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 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีปิดท าการเน่ืองในวนัประธานาธิบดีของสหรัฐฯ (President’s 

Day) ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเปิดท าการตามปกติ โดยปิดตลาดเพิ่มสูงข้ึน  ราคาน ้าตาล
ทรายขาวตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงข้ึน 4.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.76% ท่ีระดบั 554.30 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 550.10-555.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนสิงหาคม 2560  ปิดตลาดเพิ่มสูงข้ึน 4.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.74% ท่ีระดบั 546.00 เหรียญสหรัฐฯ 
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 541.80-547.00  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่าสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภาคม 2560 550.10 550.10 555.60 550.10 554.30 +4.20 
สิงหาคม 2560 542.00 542.00 547.00 541.80 546.00 +4.00 
ตุลาคม 2560 526.30 527.00 530.00 526.60 529.50 +3.20 
ธนัวาคม 2560 516.30 518.00 520.00 518.00 519.20 +2.90 
มีนาคม 2561 511.20 0.00 514.10 514.10 514.10 +2.90 
พฤษภาคม 2561 504.00 0.00 507.70 507.70 507.70 +3.70 
สิงหาคม

พฤษภาคม 

2561 498.50 0.00 502.20 502.20 502.20 +3.70 
ตุลาคม 2561 495.00 0.00 498.70 498.70 498.70 +3.70 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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 วนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์  2560  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาล
ของอินเดียในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ของฤดูการผลิตปี  2559/2560 มีจ านวน  1.817 ลา้นตนั  (มูลค่า
น ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.375 ลา้นตนั ใน 2 สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และลดลงจาก 3.054 ลา้นตนั ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้ 14.672 ลา้น
ตนั ลดลง 2.662 ลา้นตนั จาก 17.334 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 292 
โรงงานท่ียงัคงท าการหีบออ้ยจากทั้งหมด 483 โรงงาน และลดลงจาก 472 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน  และนอ้ยกวา่สองสัปดาห์ท่ีแลว้ 42 โรงงาน  โรงงานประมาณ 80% ในรัฐ Maharashtra  และ 95% ในรัฐ 
Karnataka ไดปิ้ดหีบแลว้ ขณะท่ีรัฐ  Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้5.4 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.555 ลา้นตนั ในปี
ก่อน มีเพียง 6 โรงงานท่ีหยุดท าการหีบออ้ย จาก 116 โรงงาน   ในทางตรงกนัขา้มรัฐ Maharashtra มีเพียง 31 
โรงงาน จาก 153 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต ผลิตน ้าตาลได ้ 3.973 ลา้นตนั  ลดลงจาก 6.270 ลา้นตนั ในปี
ก่อน  และมี 144 โรงงาน จาก 177 โรงงานของปีน้ีท่ียงัคงเปิดหีบอยู ่  ส่วนรัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้2.025 
ลา้นตนั ลดลงจาก 3.231 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มี 58 โรงงาน จาก 61 โรงงานท่ีเปิดด าเนินงาน
ในปีน้ี  ในรัฐ  Andhra Pradesh  และรัฐ Telangana ผลิตน ้าตาลได ้400,000 ตนั  ลดลงจาก 550,000 ตนั โดยมี 19 
โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จาก 26 โรงงาน  ในรัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้510,000 ตนั จาก 37 โรงงานท่ีท า
การผลิต  เพิ่มข้ึนจาก 400,000 ตนั จาก 38 โรงงานท่ีท าการผลิต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ในรัฐ Gujarat  
ผลิตน ้าตาลได ้700,000 ตนั ลดลงจาก 808,000 ตนั โดยมี 19 โรงงานท่ีท าการผลิต เช่นเดียวกบัปีก่อน ส่วนในรัฐ 
Bihar ผลิตน ้าตาลได ้375,000 ตนั โดยมี 11 โรงงานท่ีท าการผลิต แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 387,000 ตนั  และ รัฐ 
Punjab  ผลิตน ้าตาลได ้ 380,000 ตนั โดยมี 16 โรงงานท่ีท าการผลิต เทียบกบัปีก่อน 355,000 ตนั จากจ านวน
โรงงานท่ีเท่ากนั  และรัฐ  Madhya Pradesh &amp ซ่ึงรวมถึงรัฐ ; Chhattisgar  ผลิตน ้ าตาลได ้330,000 ตนั  เทียบ
กบั 280,000 ตนั ในปีก่อน  รัฐ Haryana ผลิตน ้าตาลได ้320,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 300,000 ตนั ในปีก่อน  และรัฐ 
Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้210,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 175,000 ตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์  2560 มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง   ณ วนัท่ี  
12 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,510,034 1,449,434 +4.18 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.82 12.44 -5.01 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 113.94 123.88 -8.02 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  21 กุมภาพนัธ์ 2560 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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