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19 ธันวาคม  2559 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 
 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด(+), (-) 

มีนำคม 2560 18.22 18.21 18.55 18.13 18.23 +0.01 
พฤษภำคม 2560 18.04 18.04 18.33 17.95 18.05 +0.01 
กรกฎำคม 2560 17.82 17.82 18.04 17.71 17.83 +0.01 
ตุลำคม 2560 17.83 17.80 18.00 17.70 17.82 -0.01 
มีนำคม 2561 17.98 18.00 18.10 17.87 17.95 -0.03 
พฤษภำคม 2561 17.59 17.66 17.68 17.51 17.58 -0.01 
กรกฎำคม 2561 17.20 17.25 17.25 17.14 17.22 +0.02 
ตุลำคม 2561 17.13 17.17 17.19 17.11 17.16 +0.03 
มีนำคม 2562 17.15 17.18 17.20 17.14 17.19 +0.04 
พฤษภำคม 2562 16.84 16.86 16.88 16.86 16.88 +0.04 
กรกฎำคม 2562 16.59 16.60 16.60 16.60 16.59 0.00 
ตุลำคม 2562 16.68 16.68 16.68 16.65 16.67 -0.01 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 58,633 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

808,014 ล็อต 
 
 

ดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2560 492.40 495.70 496.90 489.40 490.10 -2.30 
พฤษภำคม 2560 489.50 492.80 494.60 488.00 488.50 -1.00 
สิงหำคม 2560 484.30 488.10 488.10 482.70 483.40 -0.90 
ตุลำคม 2560 475.30 477.80 478.00 473.70 474.10 -1.20 
ธนัวำคม 2560 470.30 473.10 473.10 468.80 468.80 -1.50 
มีนำคม 2561 468.00 468.50 468.50 465.00 465.50 -2.50 
พฤษภำคม 2561 464.30 0.00 461.80 461.80 461.80 -2.50 
สิงหำคม

พฤษภำคม 

2561 463.70 458.00 461.20 458.00 461.20 -2.50 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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       ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01.0.07 เซนต ์ และปิดตลำดเพิ่มข้ึน ขณะท่ีรำคำปรับฐำนในกำรซ้ือขำยก่อนวนัหยดุ
คริสตม์ำส  ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2560 ปิดบวก  0.22 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 0.42%  สู่ระดบั 52.12 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล   หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 51.51-52.52 เหรียญ
สหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.01 เซนต ์ หรือ 
0.05% ท่ีระดบั 18.23 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 18.13-18.55 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.01 เซนต ์หรือ 0.06% ท่ีระดบั 18.05 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
17.95-18.33 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงทุกเดือนในช่วง 0.01-0.04 
เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 58,633 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 16  ธนัวำคม  
2559 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ลดลง 1,059 ล็อต เหลือ 369,495 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำด
ลดลง 1,514 ล็อต เหลือ 808,014 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 2.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.47% ท่ีระดบั 490.10 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 489.40-496.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 1.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.20%  ท่ีระดบั 488.50 เหรียญ
สหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 488.00-494.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

 
 วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2559  มีรำยงำนวำ่บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั เปิดประมูลขำยน ้ำตำลทรำยดิบ
โควตำ ข. ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560  ผลกำรประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผูซ้ื้อ 
J-Spec 
(MT.) 

พรีเม่ียม 
(จุด) 

Hi-Pol 
(MT.) 

พรีเม่ียม 
(จุด) 

1 กรกฎำคม – 15 กนัยำยน 2560 
Sumitomo 
Corporation 

24,689.42 173 - - 
Alvean Sugar SL. - - 36,643.92 143 

รวม 24,689.42 173 36,643.92 143 
รวมทั้งส้ิน  61,333.34 เมตริกตนั พรีเม่ียมเฉล่ีย   155.0763    จุด 

 
 
 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2559/2560 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

 1 มีนำคม    – 15 พฤษภำคม 2560 133,333.33 124.6975 
 1 พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม 2560 133,333.33 159.1200 
 1 กรกฎำคม  – 15 กนัยำยน  2560 133,333.34 158.0051 
              รวม/เฉลีย่  400,000.00 147.2742 

  
 วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2559  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลของ
อินเดียในเดือนช่วงคร่ึงแรกของเดือนธนัวำคมของฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 มีจ ำนวน 2.588 ลำ้นตนั (มูลค่ำ
น ้ำตำลทรำยขำว) เพิม่ข้ึนจำก 1.954 ลำ้นตนั ในสัปดำห์ก่อน และ จำก 2.458 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน  ตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 (ตุลำคม-กนัยำยน) มีออ้ยเขำ้หีบทั้งส้ิน 5.329 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 
4.793 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงำนน ้ำตำลจ ำนวน 440 โรงงำนท่ีท ำกำรหีบออ้ย 
เช่นเดียวกบัปีก่อน โดยรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้ำตำลได ้ 1.725 ลำ้นตนั ลดลงจำก 2.250  ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน มีโรงงำนทั้งหมด 144  โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย  ลดลงจำก 164  โรงงำน ในปีก่อน  
ในทำงตรงกนัขำ้ม ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม ในรัฐ Uttar Pradesh มีโรงงำนจ ำนวน  115 โรงงำน ท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย
แลว้ เพิ่มข้ึน 10 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลิตน ้ำตำลได ้1.766 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 852,000 ตนั 
ในปีก่อน ในรัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้1.1 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 71,000 ตนั โดยมีโรงงำน 60 โรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรหีบออ้ย นอ้ยกวำ่ 1 โรงงำนในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รัฐ Gujarat  มีโรงงำน 19 โรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรหีบออ้ย ผลิตน ้ำตำลได ้ 240,000 ตนั และมีจ ำนวนโรงงำนเท่ำกนักบัปีก่อน ผลิตน ้ำตำลได ้ 332,000 
ตนั  ในรัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงำนน ้ำตำล 9 โรงงำนไดเ้ร่ิมตน้หีบออ้ยในช่วงกลำงเดือน
ธนัวำคม (มำกกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน) ผลิตน ้ำตำลได ้100,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 92,000  ตนั ในปีก่อน ในรัฐ  Tamil 
Nadu มี 16 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ผลิตน ้ำตำลได ้75,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 60,000 ตนั  ท่ีมีเพียง 6 โรงงำนในปี 
2558   ในรัฐ  Madhya Pradesh มี 17 โรงงำน ผลิตน ้ำตำลได ้75,000 ตนั  ในรัฐ Bihar  มี 10 โรงงำน ผลิตน ้ำตำล
ได ้75,000 ตนั   และ ในรัฐ Haryana มี 14 โรงงำน ผลิตน ้ำตำลได ้70,000 ตนั  และ ในรัฐ Panjab มี 16 โรงงำน 
ผลิตน ้ำตำลได ้45,000 ตนั   
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 วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2559  มีรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของกวัเตมำลำในปี 2559/2560  เพียง         
ณ วนัท่ึ 11  ธนัวำคม 2559 ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 440,990 404,419 9.04 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 11.96 12.49 -4.27 
ปริมำณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 117.90 127.52 -7.54 
 

 วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2559 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลของเบลำรุส (Belsahar) รำยงำนวำ่  เพียง ณ วนัท่ี 15 
ธนัวำคม 2559  เบลำรุสผลิตน ้ำตำลได ้550,100 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก 403,600 ตนั  ในช่วง
เวลำเดียวกนัของปีก่อน มีบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 3,741,900 ตนั จำก 2,986,700 ตนั  อตัรำ
กำรหีบสกดั 14.70% เพิ่มข้ึนจำก 13.51%  ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลในปีน้ีอยูท่ี่ 71.21% เพิ่มข้ึนจำก 16.57% 
ในปีก่อน ถำ้ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด 4.2 ลำ้นตนั ผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต จะผลิตน ้ำตำลได ้620,000 ตนั  
เพิ่มข้ึนจำก  491,000 ตนั ในปีก่อน  
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

20 ธันวาคม 2559 
 


