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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่9 - 13 มีนาคม  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 9 – 13 มีนาคม  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 11 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 เดือน 1 สัปดาห์ จาก 

เงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ีระดบั 5.0258 เรียล (12 มีนาคม 2563)  เม่ือเทียบกบัเหรียญ

สหรัฐฯ และราคาน ้ามนัดิบเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 4 ปี ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอล  

แมว้า่ราคาน ้าตาลจะไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  จากการท่ีราคาน ้ามนัปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงท าให้

เกิดการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short covering) ขณะท่ี Raizen ผูผ้ลิตน ้าตาลบราซิลคาดการณ์วา่ การท่ี

ราคาน ้ามนัดิบลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 4 ปีอาจจะกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลในปีน้ีหนัความ

สนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล อาจท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2563/2564  

เพิ่มข้ึนอีก 6 ลา้นตนั  ขณะท่ี Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลปี 2563/2564 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ตั้งแต่

เดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ เพิ่มข้ึน 0.47% เป็น 26.487 ลา้นตนั  สัดส่วนการหีบออ้ยส าหรับน าไปผลิตน ้าตาล

ลดลงเหลือ 34.56%  จาก 35.40% ในปีก่อน   และส าหรับการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 65.54% จาก 64.60% 

ในปีก่อน  และปัจจยัลบอีกประการคือการคาดการณ์ของ Sucden วา่ในปี 2563/2564 ผลผลิตทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลจะเพิ่มข้ึน 24% เป็น 33 ลา้นตนั   

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.53-12.93 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.70 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.32 เซนต ์ หรือ 10.14%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.53-12.91 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 11.64 เซนต ์ลดลง 1.38 เซนต ์หรือ 10.60%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
13 มีนาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
6 มีนาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 12.93 11.53 11.70 13.02 -1.32 
กรกฎาคม 2563 12.91 11.53 11.64 13.02 -1.38 
ตุลาคม 2563 13.13 11.73 11.81 13.23 -1.42 
มีนาคม 2564 13.58 12.15 12.25 13.66 -1.41 
พฤษภาคม  2564 13.25 11.97 12.09 13.32 -1.23 
กรกฎาคม  2564 14.41 11.85 11.96 13.06 -1.10 
ตุลาคม  2564 13.07 12.01 12.09 13.10 -1.01 
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มีนาคม  

2565 13.39 12.41 12.47 13.38 -0.91 
พฤษภาคม  2565 13.25 12.30 12.35 13.18 -0.83 
กรกฎาคม  2565 13.16 12.23 12.29 13.01 -0.72 
ตุลาคม 2565 13.36 12.40 12.50 13.07 -0.57 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

  วนัท่ี  10 มีนาคม  2563  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในช่วง

ฤดูใบไมผ้ลิในปี 2563 จะอยูท่ี่ประมาณ 2.33 ลา้นแฮคแต ซ่ึง 91,500 แฮคแต จะใชใ้นการปลูกบ้ีท   และในปี 

2563/2564 จะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4.954 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 4.739 ลา้นตนั ในปี 2562/2563  และผลิตน ้าตาลได ้

639,000 ตนั  

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  12  มีนาคม  2563  มีรายงานวา่ สหภาพยุโรป (EU) น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศในกลุ่ม 
ACP ในเดือธนัวาคม 2562 จ านวน 38,290 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 412 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 34,574 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 
329 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และน าเขา้น ้ าตาลทรายขาวจากประเทศในกลุ่ม ACP เพิ่มข้ึนเป็น 
19,576 ตนั จาก 5,114 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉล่ีย CIF อยูท่ี่ 401 ยโูร/ตนั เพิ่มข้ึนจาก 371 ยู
โร/ตนั ในปีก่อน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  7 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 400,763 415,531 -3.55 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 27,645,435 32,506,624 -14.95 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,545,275 2,800,164 3,480,469 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.13 10.71 -5.40 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.99 8.38 -16.58 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.98 78.23 -11.82 
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 วนัท่ี  11 มีนาคม  2563   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯ ในปี 2562/2563 เทียบกบัปี 2561/2562  และปี 2560/2561 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2563  (ประมาณการ) 

 

(ประมาณการ) 

 

ปี 2561/2562 
(ประมาณการ) 

ปี 2560/2561  
มีนาคม กุมภาพนัธ์  

สตอ็คตน้ปี 1,783 1,783 2,008 1,876 
ผลผลิตน ้าตาล 8,031 8,158 8,999 9,293 
    จากบ้ีท 4,317 4,444 4,939 5,279 
    จากออ้ย 3,713 3,713 4,060 4,014 
          ฟลอริดา  2,069 2,069 2,005 1,983 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,513 1,513 1,907 1,862 
          เทก็ซสั 131 131 147 169 
ปริมาณการน าเขา้ 3,339 3,841 3,070 3,277 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,674 1,674 1,541 1,663 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 438 326 
     อ่ืน ๆ 1,315 1,817 1,092 1,287 
     เมก็ซิโก 1,165 1,717 1,000 1,223 
อุปทานรวม 13,153 13,781 14,077 14,445 
     การส่งออก 35 35 35 170 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,230 12,230 12,231 12,185 
        -อาหาร 12,125 12,125 12,106 12,048 
       - อ่ืน ๆ 105 105 126 137 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 28 82 
อุปสงคร์วม 12,265 12,265 12,294 12,438 
สตอ็คปลายปี 888 1,516 1,783 2,008 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

7.2                                                                                             12.4 14.5 16.1 
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 วนัท่ี  11 มีนาคม  2563   เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  8 มีนาคม 2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 5,238,007 5,112,368 +2.46 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 606,026 586,736 +3.29 
โมลาส (ตนั) 215,921 211,082 +2.29 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.57 11.48 +0.81 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.12 4.13 -0.16 

 
 วนัท่ี 10 มีนาคม 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี  1 
มีนาคม 2563  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,858,530 1,898,175 -2.09 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.67 12.20 -4.88 

   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 112.95 114.82 -1.63 

 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  13  มีนาคม  2563  มีรายงานวา่  บริษทั Petrobras ของบราซิลไดป้รับลดราคาเช้ือเพลิง       ณ 
หนา้โรงกลัน่เป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่การท่ีราคาน ้ามนัปรับตวัลดลงอยา่งมากเม่ือเร็ว ๆ น้ี  โดยลดราคาน ้ามนั
เบนซินลง 0.17 เรียล (USD1 = 4.83 เรียล) /ลิตร  และน ้ามนัดีเซลลง 0.025 เรียล/ลิตร การเคล่ือนไหวดงักล่าว
จะสร้างแรงกดดนัต่อราคาเอทานอล และท าใหก้ารผลิตน ้ าตาลน่าสนใจยิง่ข้ึน 
 วนัท่ี  13  มีนาคม  2563  การเก็บเก่ียวออ้ยท่ีดีข้ึนและราคาน ้าตาลท่ีค่อนขา้งดีจะช่วยใหผ้ลผลิต
น ้าตาลในฤดูการผลิตใหม่ดีข้ึนดว้ย  โดย Datagro คาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 บราซิลจะผลิตน ้าตาลได ้32.5 
ลา้นตนั เทียบกบั 26.5 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 และเทียบกบั 32.1 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์โดยนกัการตลาด      เอ
ทานอล SCA และเทียบกบั  33.4  ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์โดยท่ีปรึกษา FG / A  ขณะเดียวกนั Datagro มีมุมมอง
เชิงบวกนอ้ยลงเก่ียวกบัปริมาณออ้ยในปี 2563/2564  ซ่ึงคาดวา่จะอยูท่ี่ 596 ลา้นตนั เทียบกบั 579 ลา้นตนั ในปี 
2562/2563 ทั้ง SCA และ FG / A คาดการณ์วา่ปริมาณออ้ยจะอยูท่ี่  605 ลา้นตนั 
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  วนัท่ี  12  มีนาคม  2563   Unica คาดวา่ โรงงาน 29 โรงงานทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเร่ิมหีบ

ออ้ยในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนนาคม  เทียบกบั 27 โรงงานในปี 2562  และ 50 โรงงานในปี 2561    การเก็บ

เก่ียวออ้ยอยา่งเป็นทางการจะเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 1 เมษายน  โดยคาดวา่จะมีโรงงาน 95 โรงงานจะเปิดด าเนินการ 

เทียบกบั 85 โรงงานในปีก่อน 

 วนัท่ี 11 มีนาคม  2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  29 กุมภาพนัธ์ 2563  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนกุมภาพันธ์  ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 428 543 -21.18 579.900 564.455 +2.74 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0 1 -100.00 26.487 26.362 +0.47 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 106 74 +43.24 32.549 30.429 +6.97 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 82.37 101.01 -18.45 139.11 138.47 +0.47 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 
0.00 2.35 -100.00 34.46 35.40 -2.66 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  
100.00 97.65 +2.41 65.54 64.60 +1.46 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี  12  มีนาคม  2563  ประธานกลุ่มสมาคมน ้าตาลรีไฟน์รายงานวา่  รัฐบาลอินโดนีเซียไดอ้นุญาต

ใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.44 ลา้นตนั  ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563   โดย

เป็นการอนุญาต 90% ของจ านวนท่ีเสนอไป   โดยส้ินปี 2562  มูลภณัฑก์นัชน (buffer stock) เพียงพอส าหรับ

เดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์เท่านั้น   และในเดือนธนัวาคม 2562 รัฐบาลอินโดนีเซียอาจจะอนุญาตใหน้ าเขา้

น ้าตาลทรายดิบ 3.2 ลา้นตนั  ส าหรับการใชใ้นอุตสาหกรรมในปี 2563 

 วนัท่ี  12  มีนาคม  2563  ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่ในปี 2563  อินเดียส่งออกน ้าตาลไปยงั

มาเลเซียเพิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่าจากปีก่อน การเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากความพยายามของมาเลเซียในการระงบัขอ้

พิพาทกบัอินเดีย   ส่งผลใหอิ้นเดียระงบัการน าเขา้น ้ามนัปาลม์จากมาเลเซีย 

 สมาคมการคา้น ้าตาลอินเดีย (AISTA) รายงานวา่ในปีน้ีมาเลเซียไดน้ าเขา้น ้าตาลจากอินเดียจ านวน 

324,405 ตนั เทียบกบัการส่งออกของอินเดียเม่ือปีก่อนประมาณ 110,000 ตนั และปี 2561 มีจ านวน 317,000 

(ตามขอ้มูลของ F.O.Licht)   ในปี 2562  มาเลเซียน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.89 ลา้นตนั   (ขอ้มูลจาก 

Licht Interactive) 
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 วนัท่ี  11 มีนาคม  2563   มีรายงานวา่ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 รัฐ  Maharashtra ของอินเดียมี
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประมาณ 49.201 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้5.473 ลา้นตนั  ปัจจุบนัมี 105 โรงงาน จาก 146 
โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต     และผลผลิตน ้าตาลอาจจะสูงถึง 6.0 ลา้นตนั   รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-
กนัยายน)  รัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้10.07 ลา้นตนั  
 ส่วนรัฐ Uttar Pradesh (UP) เพียง ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2562 ผลิตน ้าตาลได ้8.192 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 
7.746 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 73.607 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 
68.947 ลา้นตนั ในปีก่อน   แต่อตัราการหีบสกดัลดลงเหลือ 11.13% จาก 11.24%  รวมในปี 2561/2562  รัฐ 
Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้11.822 ลา้นตนั  ลดลงจาก 12.050 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 
 วนัท่ี 9 มีนาคม  2563  นาย Praful Vithlani ประธานสมาคมผูค้า้น ้าตาลแห่งอินเดีย (AISTA)  

รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 คาดการณ์วา่จะมีจ านวน 27.5 ลา้นตนั สูงกวา่              ท่ี

คาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี   ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย  

จะมีจ านวน 26.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 26.0 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี  ผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนคาดวา่

ส่วนใหญ่มาจากรัฐ Maharashtra ซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากภาวะน ้าท่วม แต่อยา่งไรก็ตามบางภูมิภาคท่ีน ้า

ท่วมกลบัเป็นผลดีต่อผลผลิตออ้ย  คณะกรรมการน ้าตาลของรัฐไดป้รับประมาณการการผลิตน ้าตาลจาก 5.8 

ลา้นตนั เป็น 6.0 ลา้นตนั  ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2563  มีโรงงานน ้าตาลท่ีเปิดด าเนินการผลิต 146 โรงงาน ผลิต

น ้าตาลได ้5.3 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 47.8 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 11.08% 

 

วจิารณ์และความเห็น 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยลดลงสู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 เดือน 1 สัปดาห์  จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ีระดบั 

5.0258 เรียล (12 มีนาคม 2562)  เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ และราคาน ้ามนัดิบเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงสู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 4 ปี ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอล  แมว้า่ราคาน ้าตาลจะไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งในช่วง

ระยะเวลาสั้น ๆ  จากการท่ีราคาน ้ามนัปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short 

covering) ขณะท่ี Raizen ผูผ้ลิตน ้าตาลบราซิลคาดการณ์วา่ การท่ีราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 4 

ปีอาจจะกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลในปีน้ีหนัความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทา

นอล อาจท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2563/2564  เพิ่มข้ึนอีก 6 ลา้นตนั  และ Unica รายงานผลผลิต

น ้าตาลปี 2563/2564 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ เพิ่มข้ึน 0.47%   เป็น 26.487 

ลา้นตนั  สัดส่วนการ  
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หีบออ้ยส าหรับน าไปผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 34.56%  จาก 35.40% ในปีก่อน   และส าหรับการผลิตเอทานอล

เพิ่มข้ึนเป็น 65.54% จาก 64.60% ในปีก่อน  และปัจจยัลบอีกประการคือการคาดการณ์ของ Sucden วา่ในปี 

2563/2564 ผลผลิตทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเพิ่มข้ึน 24% เป็น 33 ลา้นตนั   

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 51,153  ล็อต หรือประมาณ 2.60 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ านวน 108,607  ล็อต หรือประมาณ 5.52 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (3 มีนาคม 2563)   

 ตลาดน ้าตาลทัว่โลกยงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควทิ-19  ซ่ึงหลงัจากได้

ระบาด ในสหภาพยโุรป (EU)  และเร่ิมมีการประกาศปิดประเทศ และการประกาศสภาวะฉุกเฉินของประเทศ

อเมริกา ท าใหค้าดวา่ตลาดน ้ าตาลจะยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดทัว่โลกน้ีเช่นกนั ส่งผลใหโ้อกาส

ท่ีราคาน ้าตาลจะปรับข้ึนยงัเป็นไปไดย้าก แต่ข่าวดีคือประเทศจีนเร่ิมกลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ัง 

 

------------------------------ 

 

 

 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

16 มีนาคม 2563 
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            ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

10 มีนาคม 2563 

 

 


