนาดบรรจุ
BULK เทกอง
0.5, 1, 2, 10, 15, 25, 50 กิโลกรัม
50 กิโลกรัม
0.5, 1 ,2 , 5 , 10 ,15 ,25 ,
50 กิโลกรัม, 1 ตัน, 25 ตัน

ที่มา: บริษัทฯ

3.1.2

ธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทราย

บริษัทฯ สามารถนําผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย ไปสรางรายไดเพิ่มเติมใหบริษัทฯ
ได ดังตอไปนี้
(ก) กากน้ําตาล (Molasses)
กากน้ําตาลเปนผลพลอยไดที่ไดจากกระบวนการเคี่ยวน้ําตาล มีลักษณะเปนของเหลวเหนียวขนสี
น้ําตาลเขม โดยปกติ บริษัทฯ จะไดกากน้ําตาลประมาณ 42 - 48 กิโลกรัม จากปริมาณออย 1 ตันที่นําเขา
กระบวนการผลิต กากน้ําตาลเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการผลิตเอธานอล นอกจากนี้กากน้ําตาลยังสามารถ
นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตางๆ เชน การผลิตแอลกอลฮอลและสุรา การผลิตยีสต
การผลิตผงชูรส การผลิตอาหารสัตว การผลิตน้ําสมสายชู ซีอิ๊ว และซอสปรุงรส เปนตน
(ข) กระแสไฟฟาที่ใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลัก
บริษัทฯ ใชกากออย (Bagasses) ที่ไดจากกระบวนการหีบออย เปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา
และไอน้ําที่ใ ชสนับสนุนกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเกินกวาความ
ตองการใชภายในโรงงานใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟา
สูงสุด 23 เมกะวัตต โดยในชวงฤดูหีบออย บริษัทฯ ใชไฟฟาเองประมาณ 20 เมกะวัตต จึงเหลือกระแสไฟฟา
ขายใหกับ กฟภ. ประมาณ 3 เมกะวัตต และในชวงการละลายนอกฤดูหีบออย บริษัทฯ จะสามารผลิต
กระแสไฟฟาไดประมาณ 11 เมกะวัตต โดยบริษัทฯ ใชไฟฟาประมาณ 517 เมกะวัตตจึงเหลือกระแสไฟฟา
ขายใหกับ กฟภ. ประมาณ 6 เมกะวัตต
ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดการขายไฟฟาที่บริษัทฯ ขายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
ในชวงปบัญชี 2551 ถึงปบัญชี 2553 และไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2554
ปบัญชี 2551

กําลังไฟฟาที่ขาย
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)
รายไดรวมจากการขายไฟฟา

ปบัญชี 2552

ปบัญชี 2553

ไตรมาสที่ 1
ปบัญชี 2554

16,622,773

14,324,418

22,488,920

1,120,887

45.9

42.2

66.9

3.4
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(ลานบาท)
ที่มา: บริษัทฯ

แผนภาพการสรางมูลคาเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ําตาลของบริษัทฯ

โครงการพัฒนาพันธุ
ออย

น้ําตาลทราย
(Sugar)

ผลพลอยไดจาการผลิต
น้ําตาล
ชาวไรออย

กากน้ําตาล (Molasses)

ผูผลิตเอธานอล

กากตะกอนโคลน
(Filter Cake)

ปุยชีวภาพ

กากออย (Bagasses)

หนวยผลิตไฟฟาของ
บริษัทฯ

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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3.2 การขาย และการตลาด
3.2.1

ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย

ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดปริมาณและมูลคาการขายน้ําตาลทรายแตละประเภทที่บริษัทฯ ขาย
โดยแยกเปนการขายในประเทศและตางประเทศ
ปบัญชี 2551
มูลคา
(ลานบาท)
ขายในประเทศ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
และขาวบริสุทธิ์พิเศษ
น้ําตาลทรายขาวธรรมดา
น้ําตาลทรายสีรํา
รวมขายในประเทศ
ขายตางประเทศ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
และขาวบริสุทธิ์พิเศษ
น้ําตาลทรายขาวธรรมดา
น้ําตาลทรายสีรํา
น้ําตาลทรายดิบ
รวมขายตางประเทศ
รวมทั้งหมด

ปบัญชี 2552

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

ไตรมาสที่ 1
ปบัญชี 2554

ปบัญชี 2553

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

รอยละ

106.3

4.5

249.7

9.4

333.3

8.4

60.9

28.7

371.9
217.7
695.9

15.7
9.2
29.3

354.6
221.1
825.4

13.3
8.3
31.0

430.1
173.2
936.6

10.9
4.4
23.7

94.4
56.6
211.9

44.5
26.7
100.0

1,197.0

50.5

1,390.9

52.3

1,915.4

48.4

0.0

0.0

50.8
13.1
414.5
1,675.4
2,371.3

2.1
0.6
17.5
70.7
100.0

165.6
0.0
268.4
1,834.5
2,659.9

5.8
0.0
10.1
69.0
100.0

1,049.7
0.0
54.6
3,019.7
3,956.3

26.5
0.0
1.4
76.3
100.0

0.0
0.0
0.0
0.0
211.9

0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

ที่มา: บริษัทฯ

สัดสวนรายไดจากการขายน้ําตาลทรายในประเทศเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายน้ําตาลทราย
ทั้งหมด โดยปกติ จะอยูที่ประมาณรอยละ 30 และรายไดจากการขายใหกับลูกคาในตางประเทศ คิดเปน
ประมาณรอยละ 70
3.2.1.1 การขายภายในประเทศ
บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑน้ําตาลทรายในประเทศ โดยผาน 4 ชองทางหลัก ไดแก 1) ลูกคา
อุตสาหกรรม 2) ลูกคาโมเดิรนเทรด 3) ผูกระจายสินคารายยอย (ยี่ปว) และ 4) การขายใหผูบริโภคโดยตรง
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ตารางตอไปนี้ แสดงสัดสวนการขายภายในประเทศผานชองทางการจัดจําหนายในแตละชองทาง
ของบริษัทฯ ในชวงปบัญชี 2551 ถึงปบัญชี 2553 และไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2554

ลูกคาอุตสาหกรรม
ลูกคาโมเดิรนเทรด
ผูกระจายสินคา (ยีป่ ว)
การขายใหผูบริโภคโดยตรง
รวมทั้งหมด

ปบัญชี 2551

ปบัญชี 2552

ปบัญชี 2553

รอยละ
57.5
0.0
40.0
2.4
100.0

รอยละ
52.0
15.8
27.9
4.3
100.0

รอยละ
50.3
22.2
18.6
8.9
100.0

ไตรมาสที่ 1
ปบัญชี 2554
รอยละ
33.0
25.5
26.2
15.2
100.0

ที่มา: บริษัทฯ

การขายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมถือเปนชองทางการขายที่ใหญที่สุดสําหรับการขายในประเทศ โดย
สั ด ส ว นการขายให กั บ ลู ก ค า อุ ต สาหกรรมในป 2553 อยู ที่ ร อ ยละ 50.3 ของการขายในประเทศทั้ ง หมด
บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่มสัดสวนการขายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมและลูกคาโมเดิรนเทรด เนื่องจากลูกคา
สองกลุมนี้เนนดานการบริการและคุณภาพของสินคามากกวาราคา ทําใหบริษัทฯ สามารถขายไดในราคาที่สูง
และมีอัตรากําไรที่มากขึ้น
(ก) ลูกคาอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ขายน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใชเปน
วัตถุดิบของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มตางๆ โดยปกติบริษัทฯจะทําสัญญาซื้อขายน้ําตาลเปนรายปเพื่อ
กําหนดปริมาณและราคาขายที่แนนอนกับลูกคากลุมนี้ ลูกคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ไดแก บริษัท คาราบาวตะ
วันแดง จํากัด บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โคคา โคลา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท
ไทยแอ็ดวานซฟูด (2001) จํากัด (ผูผลิตนมเปรี้ยวพรอมดื่มตราบีทาเกน) บริษัท เอฟแอนดเอ็น ยูไนเต็ด
จํากัด (F&N) บริษัท อายิโนะโมะโตะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อายิโนะโมะโตะ
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ยูโรเปยนฟูด จํากัด (มหาชน)
กลยุทธที่บริษัทฯ ใชในการรักษาฐานลูกคากลุมนี้ คือ การใหความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพของ
สินคา การสงสินคาตรงตามเวลาที่กําหนด และการใสใจในขอกําหนดของลูกคา เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่อลดตนทุนในการขนสงและการจัดเก็บสินคาของลูกคา
(ข) ลูกคาโมเดิรนเทรด
บริษัทฯ ขายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายสีรําบรรจุบรรจุภัณฑตามขนาดและพิมพชื่อ
ยี่หอของลูกคาตามที่ลูกคากําหนด (บริษัทฯ เปน Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) โดยปกติ
บริษัทฯ จะทําสัญญาซื้อขายน้ําตาลกับลูกคากลุมนี้เปนรายปเพื่อกําหนดปริมาณขายและราคาขายที่แนนอน
เชนเดียวกับลูกคาอุตสาหกรรม
ลู ก ค า ของบริ ษั ท ในกลุ ม นี้ ได แ ก ห า งสรรพสิ น ค า คาร ฟู ร ห า งสรรพสิ น ค า เทสโก โ ลตั ส
หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร หางสรรพสินคาแมกซแวลู และ เดอะมอลล กรุป
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(ค) ผูกระจายสินคา (ยี่ปว)
ในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ ขายน้ําตาลทรายผานผูกระจายสินคา (ยี่ปว) ในสัดสวนคอนขางสูง เปน
ชองทางการจัดจําหนายที่มี การแขงขัน ทางดานราคาสูง บริษัทฯ ตอ งใหสวนลดจากราคาที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย ทําใหบริษัทฯ ลดสัดสวนการขายผานทางชองทางนี้
(ง) การขายใหผูบริโภคโดยตรง
บริษัทฯ ผลิตน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลสีรําบรรจุถุงภายใตยี่หอ KBS เพื่อทําการตลาด
และจัดจําหนายใหกับผูบริโภคภายในเขตชุมชุน อําเภอครบุรี และอําเภอใกลเคียงในจังหวัดนครราชสีมา
3.2.1.2 การขายตางประเทศ
(ก) การขายน้ําตาลทรายโควตา ข.
โควตา ข. ถูกแบงเปน 2 สวนเทาๆ กัน (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 3.7.2 เรื่องระบบการ
จัดสรรโควตา) สวนแรกโรงงานจะสงให อนท. เปนผูขาย สวนที่สองบริษัทฯ จะนํากลับมาขายเองโดยจะขาย
เชนเดียวกับการขายน้ําตาลโควตา ค.
(ข) การขายน้ําตาลทรายโควตา ค.
ตามพ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย โรงงานน้ําตาลจะสามารถสงออกน้ําตาลทรายผานทางตัวแทน
สงออกซึ่งไดรับอนุญาตจากกอน. เทานั้น ปจจุบันมีบริษัทผูสงออกที่ไดรับอนุญาตจาก กอน. จํานวน 7 บริษัท
โดยบริษัทฯ ไดรวมกับโรงงานน้ําตาลอื่นอีก 16 บริษัท จัดตั้งบจ. คาผลผลิตน้ําตาล เพื่อเปนตัวแทนสงออก
น้ําตาลของกลุมบริษัทผูจัดตั้ง บริษัทฯ เปนผูติดตอเจรจาการขายกับลูกคาในตางประเทศ โดยตรง บจ. คา
ผลผลิตน้ําตาล เปน ผูดําเนินการสงสินคาที่ทา เรือ จัดการเกี่ยวกับเอกสารส งออกและดําเนิน พิธี การทาง
ศุลกากร รวมถึงดําเนินการเก็บเงินจากลูกคาของบริษัทฯ
บจ. คาผลผลิตน้ําตาล เปนผูเขาทําสัญญาสินเชื่อเพื่อการสงออกกับธนาคารพาณิชยใหแกบริษัทฯ
ในนามของบจ. คาผลผลิตน้ําตาล เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน
บจ. คาผลผลิตน้ําตาล จะโอนเงินที่ไดรับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการสงออกจากธนาคารพาณิชยให
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกบจ. คาผลผลิตน้ําตาล เพื่อเปนหลักฐานการรับเงิน อัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จายใหบจ. คาผลผลิตน้ําตาล ตามตั๋วสัญญาใชเงิน เปนอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่บจ.
คาผลผลิตน้ําตาลจายใหกับธนาคารพาณิชย
สัญญาขายน้ําตาลทรายที่บริษัทฯ ตกลงกับลูกคาจะมีอยู 2 ประเภท คือ สัญญาระยะสั้น และสัญญา
ระยะยาว สําหรับสัญญาระยะสั้น บริษัทฯ จะทําสัญญาชนิดที่ระบุทั้งปริมาณและราคาที่จะซื้อขาย รอเพียงการ
สงมอบเทานั้น สวนสัญญาระยะยาว ปกติจะทําขอตกลงลวงหนาประมาณ 6 – 12 เดือน บริษัทฯ จะทําสัญญา
ที่ระบุเพียงปริมาณที่จะสงมอบเทานั้น สวนราคาจะใหอางอิงราคาน้ําตาล NY#11 ในอนาคต เพื่อไมใหบริษัท
ฯ รับความเสี่ยงมากเกินไป
ลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทผูคาน้ําตาลระหวางประเทศขนาดใหญซึ่งมีฐานะการเงินที่ดี
เชน Bunge, Cargill, และ Louis Dreyfus เปนตน ที่ผานมาบริษัทฯ จึงไมเคยประสบปญหาเรื่องหนี้เสีย
อยางไรก็ดีบริษัทฯ ดําเนินนโยบายการใหเครดิตแกลูกคาอยางระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ทําการตรวจสอบฐานะ
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ทางการเงินของลูกคาอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ สงออกผลิตภัณฑน้ําตาลใหแกลูกคากวา 20 ประเทศทั่วโลก
โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุมประเทศในตะวันออกกลาง
3.2.1.3 ฤดู ก ารผลิ ต และการขายน้ํ า ตาลทรายและผลกระทบต อ ยอดขายและกํ า ไรราย
ไตรมาสของบริษัทฯ
การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายจะมีผลกระทบจากฤดูกาลของออย (Seasonal Effect) ปกติ
ฤดูกาลตัดออยในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม ทําใหโรงงานเริ่ม
ผลิตน้ําตาลตั้งแตตนเดือนธันวาคม และสิ้นสุดการผลิตน้ําตาลในชวงเดือนสิงหาคม โรงงานน้ําตาลจะเริ่มขาย
น้ําตาลตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนไปและจะทยอยขายไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดฤดูการผลิต
ตารางตอไปนี้แสดงยอดขายน้ําตาลทรายแบงเปนรายไตรมาสในชวงสองปการผลิตหลังสุด
ปการผลิต

2551/52

ยอดขายน้ําตาล (ตัน)

2552/53

2553/54

ต.ค. –
ธ.ค.

ม.ค. –
มี.ค.

เม.ย. –
มิ.ย.

ก.ค.
– ส.ค.

ต.ค. –
ธ.ค.

ม.ค. –
มี.ค.

เม.ย. –
มิ.ย.

ก.ค.
– ส.ค.

ต.ค. –
ธ.ค.

21,089

55,207

41,450

83,088

35,719

85,289

67,620

70,210

13,648

ที่มา: บริษัทฯ

นอกจากนั้น รายไดและผลกําไรของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสอาจมีความผันผวนโดยขึ้นอยูกับปจจัย
อื่นๆ ไดแก สัดสวนการขายในประเทศและตางประเทศ ชนิดของน้ําตาลที่ขาย ความผันผวนของราคาน้ําตาล
ในตลาดโลก การเขาทําสัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาลทราย หรือสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
เพื่อบริหารความเสี่ยง เปนตน
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3.2.2

ธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากการผลิตน้ําตาลทราย
(ก) กากน้ําตาล

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีโรงงานผลิตเอธานอล ดังนั้นบริษัทฯ จึงขายกากน้ําตาลที่ไดจากกระบวนการ
ผลิตทั้งหมดใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เชน ลูกคาโรงงานเอธานอล และลูกคาในอุตสาหกรรมอาหาร
ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดปริมาณและมูลคาการขายกากน้ําตาลของบริษัทฯ โดยแยกเปนการ
ขายในประเทศ และตางประเทศในชวงปบัญชี 2551 ถึงปบัญชี 2553 และไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2554
ปบัญชี 2551

90,471
12,000

มูลคา
(ลาน
บาท)
180.9
23.1

102,471

204.0

ปริมาณ
(ตัน)

ขายในประเทศ
ขายตางประเทศ
รวมทั้งหมด

ปบัญชี 2552

96,462
2,012

มูลคา
(ลาน
บาท)
284.2
9.6

98,474

293.8

ปริมาณ
(ตัน)

ปบัญชี 2553

88,668
0

มูลคา
(ลาน
บาท)
388.5
0.0

88,668

388.5

ปริมาณ
(ตัน)

ไตรมาสที่ 1
ปบัญชี 2554
มูลคา
ปริมาณ
(ลาน
(ตัน)
บาท)
57.3
9,078
0
9,078

0.0
57.3

ที่มา: บริษัทฯ

(ข) กากออย
บริษัทฯ ไมมีนโยบายขายกากออยโดยตรง แตนํากากออยมาเพิ่มมูลคาโดยใชไปเปนเชื้อเพลิงชีว
มวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และจําหนายใหแก กฟภ. เทานั้น
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3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
3.3.1

ภาพรวมการปลูกออยในประเทศไทย

ออยเปนวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตน้ําตาลทราย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกออยประมาณ 7.1 ลานไร
และมีผลผลิตออยที่นําเขาสูกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายจํานวน 68.5 ลานตันในปการผลิต 2552/2553
เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกออยใหมากขึ้นมีขอจํากัดหลายอยาง เชน ราคาที่ดินที่สูงขึ้น และการหามรุกล้ํา
พื้ น ที่ ป า เป น ต น ปริ ม าณผลผลิ ต อ อ ยในแต ล ะป จึ ง ขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณน้ํ า ฝน สภาวะภู มิ อ ากาศ เป น หลั ก
นอกจากนี้ ระดับราคาน้ําตาลเปรียบเทียบกับราคาพืชเศรษฐกิจอื่น (โดยเฉพาะมันสัมปะหลัง) ก็มีผลตอ
ปริมาณผลผลิตออยดวย กลาวคือ ในปที่ระดับราคาออยสูงขึ้นเปรียบเทียบกับราคามันสัมปะหลัง หรือพืช
เศรษฐกิจอื่น เกษตรกรบางสวนจะเปลี่ยนจากการปลูกมันสัมปะหลังหรือพืชเศรษฐกิจอื่นมาปลูกออยแทน ทํา
ใหปริมาณผลผลิตออยในปนั้นสูงขึ้นดวย ตารางตอไปนี้ แสดงจํานวนออยที่นําเขาสูกระบวนการผลิตน้ําตาล
ตั้งแต ปการผลิต 2548/49 ถึงปการผลิต 2552/53
ปการผลิต

พื้นที่เพาะปลูกออย
(ลานไร)
ปริมาณออยรวม
(ลานตัน)

2548/49

2549/50

2550/51

2551/52

2552/53

5.9

6.8

6.1

6.8

7.1

46.7

63.8

73.3

66.5

68.5

ที่มา: ฝายสารสนเทศน สํานักงานออยและน้าํ ตาลทราย

3.3.2

การแขงขันในการจัดหาวัตถุดิบระหวางโรงงานน้ําตาล

โดยทั่วไป โรงงานน้ําตาลแตละโรงจะจัดหาออยในเขตพื้นที่ใกลที่ตั้งโรงงาน เพื่อประหยัดคาใชจาย
ในการขนสง อยางไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายเปนอุตสาหกรรมที่มีตนทุนคงที่ (Fixed costs)
คอนขางสูง โรงงานน้ําตาลในแตละโรงจึงพยายามที่จะจัดซื้อออยเพื่อใชในการผลิตใหมากที่สุดเพื่อลดตนทุน
ตอหนวยลง ในปที่ปริมาณออยลดลงเนื่องจากสภาวะอากาศแหงแลง จะเกิดปญหาการแขงขันซื้อออยระหวาง
โรงงานน้ําตาลสูง โดยเปนการแขงขันซื้อออยระหวางโรงงานที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียง การแขงขันซื้อออย
ดังกลาวมีผลทําใหโรงงานน้ําตาลมีตนทุนคาขนสงออยมากขึ้น
บริษัทผูผลิตน้ําตาลทรายที่มีโรงงานตั้งอยูในเขตอีสานตอนลางเชนเดียวกัน มีจํานวน 4 บริษัท
ไดแก บริษัท น้ําตาลสุรินท จํากัด บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด และบริษัท
อุตสาหกรรมอางเวียน จํากัด พื้นที่เขตอีสานตอนลางจัดวาเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันซื้อออยระดับปานกลาง

ตารางต อ ไปนี้ แ สดงป ริ ม าณอ อ ยเข า หี บ ทั่ ว ป ระเทศและป ริ ม าณอ อ ยเข า หี บ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวง 5 ฤดูกาลผลิตที่ผานมา
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ปการผลิต
ปริมาณออยเขาหีบทั่วประเทศ
(ลานตัน)
ปริมาณออยเขาหีบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ลานตัน)

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยตอป
(รอยละ)

2548/2549

2549/2550

2550/2551

2551/2552

2552/2553

46.7

63.8

73.3

66.5

68.5

10.0

15.3

22.2

27.8

33.7

23.8

11.7

ที่มา: ฝายสารสนเทศน สํานักงานออยและน้าํ ตาล

ปริมาณออยเขาหีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นจาก 15.3 ลานตันในปการผลิต 2548/49
เปน 23.8 ลานตันในปการผลิต 2552/53 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 11.7 ซึ่งสูงกวาอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยตอปของทั้งประเทศ
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3.3.3

การจัดหาออยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มองวาแผนการจัดหาออยเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก เนื่องจากปริมาณออยที่จัดหาไดใน
แต ล ะป เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ กํ า ไร เพราะหากบริ ษั ท ฯ สามารถจั ด หาอ อ ยเข า สู
กระบวนการผลิตไดมาก จะทําใหต นทุนตอหนวยลดลง นอกจากนั้น บริษัทฯ จะไดกากออยที่เหลือจาก
กระบวนการหีบออยไปเปนเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟาที่ใชในกระบวนการผลิตไดอยางเพียงพอ
และสามารถทํากําไรไดเพิ่มเติมจากการขายกระแสไฟฟาใหแก กฟภ. ในทางกลับกันหากบริษัทฯ จัดหาออย
นําเขาสูกระบวนการผลิตไดนอย จะทําใหตนทุนตอหนวยของน้ําตาลจะเพิ่มขึ้น และปริมาณกากออยที่เหลือ
จากกระบวนการหีบออยก็จะลดลงดวย หากกากออยไมเพียงพอตอการผลิตกระแสไฟฟาที่บริษัทฯ ตองใชใน
โรงงาน บริษัทฯ ก็จะตองซื้อเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากที่อื่น ซึ่งจะสงผลใหกําไรโดยรวมของบริษัทฯ ลดลง
บริษัทฯ ไมมีพ้ืนที่เพาะปลูกออยเปนของตนเอง จึงจําเปนตองจัดหาออยจากชาวไร บริษัทฯ เชื่อวา
ความสัมพันธที่ดีกับชาวไรเปนปจจัยสําคัญในการจัดหาวัตถุดิบ จึงใหความสําคัญกับการบริหารความสัมพันธ
กับชาวไรออย ผานทางการใหเงินสนับสนุน และการสรางความสัมพันธโดยนักวิชาการเกษตร ทําใหมีจํานวน
ชาวไรที่ขายออยใหกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามตารางตอไปนี้
ปการผลิต

2548/49

2549/50

2550/51

2551/52

2552/53

จํานวนชาวไรที่ขายออยให
บริษัท (คน)

2,234

2,592

3,845

3,803

4,097

ที่มา: บริษัทฯ

ชาวไรออยโดยสวนใหญมีปริมาณออยที่ขายใหบริษัทฯ เฉลี่ยประมาณ 400 ถึง 600 ตันตอรายตอป
ที่ผานมา ไมมีชาวไร หรือกลุมชาวไรรายใหญที่ขายออยใหบริษัทฯ เกินรอยละ 30 ของปริมาณออยทั้งหมดที่
บริษัทฯ รับซื้อในแตละป โดยออยที่บริษัทฯ จัดหามาเขาสูกระบวนการผลิตสามารถแบงไดเปน 2 กลุมตาม
แหลงที่มา ไดแก
1) ออยในเขต หมายถึง ออยที่บริษัทฯ จัดหามาจากชาวไรในพื้นที่ใกลกับที่ตั้งโรงงาน อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา และชาวไรสวนใหญไดรับการชวยเหลือทางการเงินระหวางการเพาะปลูกจากบริษัทฯ
2) ออยนอกเขต หมายถึง ออยที่จัดหามาจากชาวไรในพื้นที่ที่ไกลจากที่ตั้งโรงงาน ชาวไรสวนใหญ
ไมไดรับการชวยเหลือทางการเงินระหวางการเพาะปลูก
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะมีคาใชจายในการจัดหาออยนอกเขตสูงกวาออยในเขต เนื่องจากบริษัทฯ ตอง
จายเงินเพิ่มคาขนสงออยจากพื้นที่ปลูกออยมายังโรงงาน บริษัทจึงมุงเนนที่จะเพิ่มปริมาณออยในเขตโดย
พัฒนาศักยภาพของชาวไรออยในเขตโรงงานใหมากที่สุด เพื่อลดตนทุนการจัดหาออยลง
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ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณผลผลิตออยของบริษัทฯ เทียบกับทั้งประเทศ ในปการผลิต 2548/49
ถึงปการผลิต 2552/53
ปการผลิต
ปริมาณออยทั้งประเทศ (ตันออย)
ปริมาณออยที่เขาหีบของบริษัทฯ
(ตันออย)
สัดสวนปริมาณออยที่เขาหีบของ
บริษัทฯ ตอปริมาณออยทั้งประเทศ
(รอยละ)
อันดับ (เรียงตามปริมาณตันออย)
กําลังการผลิต (ตันออยตอวัน)

2548/49
46,689,722
937,244

2549/50
63,797,808
1,616,141

2550/51
73,308,343
2,046,434

2551/52
66,463,253
1,762,166

2552/53
68,450,588
2,012,398

2.00

2.53

2.79

2.65

2.93

24
13,690

15
21,000

14
21,000

14
21,000

109
21,000

ที่มา : ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และ บริษัทฯ

ปจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเปาหมายที่จะจัดหาออยเพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิตไมต่ํากวา 2,100,000 ตัน
ในแตละปการผลิต
3.3.4

การบริหารความสัมพันธที่ดีกับชาวไรออย

บริษัทฯ มองวาชาวไรเปนพันธมิตรทางการคาที่สําคัญ จึงมุงเนนการบริหารความสัมพันธกับชาวไร
ออยแบบองครวม โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ ประโยชนรวมของบริษัทฯ และชาวไรออยในระยะยาว
บริษัทฯ ทํางานรวมกับชาวไรอยางใกลชิดเปนเวลาหลายป ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนการปลูกจนถึง
ขั้นตอนการตัดและสงมอบออย ทําใหบริษัทฯ มีความเขาใจในปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นของชาวไรออยในทุกๆ
ระยะของการปลูกออยตั้งแตเริ่มเตรียมดิน การปลูกออย การบํารุงออย และการชลประทาน
(ก) การสนับสนุนชาวไรในการเพาะปลูก (การปลอยเงินเกี๊ยว)
วิธีการหลักที่โรงงานน้ําตาลใชในการจัดหาออยเขาสูกระบวนการผลิตและสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ชาวไร คือ การใหเงินลวงหนาหรือปจจัยอื่นที่จําเปนแกชาวไรออยเพื่อสนับสนุนการปลูกออยที่จะนํามาขาย
ใหแกโรงงานในปการผลิตถัดไป หรือ “การปลอยเงินเกี๊ยว” ซึ่งเปนเสมือนกับการจองออยสําหรับเขาหีบใน
โรงงาน ภายหลังจากที่ออยโตขึ้นพรอมตัดจะเปนชวงเวลาเดียวกับที่โรงงานน้ําตาลเริ่มเปดหีบออย เกษตรกร
ชาวไรออยจะตัดออยสงใหกับโรงงาน และโรงงานจะหักเงินสนับสนุนที่เคยใหลวงหนาไวออกจากคาออยที่
นํามาสง
บริษัทฯ วางแผนการจัดหาออยลวงหนากอนเปดฤดูการผลิตประมาณ 1 ป เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ
จะมีออยเพียงพอตอการผลิต โดยบริษัทฯ จะเขาทําสัญญาซื้อขายออยลวงหนากับชาวไรโดยตรง รวมถึงทํา
สัญญาเงินเกี๊ยวในกรณีที่ชาวไรตองการรับความชวยเหลือเพื่อการเพาะปลูกจากบริษัทฯ ที่ผานมาชาวไรรอย
ละ 80 เปนกลุมที่รับเงินเกี๊ยวจากบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางเพาะปลูกตั้งแต
ขั้นตอนการเตรียมดิน พันธุออย การลงทุนระบบน้ํา ปุย คาใชจายในการตัดออย ฯลฯ
บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการพิ จ ารณาการปล อ ยเงิ น เกี๊ ย วอย า งรอบคอบและรั ด กุ ม โดยได จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารเงินสงเสริม ประกอบดวยผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูอํานวยการ
โรงงาน ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน ผูจัดการฝายจัดหาวัตถุดิบ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และ
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ผูจัดการฝายสํานักงานกฎหมาย ทําหนาที่กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการเพาะปลูกรวมถึงการปลอย
เงินเกี๊ยว
บริษัทฯ พิจารณาวงเงินเกี๊ยวที่จะใหแกชาวไรแตละรายจาก ประวัติการสงออยในอดีต คุณภาพออย
และความสามารถในการชําระหนี้ และหลักทรัพยค้ําประกัน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องหนี้สูญของบริษัทฯ
นอกจากนี้ยังใหชาวไรบางรายนําทรัพยสินมาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน สําหรับวงเงินเกี๊ยวของชาวไรออยราย
ใหญที่มีวงเงินสูงเกินอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารเงินสงเสริม จะตองไดรับการอนุมัติจาก กรรมการ
ผูจัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทตามแตกรณี
นอกจากระบบการอนุมัติเงินสนับสนุนที่บริษัทฯ ไดจัดทําอยางเปนขั้นตอนแลว บริษัทฯ ยังไดนํา
เทคโนโลยีมาใชในการพิจารณาวงเงินสงเสริมดวย เชน การใชระบบ GIS (Geographic Information
System) เพื่อชวยคํานวณปริมาณพื้นที่เพาะปลูกและความเหมาะสมในการปลูกออยของชาวไร
บริษัทฯ ติดตามผลผลิตของชาวไรอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูกจนกระทั่งชาวไรนําออยมา
สงเพื่อหักเงินเกี๊ยวที่จายลวงหนาไปแลว
ในกรณีที่ชาวไรยังมียอดเงินเกี๊ยวคางอยูหลังจากชวงปดหีบ (ซึ่งเปนชวงเวลาที่การสงออยในฤดูการ
ผลิตนั้นๆ สิ้นสุด) บริษัทฯ จะติดตามชาวไรกลุมดังกลาวเปนพิเศษ โดยจะวิเคราะหสาเหตุของยอดคางชําระ
ความตอเนื่องของการปลูกออย เพื่อประเมินศักยภาพในการนําออยมาชําระหนี้ในฤดูการผลิตถัดไป โดยทํา
การวิเคราะหเปนรายคน หากบริษัทฯ ประเมินแลววาโอกาสที่ชาวไรที่จะนําออยมาชําระหนี้ไดในอนาคตมี
ความเปนไปไดต่ํา บริษัทฯ จะสงเรื่องใหฝายกฎหมายดําเนินการตอไป
โดยปกติ เงินเกี๊ยวที่ใหกับชาวไรจะมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (หรือภายในปการผลิตนั้นๆ)
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนเงินสนับสนุนสําหรับคาใชจายที่มีลักษณะเปนการลงทุนเพื่อปลูกออยในระยะยาว
ไดแก คาเชาที่ดินระยะยาว คาพันธุออย คาติดตั้งระบบน้ํา บริษัทจะอนุญาตใหชาวไรผอนชําระ 3 – 5 ป โดย
บริษัทฯ จะเรียกหลักทรัพยค้ําประกันมากกวากรณีการปลอยเกี๊ยวที่มีระยะเวลา 1 ป
(ข) การจัดตั้งสํานักงานเขตสงเสริม
บริษัทฯ ไดจัดตั้งสํานักงานเขตสงเสริมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแกการปลูกออย โดยมีนักวิชาการ
เกษตรประจําการเพื่อดูแลชาวไรออย ทําหนาที่แกไขปญหาใหชาวไรออยในพื้นที่ สงเสริมใหเกษตรกรปลูก
ออยมากขึ้น และแนะนําเทคนิคการปลูกออยใหไดผลิตผลดีขึ้น นักวิชาการเกษตรของบริษัทฯ เปนทีมงานที่มี
ประสบการณ อีกทั้งบริษัทฯ ยังปลูกฝงใหพนักงานใหมีความกระตือรือรนในการบริการ นักวิชาการเกษตรทุก
คนจึงสามารถรักษาความสัมพันธกับชาวไรออยไดเปนอยางดี บริษัทฯ เพิ่มสํานักงานเขตสงเสริม เพื่อให
สามารถดูแลชาวไรไดใกลชิดและทั่วถึง รวมถึงการใหความรูและชักจูงใหเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกออย
เพื่อปริมาณออยเขาหีบของโรงงาน ที่ผานมาบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเพิ่มปริมาณออยในเขต โดย
ปริมาณออยในเขตเพิ่มขึ้นจาก 485,285 ตันในปการผลิต 2548/49 เปน 918,463 ในปการผลิต 2552/53 ซึ่ง
คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 17.3 ตอป

[รูปภาพ]
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ไรออยในเขตสงเสริมของบริษัทฯ
[รูปภาพ]

สํานักงานเขตสงเสริมของบริษัทฯ
[รูปภาพ]

\\

การเตรียมดินเพื่อปลูกออย

ระบบน้ําในไรออย

การเก็บเกี่ยวออย

การขนสงออยสูโรงงาน

[รูปภาพ]
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แผนภาพแสดงพื้นที่ปลูกออย
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(ค) การสงเสริมพันธุออย
พันธุออยที่เหมาะสมกับทองถิ่น ถือเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการเพาะปลูกออยไดผลผลิต
ที่ดีอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ บริษัทฯ จึงจัดใหมีการแนะนําพันธุออยที่เหมาะสมกับพื้นที่ในเขตสงเสริมของ
โรงงานแกเกษตรกรชาวไร ตลอดจนจัดอบรมและเผยแพรความรูในเรื่องของพันธุออยผานทางนักวิชาการ
เกษตรของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับชาวไรแลว การที่ชาวไรเลือกใชพันธุออยที่
เหมาะสมยังทําใหผลผลิตออยในพื้นที่สงเสริมเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นวาการพัฒนาพันธุออยเปนสิ่งจําเปนในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปลูกออยในระยะยาว บริษัทฯ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาพันธุออยที่ดีและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในเขต
สงเสริม (โปรดพิจารณาหัวขอ 4.1 โครงการพัฒนาพันธุออย)
(ง) การใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ในปจจุบันชาวไรออยจําเปนตองใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการปลูกและตัดออย เนื่องจาก
แรงงานในภาคการเกษตรลดลง กลุมบริษัท โดย บจ. จักรกลเกษตร จึงใหบริการเครื่องจักรกลเกษตร เชน รถ
ตัดออย และเครื่องปลูกออยแกชาวไร ในราคาที่สูงกวาตนทุนเพียงเล็กนอย เพื่อชวยใหชาวไรมีตนทุนในการ
ปลูกและตัดออยลดลง และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีแกชาวไร
นอกจากนั้ น แล ว บจ. จั ก รกลเกษตร กํ า ลัง พั ฒ นารถตัด อ อ ยและเครื่ อ งปลูก อ อ ย โดยมุ ง เน น ให
เครื่องจักรมีคุณภาพที่ดีและมีราคาที่ถูกกวาเครื่องจักรที่มีขายในทองตลาด และมีลักษณะที่เหมาะสมกับ
สภาพการใชงานในประเทศไทย (โปรดพิจารณาหัวขอ 4.2 โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร)
(จ) การทําแปลงสาธิตและพัฒนาชาวไรตนแบบ
บริษัทฯ มีการคัดเลือกชาวไรออยจากทุกๆ เขตสงเสริมใหมีการปลูกออยอยางถูกวิธี เปนไปตาม
หลักวิชาการ และสนับสนุนความรูตางๆ เพื่อใหเปนแบบอยางใหกับชาวไรออยรายอื่นๆ ไดศึกษา และนําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตออย ทําใหเกิดความรวมมือและเรียนรูรวมกันทั้งชาวไรออยและ
นักวิชาการเกษตรของบริษัทฯ
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แผนภาพแสดงตารางเวลาการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตน้ําตาลทราย
August
2552 2008

2553

2554

ฤดูการผลิตน้ําตาล 2553/54
แผนงานการจัดหาวัตถุดิบ

ต.ค.2552 - ธ.ค. 2553
การสงเสริมการปลูกออย, การสนับสนุนการปลูกออย
แกชาวไรออย (การปลอยเงินเกีย๊ ว)
ธ.ค. 2553 – เม.ย. 2554

แผนงานการผลิตน้ําตาล

กระบวนการหีบออย สกัดน้ําออย
และผลิตน้ําตาลทรายดิบ
ธ.ค. 25534 – ส.ค. 2554
กระบวนการละลายน้ําตาลทรายดิบ และการผลิต
น้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
แผนงานการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องจักร

การบํารุงและการซอมแซม
เครื่องจักร

เม.ย 2553. – ธ.ค. 2553
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3.4 กระบวนการผลิต
3.4.1

ฤดูการผลิตน้ําตาลทราย

กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายจะเริ่มตนจากการหีบออยเพื่อสกัดน้ําออย โรงงานน้ําตาลสวนใหญจะเริ่ม
เปดการหีบออยในปลายเดือนพฤศจิกายนหรือตนเดือนธันวาคมของแตละป กระบวนการหีบออยมีคาใชจายในการ
เริ่มเดินเครื่อง (start-up costs) เปนคาใชจายคงที่ (fixed cost) ที่สูงมาก ดังนั้น เมื่อเริ่มเปดหีบโรงงานน้ําตาลจะ
ดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง กระบวนการหีบออยจะสิ้นสุด (การปดหีบ) ประมาณชวงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน รวมจํานวนวันในการเดินเครื่องจักรสําหรับกระบวนการหีบออยประมาณ 100 – 140 วัน
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายเปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากการหีบออย โรงงานน้ําตาลจะเริ่มผลิต
น้ําตาลทรายพรอมกับการเปดหีบออย และเดินเครื่องจักรตอเนื่องไปจนถึงชวงเดือนเมษายน ในชวงหลังจากการ
ปดหีบแลว บริษัทฯ จะนําน้ําตาลทรายดิบที่เก็บสะสมไวจากฤดูการหีบออย มาละลายเพื่อผลิตน้ําตาลทราย
การบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ําตาลจะแบงเปน 2 ชวง ไดแก 1) ชวงหลังปดหีบ
(เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม) จะเปนการซอมแซมเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการหีบออย สกัดน้ําออยและผลิต
น้ําตาลทรายดิบ และ 2) ชวงหลังจากเสร็จสิ้นการละลายน้ําตาลทรายดิบ (เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม) จะเปน
การซอมแซมเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว/ น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์

แผนผังแสดงกระบวนการผลิตน้ําตาล
3.4.2

กระบวนการผลิตน้ําตาลทราย

3.4.2.1 กระบวนการหีบออย การสกัดน้ําออย และการผลิตน้ําตาลทรายดิบ
กระบวนการหีบออย การสกัดน้ําออย และการผลิตน้ําตาลดิบ สามารถสรุปได ดังนี้
การเตรียมออยกอนเขากระบวนการหีบออย – บริษัทฯ จะลําเลียงออยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว
จากรถบรรทุกของชาวไรเขาสูกระบวนการผลิต โดยออยจะถูกลําเสียงผานชุดใบมีดจํานวน 2 ชุด เพื่อสับออยใหมี
ขนาดเล็กลง แลวสงตอไปยังชุดฉีกออย เพื่อฉีกออยใหเปนเสนใยขนาดเล็ก
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การหีบและสกัดน้ําออย – ออยที่ผานการฉีกยอยจะถูกผานเขาสู ชุดหีบสกัดน้ําออย โดยบริษัทฯ มีรางหีบ
ออย 2 ราง (ราง A มีลูกหีบ 5 ชุด มีกําลังการหีบออยสูงสุด 16,000 ตันออยตอวัน และราง B มีลูกหีบ 5 ชุด มี
กําลังการหีบออยสูงสุด 7,000 ตันออยตอวัน น้ําออยที่ไดจากรางหีบออยทั้ง 2 รางจะถูกสงผานตะแกรงกรอง
น้ําออยและพักไวในถังเก็บน้ําออยรวม เพื่อรอสงตอไปยังหมอตมตอไป สวนกากออยที่เหลือจากชุดลูกหีบชุด
สุดทายจะถูกสงไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําและไฟฟาตอไป
การทําน้ําออยใหบริสุทธิ์ – น้ําออยจากลูกหีบจะถูกใหความรอนดวยหมออุนน้ําออยใหไดอุณหภูมิ 55
องศาเซลเซียส แลวเติมน้ําปูนขาวเพื่อปรับคา pH ใหอยูในชวง 7.3 ถึง 7.8 หลังจากนั้นจะมีการใหความรอน
น้ําออยอีกครั้งใหมีไดอุณหภูมิถึง 103 องศาเซลเซียส น้ําออยที่ผานการผสมปูนขาวและกระบวนการใหความรอน
จะถูกสงมายัง “ถังพักใส” เพื่อใหน้ําออยตกตะกอน น้ําออยที่ผานการตกตะกอนแลวจะมีความใสมากขึ้นจะถูกสง
7
เขาหมอตมเพื่อเพิ่มความเขมขนจนเปนน้ําเชื่อมที่มีความเขมขนไมนอยกวา 60 องศาบริกซ สวนตะกอนโคลน
จะถูกสงไปยังหมอกรองสุญญากาศ เพื่อแยกโคลนออกจากน้ําออย กากตะกอนโคลน (Filter Cake) ที่ไดจะถูก
ลําเลียงออกไปกองเก็บไวในสถานที่จัดเตรียมเพื่อนําไปใชทําปุยได สวนน้ําออยที่ไดจากหมอกรองจะถูกสงกลับไป
รวมกับน้ําออยจากลูกหีบเพื่อเขาสูกระบวนทําน้ําออยใหบริสุทธิ์ตอไป
6

การเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึกและการปนแยกน้ําตาล – น้ําเชื่อมที่ผานการตมจนไดคาบริกซที่ตองการแลว
จะถูกนําเขาสูกระบวนการเคี่ยวน้ําตาล โดยการเคี่ยวน้ําตาลของบริษัทฯ ใชระบบการเคี่ยวแบบ 3 ครั้ง กลาวคือ
น้ําเชื่อมจะถูกเคี่ยวผานหมอเคี่ยว A B และ C
การเคี่ยวน้ําตาลจะเริ่มจากหมอเคี่ยว A น้ําเชื่อมจะถูกเคี่ยวเปนเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จนแปลงสภาพ
เปน “แมสควิท” ซึ่งเปนผลึกน้ําตาลผสมกับกากน้ําตาลมีลักษณะเปนของเหลวเหนียวขนสีเขม แมสควิทที่ไดจาก
หมอเคี่ยว A จะถูกสงเขาเครื่องปนแยก เพื่อปนแยกผลึกน้ําตาล (น้ําตาลทรายดิบเอละลาย) และ กากน้ําตาลเอ (AMolasses) ออกจากกัน น้ําตาลทรายดิบที่ไดจากหมอเคี่ยว A จะถูกสงไปละลายเพื่อเขาสูขั้นตอนการผลิตน้ําตาล
ทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ตอไป สวนกากน้ําตาลเอที่ไดจากหมอเคี่ยว A จะถูกสงไปเคี่ยวตอในหมอ
เคี่ยว B
กากน้ําตาลเอจะถูกเคี่ยวรวมกับเชื้อน้ําตาลในหมอเคี่ยว B เปนเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จนแปลงสภาพ
เปนแมสควิท แมสควิทจะถูกสงเขาสูกระบวนการปนแยกผลึกน้ําตาล (น้ําตาลทรายดิบบี) ออกจากกากน้ําตาลบี
น้ําตาลทรายดิบบีที่ไดจากหมอเคี่ยว B นี้จะถูกลําเลียงเขาเก็บในโกดัง เปนน้ําตาลทรายดิบเทกองเพื่อรอการ
จําหนายหรือเก็บไวสําหรับนําเขาสูกระบวนการผลิตเปนน้ําตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์ตอไปหลังปดหีบ (ฤดู
ละลาย) สวนกากน้ําตาลบี จะถูกสงไปเคี่ยวตอในหมอเคี่ยว C
กากน้ําตาลบีจะถูกเคี่ยวรวมกับเชื้อน้ําตาลในหมอเคี่ยว C เปนเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง จนแปลงสภาพ
เปนแมสควิท แมสควิทจะถูกสงเขาสูกระบวนการปนแยกผลึกน้ําตาล (น้ําตาลซีซึ่งจัดวาเปนน้ําตาลทรายเกรดต่ํา)
ออกจากกากน้ําตาลซี น้ําตาลซีที่ไดจะถูกนําไปผสมกับน้ํารอนหรือน้ําเชื่อมเพื่อนําไปเคี่ยวเปนเชื้อน้ําตาลสําหรับ
การเคี่ยวในหมอเคี่ยว A, B และ C สวนกากน้ําตาลซีเปนกากน้ําตาลขั้นสุดทายจะถูกสงไปเก็บที่ถังเก็บ
กากน้ําตาลเพื่อรอการจําหนายตอไป

7

องศาบริกซ (Brix) เปนหนวยวัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดในสารละลาย 1 องศาบริกซ หมายถึง การมีของแข็งทีล่ ะลายได 1 กรัม ใน
สารละลาย 100 กรัม

สวนที่ 2 หนาที่ 36

บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

[รูปภาพ]

การเตรียมออยกอนเขากระบวนการหีบออย

[รูปภาพ]

การหีบและสกัดน้ําออย

[รูปภาพ]

การทําน้ําออยใหบริสุทธิ์

[รูปภาพ]

การเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึกและการปนแยกน้ําตาล

สวนที่ 2 หนาที่ 37

บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

3.4.2.2 กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายสีรํา
การผลิตน้ําตาลสีรํา (Brown Sugar) มีขั้นตอนโดยสรุปดังตอไปนี้
การเตรียมบีแม็กมา – นําน้ําตาลทรายดิบบีมาคลุกผสมกับน้ํารอนโดยไมใหน้ําตาลละลายเพื่อเตรียมไว
สําหรับเปนเชื้อในการเคี่ยวน้ําตาล ซึ่งเรียกวา บีแมกมา
การเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึกและการปนแยกน้ําตาล – บีแม็กมาจะถูกสงมายังหมอเคี่ยวเพื่อทําการเคี่ยว
รวมกับน้ําเชื่อมและกากน้ําตาลจากการเคี่ยวน้ําตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์ โดยจะเคี่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง ให
เกิดผลึกตามคุณสมบัติที่ตองการ แมสควิทที่ไดหลังจากการเคี่ยวจะถูกนํามาพักไวเพื่อใหผลึกน้ําตาลมีความ
แข็ ง แรง และถู ก ส ง ต อ มายั ง ระบบป น แยก เพื่ อ ป น แยกผลึ ก น้ํ า ตาลทรายสี รํ า และกากน้ํ า ตาลออกจากกั น
กระบวนการปนแยกใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และกากน้ําตาลที่ไดจะถูกนํากลับเขาสูกระบวนการเคี่ยวตอไป
การอบน้ําตาล – น้ําตาลทรายสีรําที่ไดจากกระบวนการปนแยกจะถูกสงมายังหมออบ เพื่ออบไลความชื้น
ออกจากผลึกน้ําตาลทราย โดยใชอุณหภมิ 60 -70 องศาเซลเซียส
การบรรจุ – น้ําตาลทรายสีรําจะตองผานขั้นตอนควบคุมคุณภาพของทางบริษัทฯ ไดแก การใชแมเหล็ก
ดูดจับโลหะที่เจือปนในน้ําตาล การคัดเกล็ดน้ําตาลเพื่อใหไดเกล็ดน้ําตาลตามมาตรฐานของบริษัทฯ กอนที่จะถูก
ลําเลียงเขาสูกระบวนการบรรจุใสกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม และ/หรือ บรรจุภัณฑขนาดอื่นๆ ตามความตองการ
ของลูกคา
3.4.2.3 การผลิตน้ําตาลทรายขาว/ น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว/ น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีขั้นตอนคลายกับการผลิตน้ําตาลทรายสีรํา
แตเพิ่มกระบวนการลดคาสีเพื่อใหไดคาสีที่ตองการ โดยสามารถสรุปขั้นตอนการผลิตน้ําตาลทรายขาว/ น้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ ไดดังตอไปนี้
การละลายน้ําตาล – นําน้ําตาลทรายดิบเอละลายที่ผานจากขั้นตอนการผลิตน้ําตาลดิบ มาละลายกับน้ํา
รอนเรียกวาน้ําเชื่อมรีเมลท (Remelt Syrup)
การลดคาสีน้ําตาล – น้ําเชื่อมรีเมลทจะผานกระบวนการลดคาสี ดวยระบบคารบอเนชั่น (Carbonation)
โดยนําน้ําเชื่อมรีเมลทมาผสมกับน้ําปูนขาวเพื่อจับสิ่งเจือปนในน้ําเชื่อมแลวฟอกดวยกาซคารบอนไดออกไซด
เพื่อใหสิ่งเจือปนรวมตัวกับตะกอนปูนขาวแลวจึงนําไปกรองดวยหมอกรองความดันเพื่อแยกตะกอนสิ่งเจือปนนี้ออก
จากน้ําเชื่อม
น้ําเชื่อมใสที่ไดจากการกรองจะนําไปลดคาสีดวยเรซินชนิดแลกเปลี่ยนอิออน (Ion-Exchange Resin)
การเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึกและการปนแยกน้ําตาล – น้ําเชื่อมรีไฟนจะถูกสงมายังหมอเคี่ยวรีไฟน โดยจะ
เคี่ยวประมาณ 2 ชั่วโมง ใหเกิดผลึกตามคุณสมบัติที่ตองการ แมสควิทที่ไดหลังจากการเคี่ยวจะถูกนํามาพักไว
เพื่อใหผลึกน้ําตาลมีความแข็งแรง และถูกสงตอมายังระบบปนแยก เพื่อปนแยกผลึกน้ําตาลทรายขาว/ ขาวบริสุทธิ์
และกากน้ําตาลออกจากกัน กระบวนการปนแยกใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง (การเคี่ยวใหเปนน้ําตาลทรายขาวหรือ
ขาวบริสุทธิ์นั้น จะขึ้นอยูกับสัดสวนของน้ําเชื่อมรีไฟนและกากน้ําตาลรีไฟนที่ใชในการเคี่ยวน้ําตาลแตละประเภท)
การอบน้ําตาล – น้ําตาลทรายขาว/ ขาวบริสุทธิ์ที่ไดจากกระบวนการปนแยกจะถูกสงมายังหมออบ เพื่อ
อบไลความชื้นจากน้ําตาลทราย โดยใชอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส
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การบรรจุ – น้ําตาลทรายขาว/ ขาวบริสุทธิ์จะตองผานขั้นตอนควบคุมคุณภาพของทางบริษัทฯ ไดแก การ
ใชแมเหล็กดูดจับโลหะที่เจือปนในน้ําตาล การคัดเกล็ดน้ําตาลเพื่อใหไดเกล็ดน้ําตาลตามมาตรฐานของบริษัทฯ
กอนที่จะถูกลําเลียงเขาสูกระบวนการบรรจุใสกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม และ/หรือ บรรจุภัณฑขนาดอื่นๆ ตาม
ความตองการของลูกคา

[รูปภาพ]

การละลายน้ําตาล

[รูปภาพ]

การฟอกเพื่อลดคาสีน้ําตาลดวยเรซินแลกเปลี่ยนอิ
ออน (Ion-Exchange Resin)

[รูปภาพ]

การเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึกและการปนแยกน้ําตาล

[รูปภาพ]

การอบน้ําตาล
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[รูปภาพ]

การบรรจุ

3.4.2.4 การผลิตน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ มีขั้นตอนเหมือนกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว/
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพียงแตใชเวลาในกระบวนการผลิตนานกวา
3.4.2.5 ประสิทธิภาพการผลิต
บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีอยางตอเนื่อง ตารางตอไปนี้แสดงถึง
ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯ เทียบกับโรงงานน้ําตาลอื่นๆ ในอุตสาหกรรมในชวง 4 ฤดูกาลผลิตที่ผานมา
(หนวย: กิโลกรัมน้ําตาลทรายตอตันออย)

2549/50

2550/51

2551/52

2552/53

เฉลี่ย

บริษัทฯ

109.77

110.62

108.84

100.22

107.36

อุตสาหกรรม

105.33

106.63

108.13

101.09

105.30

ที่มา: รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล

3.4.3 การผลิตกากน้ําตาล
กากน้ําตาลเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลโดยไดจากการกระบวนการเคี่ยวน้ําตาลใหตก
ผลึกและปนแยกน้ําตาล
3.4.34 ไฟฟาที่ใชในกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตไฟฟา
บริษัทฯ จะนํากากออยที่ไดจากการหีบและสกัดน้ําออยมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยกากออยจะ
ถูกนําไปเผาเพื่อใหความรอนกับหมอตมเพื่อผลิตไอน้ํา ซึ่งไอน้ําที่ไดจากการเผากากออยจะถูกสงเขาไปยังเครื่อง
กําเนิดไฟฟาพลังงานไอน้ํา (Turbine Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งไฟฟาสวนหนึ่งบริษัทฯ จะนําไปใช
สนับสนุนการผลิตน้ําตาลทรายและอีกสวนหนึ่งจะนําไปขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อสรางรายไดใหกับ
บริษัทฯ
ความตองการใชไฟฟาในโรงงานผลิตน้ําตาลทรายของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 ชวงคือ 1) ชวงหีบออย
คือชวงที่โรงงานเดินเครื่องจักรทั้งในกระบวนการหีบออย และกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ไป
พรอมกัน (ระยะเวลาประมาณ 100 – 140 วัน) ในชวงนี้ บริษัทฯ จะมีความตองการใชไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 20 เม
กะวัตต และ 2) ชวงการละลายน้ําตาลนอกฤดู คือชวงหลังจากการปดหีบ ซึ่งโรงงานเดินเครื่องจักรเฉพาะใน
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กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์เทานั้น (ระยะเวลาประมาณ 100 – 140 วัน) ในชวงนี้ บริษัทฯ จะมี
ความตองการใชไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 17 5 เมกะวัตต

[รูปภาพ]

หนวยผลิตไฟฟาของบริษัทฯ

3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อใหการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไมสงผลกระทบในเชิง
ลบตอสิ่งแวดลอม มีการสงเสริมและสนับสนุนดานการอนุรักษ การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานและเชื้อเพลิง
ชีวมวล ซึ่งเกิดจากออยที่สามารถปลูกขึ้นมาใชงานได โดยบริษัทฯ ไดวางแนวนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ตางๆ ที่ เ กี่ยวข อ งอยา งเคร ง ครัด บริษั ทฯ มี ก ารตรวจวัด และควบคุ ม กระบวนการผลิตที่ อ าจสง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม ใหอยูภายใตมาตรฐานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด
บริษัทฯ มีกากของเสียจากกระบวนการผลิตนอยมาก เนื่องจากกากออย กากตะกอน และกากน้ําตาลลวน
แตเปนผลิตภัณฑตอเนื่องที่สามารถนําไปใชประโยชนได เชน กากออยสามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงของเตาหมอไอ
น้ํา กากตะกอนสามารถนํ า ไปทํ า เป น ปุ ย เพื่ อ การเพาะปลู ก และกากน้ํ า ตาลสามารถนํ า ไปขายให กั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมได ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีปญหาเรื่องการปลอยน้ําเสียหรือของเสียอื่นๆ ออกสูชุมชนแวดลอม
ระบบน้ําของบริษัทฯ เปนระบบปด โดยปกติบริษัทฯ จะนําน้ําจากกระบวนการผลิตไปผานระบบบําบัดน้ํา
ของบริ ษัท ฯ และจะไม มี ก ารปลอ ยน้ํ า ออกไปภายนอกบริเ วณโรงงาน อย า งไรก็ ดี บริ ษัท ฯ ไดทํ า การติด ตาม
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําอยางตอเนื่องตารางตอไปนี้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนและหลังผานการ
บําบัดน้ําโดยระบบบําบัดของบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2553

pH (pH-range)
BOD (mg/L)

บอบําบัดน้ํา 1

บอบําบัดน้ํา 10

คามาตรฐาน

6.9
196.0

8.0
4.0

5.5-9.0
≤20

หมายเหตุ 1) บอบําบัดน้ํา 1 เปนบอบําบัดน้ําแรกที่รบั น้าํ จากกระบวนการผลิต
2) บอบําบัดน้ํา 10 เปนบอบําบัดน้ําสุดทายกอนจะนํากลับไปใชใหม

บริษัทฯ มีการเผากากออยในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ําเพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
การเผากากออยนั้นทําใหเกิดควันดําและฝุนขี้เถา บริษัทฯ ไดติดตั้งอุปกรณดักฝุนเพื่อควบคุมมิใหควันดําและฝุน
ขี้เถาที่ปลอยจากโรงงงานมีปริมาณมากจนทําใหเกิดเปนมลภาวะทางอากาศ บริษัทฯ ไดมีการติดตามและตรวจวัด
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คุณภาพของอากาศจากปลองควันของบริษัทฯ ตลอดเวลา ตารางตอไปนี้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ปลอยออกจากปลองควันของบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2553
ฝุนละออง
(mg/Nm3)
กาซออกไซดของ
ไนโตรเจน (ppm)

ปลองที่ 1

ปลองที่ 2

ปลองที่ 3

ปลองที่ 4

ปลองที่ 5

คามาตรฐาน

255.9

295.8

287.4

297.4

264.3

นอยกวา 320.0

69.5

102.6

95.1

75.1

81.5

นอยกวา 200.0

ในป 2539 บริษัทฯ ไดยายโรงงานมาอยูที่อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯ ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อขออนุมัติตอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดรับมติเห็นชอบตอรายงานที่
บริ ษั ท ฯ จั ด ทํ า เป น ที่ เรี ย บร อ ยแล ว โดยบริษั ท ฯ จะต อ งสง รายงานผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้งให สผ.ที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยขอเขา
ตรวจสอบโรงงานของบริษัทฯ เรื่องสิ่งแวดลอมมากอน จนกระทั่งป 2553 และป 2554 ซึ่ง สผ. ขอเขาตรวจสอบ
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ถูกเรียกรองจากชุมชนในเรื่องฝุนและน้ําเสีย
ในปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางขออนุมัติขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม ทําใหบริษัทฯตองจัดทํา EIA อีก
ครั้ง เพื่อขออนุมัติขยายกําลังการผลิต ขณะนี้บริษัทฯ กําลังดําเนินการใหบริษัทฯ ที่ปรึกษาปรัยปรุงรายงานฉบับ
สมบูรณเพื่อนําสงสผ. เพื่อขอรับรองรายงานตอไป
ในเดือน กันยายน 2553 บริษัทฯ ไดเสนอแผนการดําเนินงานและมาตราการปรับปรุงปริมาณของสารเจือ
ปนในอากาศ ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน (“สกพ.”) เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาขอรั บ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ตามแผนงานดังกลาว บริษัทฯ จะปรับปรุงเพื่อใหสามารถควบคุมคาฝุน
ละอองไวไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลูกบากศเมตร ภายในระยะเวลา 5 ป (ภายในป 2558) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
ติดตั้งระบบการกรองฝุนของปลองควันเพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งเครื่องดักจับฝุนดวยไฟฟาสถิต (Electrostatic
Precipitator) จํานวน 5 ตัว รวมมูลคาประมาณ 200 ลานบาท
ในอดีตบริษัทฯ ไมเคยถูกฟองรองในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ในป 2553 บริษัทฯ ไดรับการรองเรียนจากชุมชนในเรื่องของฝุนละอองจาก
โรงงานน้ําตาล บริษัทฯ จึงไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพบวาปญหาเกิดจากการที่อุปกรณดักฝุนภายใน
หมอไอน้ําชํารุดเสียหาย บริษัทฯ จึงไดดําเนินการซอมแซมและติดอุปกรณดักฝุนเพิ่มเติม ซึ่งไดรับความพึงพอใจ
จากทุกฝายภายหลังการดําเนินการ
ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯ ไดรับการรองเรียนจากชุมชนเรื่องของฝุนละอองและเรื่องของน้ําเสีย
เพิ่มเติม สําหรับเรื่องของฝุนละอองภายหลังจากการประชุมระหวาง บริษัทฯ ผูทําการรองเรียน และหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางการแกปญหา ไดขอสรุปวา บริษัทฯ ตกลงที่จะปรับปรุงระบบการกรองฝุนของปลอง
ควันเพิ่มเติมดวยการติดตั้งเครื่องดักจับฝุนดวยไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator) จํานวน 5 ตัว ภายในป
2558 ซึ่งสอดคลองกับแผนการของบริษัทฯ ที่เสนอตอ สกพ.
สําหรับเรื่องของน้ําเสียเกิดขึ้นบริษัทตรวจสอบแลวพบวาปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากน้ําลนจากบอ
บําบัดน้ําของบริษัทฯ ไปรวมกับแหลงน้ําของชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ไดแกปญหาโดยทําการปรับปรุงคันดินเพื่อใหแนใจ
วาจะไมมีน้ําลนออกจากบอบําบัดน้ําอีก ซึ่งการแกไขของบริษัทฯ ดังกลาวเปนที่พอใจของชาวบาน
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ในปจจุบันบริษัทฯ ไมไดรับแจงจากชาวบาน สผ. หรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหดําเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับปญหาฝุนและน้ําเสียดังกลาวนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว
ในอดีตบริษัทฯ ไมเคยถูกฟองรองในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ เคยไดรับการรองเรียนจากชุมชนในเรื่องของฝุนละอองจากโรงงาน
น้ําตาล บริษัทฯ จึงไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพบวาปญหาเกิดจากการที่อุปกรณดักฝุนภายในหมอไอ
น้ําชํารุดเสียหาย บริษัทฯ จึงไดดําเนินการซอมแซมและติดอุปกรณดักฝุนเพิ่มเติม ซึ่งไดรับความพึงพอใจจากทุก
ฝายภายหลังการดําเนินการ
3.6 อุตสาหกรรมน้ําตาลทราย
3.6.1

ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในตลาดโลก
(ก) ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานน้ําตาลทราย

อุปสงคของผลิตภัณฑน้ําตาลเพิ่มขึ้นสอดคลองกับการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ตารางตอไปนี้แสดงการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (Real GDP) ในรอบปตางๆ ตั้งแตป
2548 ของบางประเทศ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU)
ออสเตรเลีย
บราซิล
จีน
อินเดีย
ไทย

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง
(Real GDP) ในรอบป (รอยละ)
25531
2548
2549
2550
2551
2552
3.1
2.7
1.9
0.0
-2.6
2.6
2.2
3.5
3.2
0.8
-4.1
1.7
3.2
2.6
4.8
2.2
1.2
3.0
3.2
4.0
6.1
5.1
-0.2
7.5
11.3
12.7
14.2
9.6
9.1
10.5
9.2
9.7
9.9
6.4
5.7
9.7
4.6
5.1
4.9
2.5
-2.2
7.5

ที่มา IMF World Economic Outlook ตุลาคม 2553
หมายเหตุ 1) อัตราการเจริญเติบโตในป 2553 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินคาคงเหลือน้ําตาลทรายในตลาดโลก
ตาราง
ตอไปนี้แสดง
ปริมาณการ
บริโภค ปริมาณ
การผลิต และ
ปริมาณสินคา
คงเหลือน้ําตาล

1

ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินคาคงเหลือน้ําตาลทรายในตลาดโลก (ลานตัน )
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ในตลาดโลก
การบริโภค
การผลิต
ปริมาณสินคาคงเหลือ
สัดสวนสินคาคงเหลือ
ตอการบริโภค

2

2543/44

2544/45

2545/46

2546/47

2547/48

2548/49

2549/50

2550/51

2551/52

131.4
133.0
59.8

134.8
138.3
59.7

139.8
150.5
69.1

141.7
143.8
68.2

144.5
141.0
61.8

146.8
151.3
64.4

152.9
166.5
72.8

159.8
166.8
73.8

160.1
151.6
60.9

162.7
156.6
53.1

45.5

44.3

49.4

48.1

42.8

43.4

47.6

46.2

38.0

32.6

2552/53

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณการบริโภค การผลิต และปริมาณสินคาคงเหลือในปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

การบริโภคน้ําตาลทั่วโลกเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 2.4 ตอป ในระหวางปการผลิต 2543/44 ถึงปการ
ผลิต 2552/53 เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของผลผลิตน้ําตาลทรายซึ่งเติบโตรอยละ 1.8 ตอปในชวงเวลา
เดียวกัน สําหรับในชวงป 2551 ถึง ป 2553 ปริมาณการบริโภคน้ําตาลที่มากกวาปริมาณการผลิตสองปติดตอกัน
ทําใหปริมาณสินคาคงเหลือน้ําตาลในตลาดโลกลดลง
ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานสําหรับน้ําตาลทรายของโลกในรอบ 10 ปที่ผานมาไดรับผลกระทบ
จากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
- อุปสงคที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศที่รวดเร็ว
- ปจจัยในเรื่องของสภาพภูมิอากาศซึ่งมีความแปรปรวนยิ่งขึ้นอันสงผลกระทบแกการปลูกออย และหัว
บีท (Beet) ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทราย เชน การเกิดคลื่นความรอนในยุโรป ปริมาณ
น้ําฝนที่มากเกินไปในเม็กซิโกและออสเตรเลีย และความแหงแลงในประเทศจีนและบราซิลตอนใต ซึ่ง
เหลานี้ลวนสงผลใหผลผลิตน้ําตาลทรายลดลง
- กลุมสหภาพยุโรปลดการผลิตน้ําตาลลงเนื่องจากไมสามารถสนับสนุนในการสงออกได
- ความไมแนนอนในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของรัฐบาลอินเดีย ทําใหการ
ผลิตน้ําตาลทรายของอินเดียไมแนนอน
- การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของราคาน้ํามันในชวงระหวางป 2550 ถึงป 2553 ทําใหมีการนําเอาออย
โดยเฉพาะในประเทศบราซิลไปใชในการผลิตพลังงานทดแทน เชน เอธานอล ในชวงที่ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกมีราคาแพง
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(ข) บทบาทของประเทศตางๆ ในอุตสาหกรรมน้ําตาล
ตารางตอไปนี้ แสดงปริมาณบริโภคน้ําตาลของประเทศที่มีการบริโภคน้ําตาลสูงสุดในชวงปการผลิต
2547/48 ถึงปการผลิต 2552/53
ประเทศ
อินเดีย
จีน
บราซิล
สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย
เม็กซิโก
รวมผูบริโภครายใหญ
สัดสวนการบริโภคของผูบริโภครายใหญตอปริมาณ
การบริโภคทั้งหมด

ปริมาณการบริโภคของผูบริโภคน้ําตาลรายใหญ (ลานตัน1)
2547/48
20.1
11.4
10.8
9.3
6.4
5.5
63.5

2548/49
20.1
11.8
11.3
9.3
6.4
5.3
64.2

2549/50
21.7
13.7
11.9
9.3
6.3
5.5
68.4

2550/51
23.9
15.0
12.5
9.7
6.2
5.1
72.5

45.0

42.5

41.1

43.4

2551/52 2552/532
24.5
25.0
15.3
15.3
12.8
13.1
9.6
9.4
6.0
6.1
5.3
5.3
73.4
74.2
48.4

47.4

ที่มา: F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณการบริโภคในปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

ตารางตอไปนี้ แสดงปริมาณการผลิตน้ําตาลทรายของประเทศที่มีการผลิตน้ําตาลทรายรายใหญในชวงป
การผลิต 2547/48 ถึงปการผลิต 2552/53
ประเทศ
บราซิล
อินเดีย
จีน
สหรัฐอเมริกา
ไทย
เม็กซิโก
รวมผูผลิตรายใหญ
สัดสวนการผลิตของผูผลิตรายใหญตอปริมาณการผลิต
ทั้งหมด (รอยละ)

ปริมาณผลผลิตของผูผลิตรายใหญ (ลานตัน1)
2547/48
27.7
13.8
9.9
7.1
5.4
6.0
70.0

2548/49
32.6
20.9
9.6
6.7
5.1
5.5
80.5

2549/50
32.6
30.8
13.0
7.7
7.0
5.5
96.6

2550/51
30.8
28.6
16.1
7.4
8.1
5.8
96.8

49.6

53.2

58.0

58.0

2551/52 2552/532
36.2
38.8
15.8
20.3
13.5
11.7
6.8
7.1
7.5
7.2
5.2
5.0
85.1
90.1
56.1

57.5

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณ การผลิต ปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ
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ตารางตอไปนี้ แสดงปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายของประเทศที่มีการสงออกน้ําตาลรายใหญในชวงป
การผลิต 2547/48 ถึงปการผลิต 2552/53
ประเทศ
บราซิล
ไทย
ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศส
กัวเตมาลา
รวมผูสงออกน้ําตาลรายใหญ
สัดสวนการสงออกของผูสงออกรายใหญตอปริมาณการ
สงออกทั้งหมด (รอยละ)

ปริมาณการสงออกของผูสงออกน้ําตาลทรายรายใหญ (ลานตัน1)
2547/48
19.2
3.4
4.3
2.4
1.1
30.4

2548/49
16.9
2.1
3.9
3.0
1.6
27.4

2549/50
21.5
4.6
3.8
2.1
1.3
33.3

2550/51
18.9
4.9
3.3
2.2
1.2
30.5

56.2

48.9

58.9

53.8

2551/52 2552/532
24.0
25.6
5.0
5.4
3.3
3.4
2.2
2.5
1.5
2.0
36.0
38.8
63.2

64.6

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณการบริโภค การผลิต และปริมาณสินคาคงเหลือในปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

ตารางตอไปนี้ แสดงปริมาณการนําเขาน้ําตาลทรายของประเทศที่มีการนําเขาน้ําตาลทรายรายใหญ
ในชวงปการผลิต 2547/48 ถึงปการผลิต 2552/53

ประเทศ
อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส3
อินโดนิเซีย
รวมผูนําเขาน้ําตาลทรายรายใหญ
สัดสวนการนําเขาของผูนําเขารายใหญตอปริมาณการ
นําเขาทั้งหมด (รอยละ)

ปริมาณการนําเขาของผูนําเขาน้าํ ตาลทรายรายใหญ (ลานตัน1)
2547/48
2.1
1.8
3.8
1.8
1.9
11.4

2548/49
0.0
3.2
3.4
1.8
1.6
10.0

2549/50
0.0
1.9
3.2
1.8
2.8
9.7

2550/51
0.0
2.4
2.8
1.9
1.9
9.0

22.4

18.5

18.9

17.7

2551/52 2552/532
2.5
4.8
2.8
2.5
1.9
2.3
2.0
2.0
1.9
1.9
11.1
13.5
21.1

23.0

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณการบริโภค การผลิต และปริมาณสินคาคงเหลือในปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ
3) สหรัฐอาหรับเอมิเรตสนําเขาน้าํ ตาลทรายดิบเพื่อนํามาผลิตเปนน้ําตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิแ์ ละสงออกเปนสวนใหญ
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บริษัทฯ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่มีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมน้ําตาลโลก เชน บราซิล
จีน อินเดีย สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ดังตอไปนี้
บราซิล
บราซิลจัดเปนผูผลิตและสงออกน้ําตาลทรายรายใหญที่สุดของโลก โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นของปริมาณออย
เฉลี่ยรอยละ 7-10 ตอเนื่องกันมาเปนเวลามากกวา 10 ป ทั้งนี้เปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศชัดเจน
ในเรื่องของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล สงผลใหมีการขยายพื้นที่ปลูกออยทางตอนกลางและใตของประเทศ และมี
การลงทุนในโรงงานใหมๆ จํานวนมากในชวงเวลา 10 ป ที่ผานมา ในปการผลิต 2552/53 บราซิลมีออยกวา 600
ลานตัน โดยปกติปริมาณออยประมาณรอยละ 45 จะถูกนําไปผลิตเปนเอธานอล และที่เหลือรอยละ 55 จะถูกนําไป
ผลิตเปนน้ําตาลทราย ปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดในปการผลิต 2552/53 มีปริมาณมากถึง 38.8 ลานตัน และ
สามารถสงออกน้ําตาลทรายไดมากกวา 25 ลานตันตอป หรือประมาณรอยละ 50 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด
ของตลาดโลก ประเทศบราซิลมีขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับผูผลิตรายใหญอื่นๆ ก็คือ สามารถปรับเพิ่มสัดสวนของ
ออยที่จะนําไปผลิตเปนเอธานอลหรือน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้นไดหากผลตอบแทนที่ไดสูงกวา
อยางไรก็ดีอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลทรายและเอธานอลของบราซิลประสบปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในชวงที่ผานมา เงินที่กูมาลงทุนจํานวนมากถูกเรียกคืน สงผลใหโรงงานกวารอยละ 10 ถูกเปลี่ยนมือไปเปนของ
บริษัทผูคาน้ําตาลระหวางประเทศ (Traders) เชน Cargill, Louis Dreyfus, Bunge และ Glencore เปนตน ทําให
การขยายพื้นที่ปลูกออยและการลงทุนหยุดชะงักมาเปนเวลา 2-3 ป ตลาดมีความกังวลวาศักยภาพในการผลิต
น้ําตาลในอนาคตจะไมสามารถตอบสนองกับปริมาณบริโภคน้ําตาลทรายของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นปละประมาณ 3.0
ลานตัน หรือประมาณรอยละ 2.4 ตอป
กลุมเปาหมายหลักในการสงออกของบราซิลไดแกประเทศที่อยูในแถบทวีปอเมริกากลาง อเมริกาเหนือ
และแอฟริกา สวนที่เหลือจะทําการขายในแถบเอเชีย
จีน
จีนจัดเปนประเทศที่บริโภคน้ําตาลทรายมากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย ปริมาณการบริโภค
น้ําตาลทรายของจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระหวางป 2547 ถึง 2553 สอดคลองกับการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของเศรษฐกิจจีน รัฐบาลจีนมีนโยบายในการบริหารและจัดการน้ําตาลทรายในประเทศดวยการสํารอง
น้ําตาล (State Reserve) เพื่อเปนการควบคุมราคาจําหนายภายในประเทศ ปกติจีนจะนําเขาน้ําตาลทรายดิบปละ
ประมาณ 1-2 ลานตัน ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับผลผลิตภายในประเทศ สวนใหญน้ําตาลทรายดิบที่นําเขา จะ
เปนน้ําตาลตามขอผูกผันระยะยาวกับคิวบาและออสเตรเลีย
ในอดีตปริมาณการผลิตของจีนใกลเคียงกับปริมาณการบริโภคในประเทศทําใหมีการนําเขาหรือสงออกใน
ปริมาณที่ไมมากนัก อยางไรก็ดีจีนประสบปญหาในการผลิตน้ําตาลทรายในชวงสองปการผลิตลาสุด เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่แหงแลงไมเอื้ออํานวยแกการเพาะปลูกออย ทําใหปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดลดง และจึงตอง
นําเขาน้ําตาลจากประเทศอื่นในตลาดโลก
ปจจุบันประเทศจีนมีการบริโภคสารใหความหวานอื่น เชน Aspartame และ Saccharin ในปริมาณตอหัว
(per capita) ที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งหากชาวจีนมีความใสใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
จากสารใหความหวานอื่นมาบริโภคน้ําตาลทรายแทนจะทําใหการนําเขาน้ําตาลทรายของประเทศจีนในอนาคตเพิ่ม
มากขึ้น
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อินเดีย
ประเทศอินเดียเปนทั้งผูสงออกและนําเขาน้ําตาลทรายสลับกันไปทุกๆ 2-3 ป ในปการผลิต 2552/53
อินเดียสามารถผลิตน้ําตาลไดประมาณ 20 ลานตัน ในขณะที่ความตองการภายในประมาณ 25 ลานตัน การผลิต
น้ําตาลทรายของอินเดียมีความผันผวนเนื่องมาจากความไมแนนอนของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับราคาออยและราคา
จําหนายน้ําตาลภายในประเทศ โดยรัฐบาลกําหนดใหโรงงานน้ําตาลทุกโรงงานจําหนายผลผลิตน้ําตาลทรายรอยละ
20 ใหรานคารัฐบาลในราคาที่ต่ํากวาตนทุนเพื่อเปนการชวยเหลือคนยากจน
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในอินเดียไมมีเสถียรภาพ ปใดราคาน้ําตาลสูงขึ้น เกษตรกรจะหันมา
ปลูกออยมากขึ้น ปริมาณออยที่มากขึ้นไมไดหมายความวาโรงงานจะผลิตน้ําตาลทรายมากขึ้น เนื่องจากราคาออย
ถูกกําหนดโดยรัฐบาลในระดับราคาที่สูงทําใหโรงงานไมสามารถซื้อออยและผลิตน้ําตาลทรายไดเพราะจะทําให
ขาดทุน หลายๆ ปที่โรงงานเปนหนี้ชาวไรสงผลใหชาวไรไมสงออยเขาหีบในโรงงานแตกลับนําไปผลิตน้ําตาล
พื้นเมืองแทน (Gur and Khansari)
ในปจจุบันรัฐบาลอินเดียมีความพยายามที่จะศึกษานโยบายของประเทศอื่นๆ เพื่อนํามาใชในการควบคุม
และบริหารจัดการอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในประเทศใหมเี สถียรภาพสูงขึ้น
สหภาพยุโรป
การผลิตน้ําตาลในสหภาพยุโรปใชหัวบีท (Beet) เปนวัตถุดิบ ซึ่งมีตนทุนที่สูงกวาน้ําตาลทรายที่ผลิตจาก
ออย ในอดีตสหภาพยุโรปใหเงินอุดหนุนในการสงออกเพื่อใหผูผลิตน้ําตาลในสหภาพยุโรปสามารถแขงขันกับ
ผูผลิตน้ําตาลในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรปที่ใชออ ยเปนวัตถุดิบได
ในป 2548 องคการการคาโลก (WTO) ตัดสินใหสหภาพยุโรปยกเลิกการใหเงินอุดหนุน โดยใหมีผลบังคับ
ในป 2549 การยกเลิกการอุดหนุนดังกลาวทําใหผูผลิตน้ําตาลในประเทศอื่นสามารถเขาไปแขงขันในตลาด
ตะวันออกกลางกับประเทศผูผลิตจากกลุมสหภาพยุโรป
การบริโภคน้ําตาลทรายของสหภาพยุโรปนั้นคอนขางจะคงที่ ประมาณ 18 ลานตันตอป การบริโภคมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นและลดลงบางตามสภาวะเศรษฐกิจ ในสวนของการผลิตน้ําตาลทรายนั้นจะอยูที่ประมาณ 16 ลานตันตอ
ป การผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศและปริมาณผลผลิตหัวผักกาดแดงบีท
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเปนผูสงออกน้ําตาลทรายอันดับ 3 ของโลก รองจากบราซิลและไทย น้ําตาลที่สงออกเกือบ
ทั้งหมดเปนน้ําตาลทรายดิบ ประเทศที่นําเขาน้ําตาลทรายจากออสเตรเลีย ไดแก ญี่ปุน มาเลเซียและอินโดนีเซีย
เปนตน
ในระหวางป 2543 ถึงป 2548 อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในออสเตรเลีย ไดรับผลกระทบจาก
น้ําตาลทรายดิบที่สงออกจากประเทศบราซิลซึ่งไดเปรียบในการแขงขันเนื่องจากคาเงินที่ออนกวา สงผลใหพื้นที่
ปลูกออยในออสเตรเลียลดลงอยางตอเนื่อง ออสเตรเลียเคยผลิตน้ําตาลทรายไดมากถึง 6.0 ลานตัน ในปการผลิต
2538/39 แตปริมาณการผลิตลดลงเรื่อยๆ จนเหลือปริมาณการผลิต 3.6 ลานตันในปการผลิต 2552/53

สวนที่ 2 หนาที่ 48

บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

(ค) สมดุลการบริโภคและการผลิตในภูมิภาคเอเชีย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของประเทศจีน และประเทศอินเดีย เปนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหการ
บริโภคน้ําตาลทรายในภูมิภาคเอเชียเติบโต ในระหวางปการผลิต 2547/48 ถึงปการผลิต 2552/53 ภูมิภาคเอเชียมี
อัตราการขยายตัวของการบริโภคน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอป และมีอัตราการเติบโตของการ
ผลิตน้ําตาลทรายเฉลี่ยรอยละ 4.3 ในชวงเวลาเดียวกัน
ตารางตอไปนี้เปรียบเทียบปริมาณการผลิต ปริมาณการบริโภค ของภูมิภาคตางๆ ในระหวางปการผลิต
2549/50 ถึง ปการผลิต 2552/53
1

ผลผลิตและการบริโภคน้ําตาลทรายในแตละภูมิภาคของโลก (ลานตัน )
2549/2550

2550/2551

26.8

การ
บริโภค
31.0

สวน
ตาง
-4.2

ผลผลิต

25.9

การ
บริโภค
31.4

สวน
ตาง
-5.5

ผลผลิต

2

2551/2552

2552/2553

24.7

การ
บริโภค
30.9

สวน
ตาง
-6.2

ผลผลิต

26.3

การ
บริโภค
30.9

สวน
ตาง
-4.5

ผลผลิต

ยุโรป
อเมริกาเหนือ/
อเมริกากลาง
อเมริกาใต

19.8

19.4

0.5

19.7

19.6

0.1

18.6

19.7

-1.1

18.5

19.7

-1.1

40.3

19.1

21.2

38.4

20.0

18.4

44.0

20.4

23.6

46.4

20.7

25.7

เอเชีย

64.0

67.4

-3.4

67.6

72.3

-4.7

48.5

72.3

-23.8

50.8

74.2

-23.4

แอฟริกา

10.4

14.4

-4.0

10.0

14.7

-4.7

10.3

15.1

-4.8

10.7

15.6

-4.9

โอเชียเนีย
รวม

5.1

1.7

3.5

5.1

1.7

3.4

5.6

1.7

3.9

3.9

1.7

2.2

166.5

152.9

13.5

166.8

159.8

7.0

151.6

160.1

-8.5

156.6

162.7

-6.2

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณการบริโภค การผลิต และปริมาณสินคาคงเหลือในปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

ภูมิภาคเอเชียเปนภูมิภาคที่ผลิตน้ําตาลทรายไดไมเพียงพอตอความตองการบริโภคในภูมิภาค จึงเปน
ภูมิภาคที่ตองมีการนําเขาน้ําตาลทรายสุทธิจากภูมิภาคอื่น ในปการผลิต 2552/53 ภูมิภาคเอเชียมีปริมาณการ
บริโภคน้ําตาลทรายรวมทั้งสิ้น 74.2 ลานตัน ขณะที่สามารถผลิตผลผลิตน้ําตาลทรายไดเพียง 50.8 ลานตัน ทําใหมี
สวนตางที่จะตองนําเขาจากภูมิภาคอื่นประมาณ 23.4 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากสวนตาง 3.4 ลานตันในปการผลิต
2549/50 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของการบริโภคน้ําตาลทรายในเอเชียในชวงระหวางป 2549 ถึง 2553
และการที่ ห ลายๆ ประเทศในเอเชี ย ประสบป ญ หาในเรื่ อ งของการเพาะปลู ก อ อ ยและการผลิ ต น้ํ า ตาลทราย
โดยเฉพาะในจีนและอินเดียตามที่ไดกลาวมาในเบื้องตน
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ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณการนําเขาน้ําตาลทรายของประเทศที่มีการนําเขาน้ําตาลทรายรายใหญ 10
รายแรกของภูมิภาคเอเชียในชวงปการผลิต 2547/48 ถึงปการผลิต 2552/53
ปริมาณการนําเขาของผูนําเขาน้าํ ตาลทรายรายใหญในทวีปเอเชีย
(ลานตัน1)
ประเทศ
อินเดีย
อินโดนีดนิเซีย
เกาหลีใต
ญี่ปุน
มาเลเซีย
รวมผูนําเขาน้ําตาลทรายรายใหญในทวีป
เอเชีย

2547/48
2.1
1.9
1.6
1.3
1.5

2548/49
0.0
1.6
1.6
1.4
1.4

2549/50
0.0
2.8
1.5
1.4
1.7

2550/51
0.0
1.9
1.6
1.4
1.4

2551/52
2.5
1.9
1.6
1.3
1.5

2552/532
4.8
1.9
1.6
1.4
1.5

8.4

6.0

7.4

6.3

8.9

11.3

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณการนําเขาปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

(ง) การสงออกน้ําตาลทรายของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกน้ําตาลทรายรายใหญอันดับที่ 2 ของโลกรองจากบราซิล โดยมีกลุม
ลูกคาเปาหมายในทวีปเอเชียซึ่งเปนพื้นที่ที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบประเทศผูสงออกน้ําตาลทรายรายใหญ
อื่นๆ เนื่องจากประเทศไทยอยูใกลประเทศคูคา ทําใหมีคาใชจายในการขนสงต่ํากวา ตารางตอไปนี้แสดงประเทศคู
คาที่สําคัญที่นําเขาน้ําตาลทรายจากประเทศไทยในชวงป 2548 ถึงเดือนกันยายน 2553
ปริมาณการนําเขาน้ําตาลทรายจากไทย (พันตัน)
ประเทศ
อินโดนีนเิ ซีย
ญี่ปุน
กัมพูชา
จีน
ไตหวัน
อินเดีย

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ม.ค. ก.ย. 2553

1,137.0
623.0
227.0
160.0
130.0
-

377.0
515.0
241.0
242.0
112.0
-

1,400.0
615.0
203.0
220.0
90.0
-

1,690.0
934.0
268.0
107.0
217.0
-

1,010.0
707.0
416.0
161.0
283.0
-

1,283.0
459.0
335.0
22.5
80.0
328.0

ที่มา: OMIC
หมายเหตุ ปที่แสดงในตารางปริมาณการนําเขาน้ําตาลทรายจากไทยแสดงตามปปฏิฎทิ ิธิน
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ตารางตอไปนี้เปรียบเทียบ กําลังการผลิต ปริมาณการสงออก กลุมประเทศเปาหมายและชวงเวลาในการ
สงออกของกลุมประเทศผูสงออกน้ําตาลทรายรายใหญ
ประเทศผู
สงออก

ภูมิภาค

บราซิล

อเมริกาใต

ไทย

เอเชีย

ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
สหภาพยุโรป ยุโรป
กัวเตมาลา

อเมริกา
กลาง

ปริมาณการ
ผลิต
(ลานตัน)*
30.8 – 38.8

ปริมาณการ
สงออก
(ลานตัน)*
16.9 – 25.6

5.1 – 8.1

2.1 – 5.4

3.6 – 5.3
17.0 – 18.0

3.3 – 3.8
1.4 – 7.0

1.9 – 2.3

1.2 – 2.0

กลุมประเทศคูคา ที่สําคัญ
 กลุมประเทศอเมริกา
เหนือ อเมริกากลาง
และอัฟริกาแอฟริกา

 กลุมประเทศในภูมิภาค
เอเชีย ไดแก ญี่ปุน
อินโดนีนิเซีย ฟลิปปนส
มาเลเซีย ตะวันออกกลาง
จีน และไตหวัน รวมถึง
รัสเซีย
 กลุมประเทศในเอเชีย
 กลุมประเทศในตะวันออก
กลาง
 กลุมประเทศในอเมริกา
กลาง และอเมริกาเหนือ

ชวงเวลาในการสงออก
 บราซิลตอนกลางและตอน
ใต - พฤษภาคมถึง
ธันวาคม
 บราซิลตอนเหนือ มกราคมถึงเมษายน
 มกราคมถึงกันยายน

 กรกฎาคมถึงธันวาคม
 ตุลาคมถึงมีนาคม
 มกราคมถึงพฤษภาคม

* แสดงปริมาณการผลิตและสงออกของปการผลิต 2548/49 ถึง 2552/53

ประเทศผูสงออกน้ําตาลทรายรายใหญของโลกสวนใหญจะมีตลาดเปาหมายของตนเองที่ไมทับซอนกัน
เนื่องจากฤดูการผลิตที่ไมตรงกัน ชนิดของน้ําตาลทรายที่ผลิตและแหลงที่ตั้งที่อยูหางไกลกัน
ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคที่ไดเปรียบคูแขง ดังนี้
1. การทําตลาดกับผูซื้อกลุมเปาหมายไมทับซอนกับประเทศผูสงออกอื่นๆ ในกรณีของออสเตรเลีย
ตลาดเปาหมายแมวาจะอยูในภูมิภาคเอเชียเหมือนกัน แตผลิตภั ณฑน้ําตาลและชวงเวลาที่
สงออกแตกตางกัน กลาวคือ ออสเตรเลียเนนการสงออกเปนน้ําตาลทรายดิบในชวงครี่งปหลัง
ในขณะที่ประเทศไทยเนนการสงออกเปนน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในชวงครึ่ง
ปแรก
2. ความไดเปรียบในเรื่องของการขนสง เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคที่มีผลผลิตน้ําตาล
ทรายนอยกวาความตองการบริโภคน้ําตาลทราย ทําใหประเทศไทยไดเปรียบคูแขงขันทั้งจาก
บราซิล และกัวเตมาลา ดังนั้นผูซื้อน้ําตาลทรายในภูมิภาคเอเชีย เชน อินโดนีเซีย, มาเลเซีย,
ญี่ปุน, ฟลิปปนส ฯลฯ จะซื้อน้ําตาลทรายจากประเทศไทย เพราะสามารถประหยัดเวลาและคา
ขนสงเมื่อเทียบกับแหลงอื่นทั้งหมด สงผลใหผูคาน้ําตาลระหวางประเทศ (Traders) ที่ซื้อน้ําตาล
ทรายจากประเทศไทยสามารถจายสวนเพิ่ม (Thai Premium) ใหกับโรงงานผูผลิต คาพรีเมี่ยมจะ
มีคาเทากับผลตางของคาระวางเรือ (Freight Difference) ที่ผูคาน้ําตาลระหวางประเทศ
(Tranders) สามารถประหยัดไดเมื่อเทียบกับการซื้อแหลงอื่นมาสงในกลุมประเทศเอเชีย
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(ฉ) ราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก
ราคาน้ําตาลในตลาดโลกแปรผันตามอุปสงคและอุปทานของน้ําตาล โดยราคาอางอิงที่ยอมรับกันทั่วไป
สําหรับน้ําตาลทรายดิบ คือ ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลหมายเลข 11 ในตลาดลวงหนานิวยอรก (NY#11)
โดยมีหนวยเปน “เซนตตอปอนด” (USc / lb.) สวนราคาอางอิงสําหรับน้ําตาลทรายขาว คือ ราคาสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาน้ําตาลหมายเลข 5 ในตลาดลวงหนาลอนดอน (LONDON#5) โดยมีหนวยเปน “เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ
ตัน” (US$ / ton)
ตารางตอไปนี้แสดงราคาเฉลี่ยราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทราย NY#11 และ LONDON#5 ในชวง
10 ปที่ผานมา
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี
2545
2546
2547
2548
2549
ราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน)
ราคาสูงสุด
257.5
246.0
255.0
317.0
497.0
ราคาต่ําสุด
176.0
181.7
173.5
234.0
271.2
ราคาเฉลี่ย
208.8
209.5
211.5
264.0
404.3
ราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรคหมายเลข 11 (เซนตตอปอนด)
ราคาสูงสุด
7.2
8.8
9.1
11.3
15.6
ราคาต่ําสุด
4.8
4.8
5.7
8.2
8.8
ราคาเฉลี่ย
6.0
6.5
7.0
9.3
11.2

ปบัญชี
2550

ปบัญชี
2551

ปบัญชี
2552

ปบัญชี
2553

422.0
259.5
332.0

414.5
270.0
342.0

618.0
294.8
414.5

759.0
437.8
586.0

12.6
8.8
10.4

15.6
9.8
12.5

25.3
11.1
15.5

30.4
14.3
20.6

ที่มา: Thomson Reuters

ในชวงระหวางป 2544 ถึง 2550 ราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอยเนื่องจาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของการบริโภคและการผลิตของตลาดโลกนั้นใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม ในชวงระหวางป 2551 ถึง 2553 ราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกนั้นไดปรับตัวสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงอยางมากของการผลิตน้ําตาลในตลาดโลก โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย
และจีน ซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แหงแลงไมเหมาะสมกับการปลูกออย ในขณะที่การบริโภคน้ําตาล
ทรายในตลาดโลกยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประกอบกับการเก็งกําไรของกองทุนเก็งกําไร (Hedge Fund)
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3.6.2

อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในประเทศไทย
(ก) ความสมดุลระวางอุปสงคและอุปทาน

ปริม าณการบริโ ภคน้ําตาลทรายภายในประเทศปกติจ ะขึ้นอยูกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศโดยรวม ตารางตอไปนี้แสดงอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (Real
GDP) ของประเทศไทย ตั้งแตป 2548 ถึง 2553
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ที่แทจริง (Real GDP) ในรอบป (รอยละ)

2548

2549

2550

2551

2552 25531

4.6

5.1

4.9

2.5

-2.3

7.5

ที่มา IMF World Economic Outlook ตุลาคม 2553
หมายเหตุ 1) อัตราการเจริญเติบโตในป 2553 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

การบริโภคน้ําตาลทรายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นดวยอัตราเฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอประหวางปการผลิต
2543/44 ถึงปการผลิต 2552/53 ในชวงเวลาเดียวกันการผลิตน้ําตาลทรายในประเทศไทยเติบโตในอัตราเฉลี่ยรอย
ละ 3.1 ตอป ตารางตอไปนี้แสดงการเพิ่มขึ้นของการบริโภค การผลิตและการสงออกของอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย
ของประเทศไทย ในชวงปการผลิต 2543/44 ถึงปการผลิต 2552/53
1

การบริโภค การผลิต และการสงออกน้าํ ตาลทรายของประเทศไทย(ลานตัน )
2543/44
1.9

2544/45
2.0

2545/46
2.1

2546/47
2.2

2547/48
2.1

2548/49
2.4

2549/50
2.5

2550/51
2.5

2551/52
2.6

2552/532
2.7

การผลิต

5.4

6.5

7.7

7.3

5.4

5.1

7.0

8.1

7.5

7.2

การสงออก

3.6

4.5

5.0

5.1

3.4

2.1

4.6

4.9

5.0

5.4

การบริโภค

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report วันที่ 4 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ 1) ตันน้ําตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2) ปริมาณการบริโภค การผลิต และปริมาณสินคาคงเหลือในปการผลิต 2552/53 เปนตัวเลขจากการประมาณการ

(ข) การแขงขันภายในประเทศทราย
ปจจุบันมีบริษัทผลิตน้ําตาลจํานวน 47 บริษัท ในประเทศไทย โดยมีผลผลิตน้ําตาลทรายประมาณ 6-7
ลานตันตอป โดยสามารถแบงเปนกลุมบริษัทตางๆ ไดดังตอไปนี้
กลุม
กลุมโรงงานน้ําตาลมิตรผล
กลุมโรงงานน้ําตาลไทยรุงเรือง
กลุมโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ
กลุมโรงงานน้ําตาลขอนแกน
กลุมน้ําตาลบานโปง
กลุมอุตสาหกรรมน้ําตาลโคราช
กลุมโรงงานน้ําตาลวังขนาย
กลุมน้ําตาลกุมภวาป
บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด
อื่นๆ
รวม

จํานวนบริษัทในกลุม
5 บริษัท
7 บริษัท
3 บริษัท
4 บริษัท
2 บริษัท
2 บริษัท
4 บริษัท
2 บริษัท
1 บริษัท
17 บริษัท
47 บริษัท

ผลผลิตน้ําตาลทราย (ตัน)
1,281,263
1,240,350
965,256
437,678
399,985
396,991
380,639
225,810
201,675
1,393,329
6,922,976

สวนแบงตลาด (รอยละ)
18.5
17.9
13.9
6.3
5.8
5.7
5.5
3.3
2.9
20.1
100.0

ที่มา: รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2552/53 ฉบับปดหีบ โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
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น้ําตาลทรายเปนสินคาควบคุม มีการกําหนดโควตาที่โรงงานน้ําตาลตองมีไวขายเพื่อใหเพียงพอแกการ
บริโภคในประเทศ และควบคุมราคาขายปลีกสูงสุดที่จะสามารถขายได ดังนั้นการแขงขันระหวางโรงงานน้ําตาลจึง
ไมสูงมาก แตละโรงงานน้ําตาลจะมุงเนนทําการตลาดกับกลุมลูกคาในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู เพื่อลดตนทุนคาขนสง
(ค) ราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ
ในประกาศเรื่ อง การกําหนดราคาและหลัก เกณฑเงื่อนไขในการจํา หน ายน้ําตาลทราย ป 2553 ได
กําหนดใหผูผลิตหรือผูจําหนายน้ําตาลทรายจําหนายไมสูงกวาราคาตอไปนี้
ราคาจําหนายสง (ราคารวมกระสอบ) สงมอบ ณ โรงงาน
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
1,070.00 บาทตอกระสอบ
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2
1,016.50 บาทตอกระสอบ
น้ําตาลทรายขาวเกรด 3
1,016.50 บาทตอกระสอบ
ราคาจําหนายสง (ราคารวมกระสอบ) สงมอบ ณ สถานที่จําหนายของผูจําหนายสง
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
1,104.75 บาทตอกระสอบ
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2
1,051.25 บาทตอกระสอบ
น้ําตาลทรายขาวเกรด 3
1,038.00 บาทตอกระสอบ
ราคาจําหนายปลีก ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
22.85 บาทตอกิโลกรัม
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2
21.85 บาทตอกิโลกรัม
น้ําตาลทรายขาวเกรด 3
21.35 บาทตอกิโลกรัม
หมายเหตุ

1) น้ําตาลทรายกระสอบละ 50 กิโลกรัม
2) น้ําตาลทรายเกรด 1 และ 2 หมายถึง น้ําตาลทรายขาว ขณะทีน่ ้ําตาลทรายเกรด 3 หมายถึง น้ําตาลทรายสีรํา
3) ราคาในตารางรวมผลตางรายไดนําสงกองทุนออยและน้ําตาลทราย ที่โรงงานน้าํ ตาลตองนําสงกอน. ในอัตรา 5 บาทตอกิโลกรัม

3.7 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไทย
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
เกี่ยวของกับเกษตรกรจํานวนมาก รัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 (พ.ร.บ. ออยและ
น้ําตาลทราย) และประกาศใชเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 ถือเปนแมบทของการกํากับดูแลอุตสาหกรรมออยและ
น้ํ าตาลทรายในปจ จุบัน โดยพ.ร.บ. อ อยและน้ํา ตาลทรายมีวัตถุประสงคห ลัก คือ การรัก ษาความมั่น คงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และคุมครองรักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการผลิตและจําหนาย และใหเกิด
ความเปนธรรมแกโรงงานและผูบริโภค
3.7.1

คณะกรรมการภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย

พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 5 คณะ คณะกรรมการแตละคณะ
ประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากฝายชาวไร และตัวแทนจากฝายโรงงาน เพื่อควบคุมการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายใหเกิดความยุติธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งชาวไร โรงงาน และผูบริโภค
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ตารางตอไปนี้แสดงหนาที่และองคประกอบของคณะกรรมการแตละชุดภายใตพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2525
คณะกรรมการ
หนาที่
คณะกรรมการออย - กําหนดนโยบายตางๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมออยและ
และน้ําตาลทราย
น้ําตาลทราย กําหนดระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
(กอน.)
และวิธีการปฏิบัติ
- มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่
กฎหมายกําหนด
- กําหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎหมาย
- ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ต า ม ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ
บริหาร (กบ.)

องคประกอบของคณะ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

- ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการออยและ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
น้ําตาลทรายกําหนด
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
- จัดทําประมาณการรายได การกําหนดราคาออย และ ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายเสนอ ผูแทนชาวไรออย
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ผูแทนโรงงาน
- พิจารณาบทปรับในกรณีที่โรงงานไมปฎิบัติตาม
ผูทรงคุณวุฒิ
ระเบียบที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
คณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหนาย ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
น้ําตาลทราย
น้ําตาลทรายตามทีค่ ณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ผูแทนกระทรวงพาณิชย
(กน.)
กําหนด
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
- ควบคุมการจําหนายน้ําตาลทรายในราชอาณาจักร
ผูแทนชาวไรออย
และการสงออก
ผูแทนโรงงาน
- จัดใหมีการนําเขาในกรณีที่เกิดความขาดแคลน ฯลฯ
คณะกรรมการออย - ดําเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับออย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
(กอ.)
ตามที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
- ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือ
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายหรือคณะ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการบริหารมอบหมาย
ผูแทนโรงงาน
คณะกรรมการ
- กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตางๆ เกี่ยวกับ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
บริหารกองทุน
การศึกษา การวิจัยและพัฒนา เพื่อสงเสริมการผลิต ผูแทนกระทรวงพาณิชย
(กท.)
และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
- กําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหา
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผลประโยชนและการใชเงินกองทุนโดยความเห็นชอบ ผูแทนสํานักงบประมาณ
ของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

1 นาย
2 นาย
2 นาย
9 นาย
7 นาย

1 นาย
1 นาย
1 นาย
5 นาย
4 นาย
1 นาย
1 นาย
2 นาย
2 นาย
5 นาย
5 นาย
2 นาย
1 นาย
1 นาย
6 นาย
4 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
1 นาย
3 นาย
3 นาย
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แผนภาพแสดงโครงสรางคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย
คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย

คณะกรรมการบริหาร
กองทุน (กท.)

คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย (กอน.)

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริหาร
(กบ.)
คณะกรรมการน้ําตาล
ทราย (กน.)

คณะกรรมการออย
(กอ.)
สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย (สอน.)

3.7.2

ระบบการจัดสรรโควตา

กอน. เปนหนวยงานตามพ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทรายจัดสรรการผลิตและการจัดจําหนายน้ําตาลทราย
ของผูผลิตแตละโรงงานในประเทศไทย โดยดูจากปริมาณที่โรงงานน้ําตาลสามารถผลิตได เพื่อนํามาจัดสรรเปน 3
โควตา ไดแก โควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค.
โควตา ก. – โควตา ก. เปนโควตาที่มีการจัดสรรไวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยกน.จะทําการ
ประเมินความตองการบริโภคน้ําตาล จากการเจริญเติบโตทางประชากรและเศรษฐกิจในแตละป
โควตา ข. – โควตา ข. เปนโควตาน้ําตาลทรายดิบจํานวน 800,000 ตัน ที่กอน. กําหนดใหโรงงาน
น้ําตาลทรายส ง มอบใหบริษั ท อ อยและน้ํ า ตาลไทย จํ า กัด (อนท.) ส งออกจํา นวน 400,000
ตัน และอี ก
400,000 ตัน กําหนดใหโรงงานสงออกเอง
ราคาเฉลี่ยของน้ําตาลทรายโควตา ข. ทั้ง 800,000 ตัน จะถูกนําไปเปนฐานในการเพื่อหาราคาเฉลี่ยมา
กําหนดราคามาตรฐานของน้ําตาลทรายดิบสงออกใชซึ่งใชในการคํานวณรายไดของอุตสาหกรรมและจัดสรร
ผลประโยชนระหวางชาวไรและโรงงานน้ําตาล
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โควตา ค. – เปนปริมาณน้ําตาลทรายที่เหลือจากโควตา ก. และ ข. ของแตละโรงงานที่สามารถสงออกได
เอง โดยโรงงานน้ําตาลตองสงออกน้ําตาลผานบริษัทสงออกที่ไดรับอนุญาต ตามระเบียบคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย พ.ศ. 2550
ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณน้ําตาลโควตา ก โควตา ข และโควตา ค ในชวง 4 ฤดูกาลผลิตที่ผานมาของ
อุตสาหกรรมและบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดชนิดน้ําตาลทรายที่ให
โรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิต
(หนวย: ตัน)

ฤดูการผลิต
2549/50

ฤดูการผลิต
2550/51

ฤดูการผลิต
2551/52

ฤดูการผลิต
2552/53

โควตา ก
อุตสาหกรรม
บริษัทฯ
โควตา ข

2,000,000
52,096

1,800,000
51,486

1,900,000
50,104

2,200,000
63,590

อุตสาหกรรม
บริษัทฯ*
โควตา ค

800,000
18,552

800,000
18,377

800,000
19,785

800,000
21,388

อุตสาหกรรม
บริษัทฯ

3,919,782
106,753

5,216,545
156,521

4,486,592
121,908

3,922,976
116,696

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
*หมายเหตุ: ปริมาณโควตา ข ในสวนของบริษัทฯ รวมสวนที่บริษัทฯ รับกลับมาขายเองดวย

เมื่อโรงงานน้ําตาลแตละโรงไดรับการจัดสรรน้ําตาลตามโควตา ก แลว โรงงานน้ําตาลจะตองทะยอยขาย
น้ําตาลโควตา ก ทุกสัปดาห ในปริมาณเทากับยอดที่ไดรับการจัดสรรหารดวน 52 (หาสิบสอง) นอกจากนี้ พรบ.
ออยและน้ําตาล กําหนดใหโรงงานน้ําตาลจะตองผลิตน้ําตาลจนเพียงพอกับปริมาณโควตา ก ที่ไดรับจัดสรรของทั้ง
ป กอนที่จะสามารถสงออกน้ําตาลตามโควตา ค ได ในทางปฏิบัติ โรงงานน้ําตาลสวนใหญจะขอผอนผันเพื่อให
โรงงานน้ําตาลสามารถสงออกน้ําตาล กอนที่จะผลิตน้ําตาลจนครบตามปริมาณโควตา ก ของทั้งป เพื่อไมใ ห
โรงงานน้ําตาลตองเก็บสินคาคงเหลือน้ําตาลมากจนเกินไปในชวงตนของฤดูการหีบออย
3.7.3

การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล

การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลตามระบบ 70:30 ผลประโยชนของระบบ
รอยละ 70 จะถูกจัดสรรใหชาวไร และผลประโยชนของระบบรอยละ 30 จะถูกจัดสรรใหกับโรงงานน้ําตาล
การคํานวณผลตอบแทนและการจัดสรรผลประโยชน
การจั ด สรรผลประโยชน ร ะหว า งชาวไร แ ละโรงงานน้ํ า ตาลนั้ น โดยปกติ จ ะจั ด สรรผา นทางราคาอ อ ย
กลาวคือ คณะกรรมการบริหารจะเปนผูทําการคํานวณราคาเพื่อใหราคาออยรวมทั้งระบบเทากับรอยละ 70 ของ
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ผลประโยชนในระบบออยและน้ําตาล สวนที่เหลืออีกรอยละ 30 จะเปนผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายของโรงงานน้ําตาล
ในทุกฤดูการผลิต คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย จะออกประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย “เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและชําระราคาออยและคา
ผลิตน้ําตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน” เพื่อเปนเกณฑในการคํานวณ
สวนแบงรายไดระหวางชาวไรออยและโรงงาน โดยสรุปหลักเกณฑการคํานวณได ดังนี้
ราคาออยเฉลี่ยที่ความหวานมาตรฐาน (10 CCS) และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
สามารถคํานวณไดจากสูตรคํานวณดังตอไปนี้
ราคาออยเฉลี่ย

= (0.70 x รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย)
ปริมาณออยเขาหีบ

ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
= (0.30 x รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย)
ปริมาณน้ําตาลที่ผลิตได
ตารางตอไปนี้แสดงวิธีการคํานวณหารายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

=

ผลรวมรายไดของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย –
รายจายของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

ผลรวม

ผลรวมรายไดของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

=

รายไดรวมจากการขายน้ําตาลทราย โควตา ก. โควตา ข. และโควตา
ค.

รายไดจากน้ําตาลทรายโควตา ก.

=

ผลคูณของปริมาณน้ําตาลโควตา ก. กับราคาของน้ําตาลโควตา ก. ที่
ประกาศโดยคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ

รายไดจากน้ําตาลทรายโควตา ข.

=

ยอดขายน้ําตาลของ อนท.โควตา ข. โดยใชราคาเฉลี่ยของอนท.และ
อัตราแลกเปลี่ยนที่อนท. สงออกขายไดจริง

รายไดจากน้ําตาลทรายโควตา ค.

=

ผลคูณปริมาณน้ําตาลตามโควตา ค. ที่ผลิตไดจริง กับราคาเฉลี่ยของ
น้ําตาลโควตา ข. ที่ขายไดจริง

ผลรวมรายจายของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

= คา ใช จายรวมของอุ ตสาหกรรมอ อยและน้ําตาลทราย ตามที่ กอน.
กํ า หนด ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ค า ใช จ า ยในการควบคุ ม การผลิ ต และ
จําหนายน้ําตาลทรายที่จายจากเงินกองทุน คาใชจายในการสงออก
น้ําตาล คาเชาโกดัง คาประกันภัยและคาขนสงน้ําตาลทราย
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ในทางปฏิฎิบัติจะมีการประกาศราคาออยสองครั้งในแตละฤดูการผลิต ไดแก คาออยขั้นตน และคาออย
ขั้นสุดทาย การประกาศคาออยขั้นตนจะทํากอนเปดหีบในชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปโดยคํานวณจากประมาณ
การรายไดสุทธิของระบบ ราคาออยขั้นตนจะใชเปนราคากลางในการซื้อขายออยระหวางโรงงานและชาวไร
หลังจากสิ้นฤดูการผลิตและอนท. กําหนดราคาโควตา ข. เสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการบริหารจะคํานวณคา
ออยขั้นสุดทายจากรายไดสุทธิของระบบที่เกิดขึ้นจริงในปการผลิตนั้น
ถาหากวาราคาออยเฉลี่ยขั้นสุดทายมีราคาสูงกวาราคาออยขั้นตน โรงงานจะตองชําระคาออยเพิ่มใหกับ
ชาวไรออยจนครบตามราคาออยขั้นสุดทาย เพื่อใหชาวไรออยไดรับรายไดสุทธิจากอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
รอยละ 70 ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตน ชาวไรออยไมตองคืนคาออยที่ไดรับเกินใหกับ
ทางโรงงานน้ํ าตาล แตโรงงานจะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนออยและน้ําตาลในสวนคา ออยที่จ ายเกิน เพื่อให
โรงงานน้ําตาลไดรับผลตอบแทนรอยละ 30 จากระบบจัดสรรผลประโยชน
ตารางต อ ไปนี้ แ สดงราคาอ อ ยขั้ น ต น และราคาอ อ ยขั้ น สุ ด ท า ยตั้ ง แต ป ก ารผลิ ต 2547/2548 ถึ ง
25522553/25543
ปการผลิต
ราคาออยขั้นตน
ราคาออยขั้นสุดทาย
(เขต 9)

2547/48
(บาท/ตัน)
620.0

2548/49
(บาท/ตัน)
800.0

2549/50
(บาท/ตัน)
800.0

2550/51
(บาท/ตัน)
600.0

2551/52
(บาท/ตัน)
830.0

2552/53
(บาท/ตัน)
965.0

2553/54
(บาท/ตัน)
945.0

668.2

845.3

687.1

667.1

917.4

999.9

ยังไมประกาศ

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: เขต 9 ประกอบดวยโรณงงานน้ําตาลจํานวน 16 โรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้ง โรงงานน้าํ ตาลครบุรี
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3.7.4

กองทุนออยและน้ําตาลทรายและคาธรรมเนียมนําสง

ภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ไดมีการกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายและใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยในปจจุบันคาธรรมเนียมที่
ชาวไรและโรงงานน้ําตาลตองนําสงกองทุนออยและน้ําตาลทรายมีดังในตารางดังตอไปนี้
ประเภท

จุดประสงคของคาธรรมเนียม

การคํานวณคาธรรมเนียม

ค า ธรรมเนี ย มวิ จั ย และส ง เสริ ม
ออยและน้ําตาล

เพื่ อ ใช ใ นการศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา
และส ง เสริ ม การผลิ ต และน้ํ า ตาล
ทราย

สําหรับชาวไร ใหคํานวณจากผลคูณของปริมาณออยที่
ส ง ให โ รงงานกั บ อั ต ราค า ธรรมเนี ย มที่ ก อน.กํ า หนด
สํ า หรั บ โรงงานน้ํ า ตาล ให คํ า นวณจากผลคู ณ ของ
ปริมาณน้ําตาลที่ผลิตได กับอัตราคาธรรมเนียมที่กอน.
กําหนด โดยจะมีการประกาศอัตราคาธรรมเนียมในทุก
ฤดูกาลผลิต ในปการผลิต 2552/53 คาธรรมเนียมสวน
ชาวไร อ อ ยอยู ที่ 3.0 บาทต อ ตั น อ อ ย ในส ว นของ
โรงงานน้ําตาล อัตราคาธรรมเนียมน้ําตาลอยูที่ 11.8
บาทต อ ตั น และอั ต ราค า ธรรมเนีย มกากน้ํ า ตาลอยู ที่
2.4 บาทตอตัน

ค า รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง
อุ ต สาหกรรมอ อ ยและน้ํ า ตาล
ทราย

เ พื่ อ รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย

คํา นวณจากผลผลิ ตอ อ ยและน้ํ า ตาลทราย ซึ่ ง กอน.
จะแจ ง เก็ บ เป น ร อ ยละของรายรั บ สุ ท ธิ ในป ก ารผลิ ต
2552/53 คารักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายเก็บที่รอยละ 0.78 ของรายรับสุทธิ

ผลตางเงินนําสงกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย

เป น มาตรการเพิ่ ม รายได ใ ห แ ก
กองทุนออยและน้ําตาลทราย

เทากับรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแยกมูลคาเพิ่มออกจาก
ราคาน้ํ า ตาลทรายจํ า หน า ยในประเทศ ซึ่ ง โรงงาน
น้ําตาลตองนํามาชําระตอกองุทนออยและน้ําตาล โดยมี
อัตราดังตอไปนี้ 76.21 บาทตอกระสอบ สําหรับน้ําตาล
ทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ 71.96 บาทต อ กระสอบ สํ า หรั บ
น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรํา

ผลตางรายไดนําสงกองทุนออย
และน้ําตาลทราย

เป น มาตรการเพิ่ ม รายได ใ ห แ ก
กองทุนออยและน้ําตาลทราย

โรงงานน้ํ าตาลต องนํ า ส ง เงิ นเขา กองทุนโดยคํ านวณ
จากปริมาณที่โรงงานขายน้ําตาลได ในอัตรา 5 บาทตอ
กิโลกรัม

3.8 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมภาระผูกผันตามสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลมี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ภาระตองสงมอบน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลตามสัญญาขายน้ําตาล
ทรายและกากน้ําตาลที่ทําไวแลว มีรายละเอียด ดังนี้
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สินคา
น้ําตาล
กากน้ําตาล

มูลคาที่ยังไมไดสงมอบ (ลานบาท)
งมอบภายใน 3 เดือน
สงมอบภายใน 3 เดือน
ถึง 1 ป
1,196.3
1,532.5
181.0
36.0

รวม
2,728.8
217.0
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