คํานํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีโรงงานนํ้าตาลรวมทัง้ สิน้ ๕๗ โรงงาน ตัง้ อยู่ในภาคต่าง ๆ ทัวประเทศ
่
คือ ภาคเหนือ จํานวน ๑๐ โรงงาน ภาคกลาง จํานวน ๒๐ โรงงาน ภาคตะวันออก จํานวน ๕ โรงงาน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๒๒ โรงงาน ซึง่ สามารถสรุปได้ ด้งนี้
ภาคเหนื อ

ภาคกลาง

มีโรงงานนํ้าตาล จํานวน 10 โรงงาน ได้แก่
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดกําแพงเพชร

๑ โรงงาน
๑ โรงงาน
๓ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลทิพย์สุโขทัย
โรงงานนํ้าตาลไทยเอกลักษณ์
โรงงานนํ้าตาลทรายกําแพงเพชร
โรงงานนํ้าตาลนครเพชร
โรงงานนํ้าตาลทิพย์กําแพงเพชร

จังหวัดนครสวรรค์

๒ โรงงาน

โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชันแนล
่
ซูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชันแนล
่
ซูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (รวมผล)

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์

๑ โรงงาน
๒ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลพิษณุโลก
โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
โรงงานไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล(เพชรบูรณ์)

มีโรงงานนํ้าตาล จํานวน ๒๐ โรงงาน ได้แก่
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดราชบุรี

๑ โรงงาน
๒ โรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี
โรงงานนํ้าตาลราชบุรี
โรงงานนํ้าตาลบ้านโป่ ง

จังหวัดกาญจนบุรี

๘ โรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมมิตรเกษตร
โรงงานนํ้าตาลไทยกาญจนบุรี
โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย
โรงงานไทยเพิม่ พูนอุตสาหกรรม
โรงงานนํ้าตาลท่ามะกา
โรงงานประจวบอุตสาหกรรม
โรงงานไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล
โรงงานนํ้าตาลราชบุร(ี กาญจนบุร)ี

จังหวัดสระบุรี

๑ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลสระบุรี

จังหวัดลพบุรี

๒ โรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล ที. เอ็น.
โรงงานนํ้าตาลสระบุรี (สาขาสระโบสถ์)

(2)
จังหวัดสุพรรณบุรี

๓ โรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลสุพรรณบุรี
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
โรงงานนํ้าตาลรีไฟน์ชยั มงคล (อู่ทอง)

จังหวัดสิงห์บุรี

๑ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลสิงห์บุรี

จังหวัดอุทยั ธานี

๒ โรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่
โรงงานอุตสาหกรรมมิตรเกษตร (อุทยั ธานี)

ภาคตะวันออก

มีโรงงานนํ้าตาล จํานวน ๕ โรงงาน ได้แก่

จังหวัดชลบุรี

๓ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
โรงงานสหการนํ้าตาลชลบุรี
โรงงานนํ้าตาลระยอง

จังหวัดสระแก้ว

๒ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลและอ้อยตะวันออก
โรงงานนํ้าตาลและอ้อยตะวันออก(วังสมบูรณ์)

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีโรงงานนํ้าตาล จํานวน ๒๒ โรงงาน ได้แก่
จังหวัดบุรรี มั ย์

๑ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลบุรรี มั ย์

จังหวัดมุกดาหาร

๑ โรงงาน

โรงงานสหเรือง

จังหวัดอุดรธานี

๔ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริม่ อุดม
โรงงานนํ้าตาลเกษตรผล
โรงงานนํ้าตาลกุมภวาปี
โรงงานนํ้าตาลไทยอุดรธานี

จังหวัดขอนแก่น

๒ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลขอนแก่น
โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ขก)

จังหวัดชัยภูมิ

๒ โรงงาน

โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชย)
โรงงานนํ้าตาลระยอง (ชย)

จังหวัดเลย

๒ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลขอนแก่น (วังสะพุง)
โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ภูหลวง)

จังหวัดนครราชสีมา

๓ โรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมโคราช
โรงงานอุตสาหกรรมอ่างเวียน (ราชสีมา)
โรงงานนํ้าตาลครบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

๒ โรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน
โรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์
(๓)

จังหวัดสุรนิ ทร์

๑ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลสุรนิ ทร์

จังหวัดมหาสารคาม

๑ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลวังขนาย

จังหวัดหนองบัวลําภู

๑ โรงงาน

โรงงานนํ้าตาลเอราวัณ

จังหวัดสกลนคร

๑ โรงงาน

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

จังหวัดอํานาจเจริญ

๑ โรงงาน

โรงงานมิตรกาฬสินธุ(์ อํานาจเจริญ)

รายชื่อโรงงานนํ้าตาลฉบับนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลทัวไปของโรงงานนํ
่
้ าตาลทัวประเทศ
่
โดยได้รบั
ความร่วมมือด้วยดีจากโรงงานนํ้าตาลทุกโรงงาน ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องหรือ
สนใจในอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายได้ใช้ประโยชน์ในด้านข้อมูลทัวไป
่ และสามารถติดต่อสอบถามกับโรงงาน
นํ้าตาลโดยตรง จึงขอขอบคุณมายังผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกท่านทีท่ ําให้การจัดทําเอกสารฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กองอุตสาหกรรมอ้อย นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๒-๓๒๙๑, โทรสาร ๐๒-๒๐๒-๓๒๘๖
E-mail : ocsb_0605ocsb.go.th

สารบัญ
หน้ า
โรงงานนํ้าตาลในเขตภาคเหนื อ
ทิพย์สุโขทัย
ไทยเอกลักษณ์
ทรายกําแพงเพชร
นครเพชร
ทิพย์กําแพงเพชร
เกษตรไทย อินตอร์เนชันแนล
่
เกษตรไทยอินเตอร์เนชันแนล
่
(รวมผล)
พิษณุโลก
ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล (เพชรบูรณ์)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

โรงงานนํ้าตาลในเขตภาคกลาง
อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี
ราชบุรี
บ้านโป่ ง
อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
ไทยกาญจนบุรี
นิวกรุงไทย
ไทยเพิม่ พูนอุตสาหกรรม
ท่ามะกา
ประจวบอุตสาหกรรม
ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
20

ราชบุรี (กาญจนบุร)ี
สระบุรี
อุตสาหกรรมนํ้าตาล ที.เอ็น.
สระบุรี (สาขาสระโบสถ์)
อุตสาหกรรมนํ้าตาลสุพรรณบุรี
มิตรผล
รีไฟน์ชยั มงคล (อู่ทอง)
สิงห์บุรี
อุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่
มิตรเกษตร อุทยั ธานี

21
22
23
๒4
๒5
๒6
๒7
๒8
๒9
30
(2)

โรงงานนํ้าตาลในเขตภาคตะวันออก
นิวกว้างสุน้ หลี
สหการนํ้าตาลชลบุรี
ระยอง
นํ้าตาลและอ้อยตะวันออก (สระแก้ว)
นํ้าตาลและอ้อยตะวันออก (วังสมบูรณ์)

31
๓2
๓3
๓4
๓5

โรงงานนํ้าตาลในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
บุรรี มั ย์
สหเรือง
นํ้าตาลทรายขาวเริม่ อุดม
เกษตรผล
กุมภวาปี
ไทยอุดรธานี
ขอนแก่น
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูเวียง)
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชย)
ระยอง (ชย)
ขอนแก่น (วังสะพุง)
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง)
อุตสาหกรรมโคราช

๓6
๓7
๓8
๓9
40
41
42
๔3
๔4
๔5
๔6
๔7
๔8

อุตสาหกรรมอ่างเวียน (ราชสีมา)
ครบุรี
อุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน
มิตรกาฬสินธุ์
สุรนิ ทร์
วังขนาย
เอราวัณ
มิตรกาฬสินธุ์ (อํานาจเจริญ)
ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (สกลนคร)
............................................................

49
50
51
๕2
๕3
๕4
55
56
57

โรงงานนํ้าตาลทิ พย์สุโขทัย
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายเจริญ
สิรวิ ฒ
ั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายวิศษิ ฏ์
ลิขติ าภรณ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐210
โทร. ๐๒-๒๘๗-๗๐๐๐
โทรสาร ๐๒-๒๘๖-๔256

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๐๐ หมู่ 9 ถนนอุตรดิตถ์ - ศรีสชั นาลัย
ตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๓๐
โทร. (๐๕๕) ๖๐๙-๑๐๐
โทรสาร (๐๕๕) ๖๐๙-๑๑๑

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๗,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø 1220 x 2400 mm. จํานวน ๕ ชุด 2๕ ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

518

กิโลเมตร

-2โรงงานนํ้าตาลไทยเอกลักษณ์
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายประพันธ์
นางดารัตน์
นายสุทศั น์

ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
วิภาตะกลัศ
พิพฒ
ั นชัยพงศ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๒๔ อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๙๒-๐๘๕๙-๖๖
โทรสาร ๐๒-๒๔๖-๙๑๒๕

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๔๒/๑ หมู่ ๘ บ้านหาดเสือเต้น
ตําบลคุง้ ตะเภา อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทร. (๐๕๕) ๔๔๙-๐๑๐
โทรสาร (๐๕๕) ๔๐๗-๑๑๑

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

๑๘,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
ชุดที่ 1 = 62” x 120”
ชุดที่ 2 = 50” x 90”
ชุดที่ 3-7 = 42” x 80”

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

หีบสกัดอ้อย-ต้ม-เคีย่ ว-ปั น่
ละลายนํ้าตาลดิบ-ลดค่าสี-เคีย่ ว-ปั น่ -อบแห้ง
ละลายนํ้าตาลดิบ-ลดค่าสี-เคีย่ ว-ปั น่ -อบแห้ง

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

499

กิโลเมตร

-3โรงงานนํ้าตาลทรายกําแพงเพชร
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายพิชยั
นายศิรชิ ยั

เหลียงกอบกิจ
เหลียงกอบกิจ

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑๑๖/๔๑ อาคารเอส เอส พี ๒ ชัน้ ๑๒
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๒๔๐-๒๙๙๔-๘
โทรสาร ๐๒-๒๔๐-๒๙๙๙

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๕๒ หมู่ท่ี ๒ ตําบลไตรตรึงษ์
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๑๖๐
โทร. (๐๕๕) ๗๙๖-๐๐๕
โทรสาร (๐๕๕) ๗๙๖-๐๐๖

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๗,๙๙๖

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๕.๑๖” x ๘๔” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
L.F.

ตันอ้อย/วัน

๒ ชุด
-

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
รีเมลต์ และฟอสเฟสเตชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๔๓๙

กิโลเมตร

-4โรงงานนํ้าตาลนครเพชร
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.3 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นายวิบูลย์

ผาณิตวงศ์

นายเฉลิมศักดิ ์

ผาณิตพิเชฐวงศ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๔๐๘/๑๔๔ - ๑๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส
ถนนพหลโยธิน ชัน้ ๓๔ เขตพญาไท
กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๑๙-๐๖๘๐-๙
โทรสาร ๐๒-๖๑๙-๐๖๙๐

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๓๓๓ หมู่ท่ี ๙ ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร. (๐๕๕) ๗๒๙-๒๓๖-๔๐
โทรสาร (๐๕๕) ๗๒๙-๒๕๔

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๔,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

โรง 1 Ø ๔6.5”x ๘๘” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด 4 ลูกกลิง้
L.F.
จํานวน 3 ชุด 6 ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

โรง 2 Ø ๔7”x 90”
P.F.
L.F.
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่

จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
จํานวน 4 ชุด 8 ลูกกลิง้
จํานวน 1 ชุด 2 ลูกกลิง้

๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๓๕๐

กิโลเมตร

-5–
โรงงานนํ้าตาลทิ พย์กาํ แพงเพชร
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายเจริญ
นายปณต
นายขจร

สิรวิ ฒ
ั นภักดี
สิรวิ ฒ
ั นภักดี
เทพย์ปฏิพธั น์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ ๔๓
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๘๗-๗๐๐๐
โทรสาร ๐๒-๒๘๖-๔๓๙๘

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๓๙๙ หมู่ท่ี ๙ ตําบลเทพนิมติ ร
อําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๒๑๐
โทร. (๐๕๕) ๗๑๘๓๐๐
โทรสาร (๐๕๕) ๗๑๘๓๓๓

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๓๖,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

Ø ๔๖.๔๒”x ๙๐.๕” จํานวน ๒ แถว

ตันอ้อย/วัน

แถวที่ ๑ ติดตัง้ ลูกหีบ ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้

P.F.
๕ ชุด
Ø ๔๗.๑๒”x ๙๐.๕”
แถวที่ ๒ ติดตัง้ ลูกหีบ ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
๕ ชุด
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

คลาริฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๓๑๐

กิโลเมตร

-6โรงงานเกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๓ รองกรรมการผูจ้ ดั การ

นายประพันธ์
นายสุพจน์
นายประเสริฐ

ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
หวังปรีดากุล
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑/๑ หมู่ท่ี ๑๔
ตําบลหนองโพ
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร. (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๓-๕
โทรสาร (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๖

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑/๑ หมู่ท่ี ๑๔ ตําบลหนองโพ
อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร. (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๓-๕
โทรสาร (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๖

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๔๐,๐๐๐

ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๕๑.๒”x ๙๗.๔ จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๓ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๕๐.๖๔”x ๙๕.๔๒”
จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
-

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๙๔ กิโลเมตร

-7โรงงานเกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ (รวมผล)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๓ กรรมการรองผูจ้ ดั การ

นายประพันธ์
นายประเสริฐ
นายสุพจน์

ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
หวังปรีดาเลิศกุล

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑/๑ หมู่ท่ี ๑๔ ตําบลหนองโพ
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร. (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๓-๕
โทรสาร (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๖

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑ หมู่ท่ี ๗ ตําบลบ้านมะเกลือ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

โทร. (๐๕๖) ๒๐๗-๒๒๕-๘
โทรสาร (๐๕๖) ๒๐๗-๒๒๙
๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๘,๘๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๓.๐๙”x ๘๖.๕” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
L.F.

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๕๖

กิโลเมตร

-8โรงงานนํ้าตาลพิ ษณุโลก
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๔ รองกรรมการผูจ้ ดั การ

คุณเยาวพร ฉันท์วภิ ว
คุณเยาวดี อัษฎาธร และคุณหญิงเยาวรัตน์ เตซะเวช
คุณชาญ ฉันท์วภิ ว
-

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบ ฯ
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๒๕๒๑

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๘/๘ หมูท่ ่ี ๘ ตําบลไผ่ลอ้ ม
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๑๐
โทร. (๐๕๕) ๒๙๖-๐๒๑-๓
โทรสาร (๐๕๕) ๒๙๖-๐๒๐

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๒,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๕๑.๘๙” x ๘๘.๘” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

P.F.
L.F.

จํานวน ๕ ชุด ๑๐ ลูกกลิง้
-

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๓๖๖

กิโลเมตร

-๙โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสุรนิ ทร์
คุณชนิดา
นายสุทนิ

อัษฏาธร
อัษฏาธร
อัษฏาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน
ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๐๗๙๔, ๐๒-๒๘๑-๒๕๐๓

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมูท่ ่ี ๙ ตําบลศรีเทพ
อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐
โทร. (๐๕๖) ๗๙๘-๐๐๘-๙
โทรสาร (๐๕๖) ๗๙๘-๐๑๗

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๘,๐๐๐

ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ และเพรสเชอร์ฟีดเดอร์
แถวที่ ๑ Ø ๕๙.๖๑”x ๙๖”
จํานวน ๓ ชุด ๙ ลูกกลิง้
P.F
จํานวน ๓ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๙.๓๑”x ๙๒.๐๗”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F
จํานวน ๕ ชุด
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน่

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๕๐

กิโลเมตร

- ๑0 โรงงานไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล (เพชรบูรณ์)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผู้จดั การ

นายสุรนิ ทร์
นายอุทยั

อัษฎาธร
อัษฎาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๑๗๓๒

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ 3 ตําบลหนองแจง
อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทร.
โทรสาร

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒8,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

ลูกหีบ 3 ชุด , ๑5 ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๖ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ โดยวิ ธี

Defecation
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

282 กิโลเมตร

ตันอ้อย/วัน

- ๑๑ โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผู้จดั การ
๑.๓ กรรมการรองผู้จดั การ

นายประสาท
นายประสาท
นายวิชาญ

สุธวี งศ์
สุธวี งศ์
พิทกั ษ์สทิ ธิ ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑๑๖๘/๑๐ อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ชัน้ ๑๒ ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๖๗๙-๘๑๘-๓
โทรสาร ๐๒-๒๘๕-๕๙๖๑

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๖/๗ หมูท่ ่ี ๔ ถนนปลายนํ้า
ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ๗๗๑๒๐
โทร. (๐๓๒) ๕๔๔-๕๔๖
โทรสาร (๐๓๒) ๕๔๔-๕๔๙

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๗,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๓๕.๗๙”x ๗๒” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
-

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิ ธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๖๕

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๑๒ โรงงานนํ้าตาลราชบุรี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ ประธานกรรมการบริหาร
๑.๓ รองกรรมการผู้จดั การ

นายสุนทร
นางอารยา
นายตรีทพิ

อรุณานนท์ชยั
อรุณานนท์ชยั
อรุณานนท์ชยั

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๓๐๒ อาคารเอสแอนด์เอ ชัน้ ๒
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๗-๙๙๙๙
โทรสาร ๐๒-๒๓๕-๔๔๔๔

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙ หมูท่ ่ี ๖ ถนนเบิกไพร - เขางู
ตําบลเบิกไพร อําเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร. (๐๓๒) ๒๐๑-๔๕๖-๗
โทรสาร (๐๓๒) ๒๐๑-๔๕๗

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๒,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

Ø ๔๒.๗๘” x ๘๔” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ โดยวิ ธี

ดิฟิเคชัน่
รีเมลท์ และฟอสเฟสเตชัน่
รีเมลท์ ฟอสเฟสเตชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๘๐

กิโลเมตร

- ๑๓ โรงงานนํ้าตาลบ้านโป่ ง
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผู้จดั การ

นายฮัก
นายล่อหัง
นายยุทธนา

ผาณิตพิเชฐวงศ์
ผาณิตพิเชฐวงศ์
ผาณิตพิเชฐวงศ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๓๘๘ อาคาร เอส.พี ชัน้ 17
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๑๙-๐๘๐๙
โทรสาร ๐๒-๖๑๙-๐๘๑๙

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๓/๑๑ หมู่ ๑๘ ถนนแสงชูโต
ตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร. (๐๓๒) ๓๗๑-๔๔๔-๕, (๐๓๒) ๗๔๓-๑๙๙
โทรสาร (๐๓๒) ๓๗๑-๔๔๖

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๙,000

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลท์ฟีดเดอร์

ลูกหีบ ๕ ชุด , ลูกกลิง้ 15 ลูก (ไม่รวมลูกป้ อน)

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี

ตันอ้อย/วัน

Defecation
Defecation and Ion Exchange Resin

๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ โดยวิ ธี

Defecation and Ion Exchange Resin

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

81

กิโลเมตร

- ๑๔ โรงงานอุตสาหกรรมมิ ตรเกษตร
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผู้จดั การ
๑.๔ รองกรรมการผู้จดั การ

นายฝา
นายประพัทธ์
นายประยูร
นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล
เจนลาภวัฒนกุล
เจนลาภวัฒนกุล
เจนลาภวัฒนกุล

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๙-๔๗๘๓-๕
โทรสาร ๐๒-๖๒๙-๔๗๘๐

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๓/๑ หมูท่ ่ี ๙ ถนนแสงชูโต
ตําบลดอนขมิน้ อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๖-๑๙๑
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๖-๑๒๓

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๘,๘๙๐

ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

แถวที่ ๑ Ø ๒๗.๓๕” x ๔๘”
จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
-

เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๒ Ø ๔๑.๙๙” x ๘๐”

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ โดยวิ ธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F. ๓ ชุด
ดิฟิเคชัน่
รีเมลต์ และคาร์บอเนชัน่
๑๐๐

กิโลเมตร

- ๑๕ โรงงานนํ้าตาลไทยกาญจนบุรี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผู้จดั การ

ดร. กนกวรรณ
นายบัณทิต
นายนพพร

ว่องวัฒนะสิน
ว่องวัฒนะสิน
ว่องวัฒนะสิน

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๙/๕ ถนนพลับพลาไชย แขวงเทพศิรนิ ทร์
เขตป้ อมปราบศรัตรูพา่ ย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๕-๕๘๔๕
โทรสาร ๐๒-๒๒๕-๔๐๙๒

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑ หมู่ท่ี ๘ ถนนแสงชูโต ตําบลท่าไม้
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๖-๓๐๐
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๖-๒๘๙, (๐๓๔) ๖๔๙-๕๐๑-๒

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๖,๐๐๐

ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๔๕.๓๕”x ๘๘” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิ ธี

ดิฟิเคชัน่ และคาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ๊กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๙๐

กิโลเมตร

- ๑๖ โรงงานนํ้าตาลนิ วกรุงไทย
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผู้จดั การ
๑.๓ รองกรรมการผู้จดั การ

นายมนู
นายจํารูญ
นายพรศิลป์

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
แต้มศิรชิ ยั

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์
ชัน้ ๒๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๒๓๐-๙
โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๘

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมูท่ ่ี ๖ ตําบลหลุมรัง

อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐
โทร. (๐๓๔) ๖๑๕-๓๕๐
โทรสาร (๐๓๔) ๖๑๕-๓๙๙
๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๐,๔๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

แถวที่ ๑ Ø ๔๒.๙๔”x ๘๖”

เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

ตันอ้อย/วัน

จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
L.F
แถวที่ ๒ Ø ๔๔.๘๕”x ๙๐”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
–

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิ ธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๙๙

กิโลเมตร

- 17 โรงงาน ไทยเพิ่ มพูนอุตสาหกรรม
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายชนิดา
นายชนะ

อัษฎาธร
อัษฎาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๕๖๗๑

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๘๔ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตําบลวังศาลา
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๑-๑๗๘ (๐๓๔) ๕๖๑-๑๘๗
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๑-๑๘๒

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๙,๖๓๕

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 43 ½ ” x ๘๐” จํานวน 5 ชุด

ตัน/วัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 44” x ๘8” จํานวน 1 ชุด
(มีทงั ้ หมด 36 ลูกกลิง้ )
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
6.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
6.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
6.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๐๔

กิโลเมตร

- 18 –
โรงงานนํ้าตาลท่ามะกา
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผู้จดั การ
๑.๓ รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

นายมนู
เลียวไพโรจน์
นายจํารูญ
ชินธรรมมิตร์
นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
นางอินทิรา
สุขะนินทร์
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์,
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
นายธีระ
สงวนดีกุล

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์
ชัน้ ๒๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๒๓๐-๓๙, โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๘

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๔/๑ หมู่ท่ี ๑๐ ถนนแสงชูโต ตําบลท่ามะกา
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. (๐๓๔) ๕๔๓-๒๐๑-๓
โทรสาร (๐๓๔) ๖๔๐-๒๐๘

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๘,๐๓๘

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๒.๓๐”x ๘๕.๖๗” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๑ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๐.๖๓”x ๗๖” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
-

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ โดยวิ ธี

ดิฟิเคชั ่น
คาร์บอเนชั ่น และเรซิน
คาร์บอเนชั ่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๐๐

กิโลเมตร

- 19 โรงงานประจวบอุตสาหกรรม
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ ประธานกรรมการบริหาร
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ
๒. สํานักงานใหญ่

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

นายพงศ์
นายกัญจน์

ชินธรรมมิตร
ชินธรรมมิตร

เลขที่ ๙๒/๒๔ อาคารสาธรธานี ชัน้ ๑๑
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๕-๒๒๗๗-๙
โทรสาร ๐๒-๖๓๖-๙๔๔-๙
เลขที่ ๑๔/๒ หมู่ ๑๐ ถนนแสงชูโต ตําบลท่ามะกา
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. (๐๓๔) ๕๔๓-๑๒๓-๔
โทรสาร (๐๓๔) ๕๔๓-๑๒๖

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๙,๑๓๑

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔2”x ๘๔” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๒ ชุด 4 ลูกกลิง้
L.F. จํานวน 3 ชุด 6 ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๐๐

กิโลเมตร

- 20 โรงงานไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผู้จดั การ

นายสุรนิ ทร์
นายอุทยั

อัษฎาธร
อัษฎาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๑๗๓๒

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ท่ี ๙ ถนนสายพระแท่น
ตําบลตะครํ้าเอน อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๑-๑๘๘
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๒-๐๐๔

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๐,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๔๘.๖๑”x ๘๘” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๖ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ โดยวิ ธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๐๕ กิโลเมตร

ตันอ้อย/วัน

- 21 โรงงานนํ้าตาลราชบุรี (กาญจนบุรี)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
๑.3 กรรมการผู้จดั การ
๑.4 รองกรรมการผู้จดั การ

คุณสุนทร
คุณอารยา

อรุณานนท์ชยั
อรุณานนท์ชยั

คุณจุฑาทิพย์
คุณจุฑามาศ
คุณตรีทพิ

อรุณานนท์ชยั
อรุณานนท์ชยั
อรุณานนท์ชยั

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๓๐๒ อาคาร เอส แอนด์ เอ ชัน้ ๒
ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๗-๙๙๙๙
โทรสาร ๐๒-๒๓๕-๔๔๔๔

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๘ หมู่ 1 ตําบลบ้านเก่า
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗1000
โทร. (๐๓๔) ๙๑๙๗๗๕-๘
โทรสาร ๐๒ ๒๓๕๔๔๔๔

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๒,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

Ø ๔๒” x ๘๔”
จํานวน 5 ชุด ๑5 ลูกกลิง้
P.F. Ø ๔๒” x ๘๔” จํานวน ๒ ชุด 2 ลูกกลิง้

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา (ไม่มีผลิ ต)
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ (ไม่มีผลิ ต)

ดิฟิเคชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

150

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๒2 โรงงานนํ้าตาลสระบุรี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสุรนิ ทร์
นายอุทยั
ดร. อุกฤษฎ์

อัษฎาธร
อัษฎาธร
อัษฎาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๕๖๓๘

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๑ ตําบลคําพราน
อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐
โทร. (๐๓๖) 730200-4
โทรสาร (๐๓๖) ๗๓๐-๒๐๖

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๘,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

แถวที่ ๑ Ø ๕๐.๓๘”x ๘๘”

เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

ตันอ้อย/วัน

โรง 1 ขนาดลูกหีบ 50 x 88 จํานวน 5 ชุด 15 ลูกกลิง้
โรง 2 ขนาดลูกหีบ 50 x 88 จํานวน 3 ชุด 9 ลูกกลิง้

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

การทําใส
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ๊กเชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ๊กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๘๐

กิโลเมตร

- ๒3 โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล ที. เอ็น.
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผูจ้ ดั การทัวไป
่

นายอารีย์
นายธีระ
นายบุญญฤทธิ ์

ชุน้ ฟุ้ง
ณ วังขนาย
ณ วังขนาย

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๔๓ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชัน้ ๒๘
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗๒
โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๑ หมู่ท่ี ๒ บ้านแก่งหิน ตําบลแก่งผักกูด
อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ๑๕๒๓๐
โทร. (๐๓๖) ๖๔๖-๐๔๑-๕
โทรสาร (๐๓๖) ๖๔๖-๐๔๑-๕

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๘,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๖.๓๘”x ๙๐.๕๐”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๕ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๓๕.๒๗”x ๗๒”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๒ ชุด

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๘๗

กิโลเมตร

- 24 โรงงานนํ้าตาลสระบุรี (สระโบสถ์)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสุรนิ ทร์
นายอุทยั
ดร. อุกฤษฎ์

อัษฎาธร
อัษฎาธร
อัษฎาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๕๖๓๘

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ 99/9 หมู่ท่ี ๔ คลอง สนามแจง (ห้วยใหญ่)
ตําบล สระโบสถ์ อําเภอ สระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี
โทร. (036) 776-647 , (036) 776-652-59
โทรสาร (036) 776-651

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๘,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๕๓.๕๐” x ๙๒.๐๐”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๗.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๗.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๗.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

ตันอ้อย/วัน

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ๊กเชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ๊กซ์เชนจ์เรซิน
กิโลเมตร

- ๒5 โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลสุพรรณบุรี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายวิศษิ ฎ์ ลิขติ าภรณ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ ๔๓
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๘๗-๗๒๙๐
โทรสาร ๐๒-๒๘๖-๔๓๐๓

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๖ ตําบลย่านยาว
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
โทร. (๐๓๕) ๔๓๔-๒๒๓
โทรสาร (๐๓๕) ๔๓๔-๒๔๔

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๘,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

Ø ๓0”x ๖0” จํานวน 6 ชุด ชุดละ 3 ลูกกลิง้
รวม 18 ลูกกลิว้

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๗.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๗.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๗.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๔๐

ตันอ้อย/วัน (ตาม รง.4)

กิโลเมตร

- ๒6 โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
๑.3 กรรมการผูจ้ ดั การ

นายบรรเทิง
นายคนอง
-

ว่องกุศลกิจ
ศักดิ ์เพ็ชร์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ ๓
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘, โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๔๙๔

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑๐ ตําบลหนองมะค่าโมง
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๘๐
โทร. (๐๓๕) ๔๑๘-๑๐๓-๕
โทรสาร (๐๓๕) ๔๑๘-๑๑๐

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๓๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

แถวที่ ๑ ชุด 1 Ø ๔5.25”x 90”
ชุดที่ 2, 3, 4, 5,6 Ø ๔4”x 84”
จํานวน ๖ ชุด 22 ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด (ชุด 1,6)
แถวที่ ๒ ชุด 1,6 Ø ๔๓.12”x ๘4”
ชุด 2, 3, 4, 5 Ø 43.37”x 80”
จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด (ชุด 1, 6)
แถวที่ ๓ ชุด 1 ,2, 3, 4, 5 Ø ๔๘.๙๑”x ๙๐.๖๓
P.F
จํานวน ๕ ชุด

เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่
๒๐๐

กิโลเมตร

- ๒7 โรงงานนํ้าตาลรีไฟน์ ชยั มงคล (อู่ทอง)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการบริหาร
๑.๓ ผูจ้ ดั การทัวไป
่

นายอารีย์
นายธีระ
นายบุญญฤทธิ ์

ชุน้ ฟุ้ง
ณ วังขนาย
ณ วังขนาย

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๔๓ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชัน้ ๒๘
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗๒
โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ท่ี ๓ ถนนอู่ทอง - อุทยั ธานี
ตําบลหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทร. (๐๓๕) ๕๕๑-๔๘๘, (๐๓๕) ๕๕๑-๓๗๗
โทรสาร (๐๓๕) ๕๕๑-๐๐๐

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๗,๗๓๑

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๕๑.๓๒”x ๑๐๐” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๔ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๓๐

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๒8 โรงงานนํ้าตาลสิ งห์บุรี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
๒. สํานักงานใหญ่

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

นายอิสระ
นายกฤษฎา

ว่องกุศลกิจ
มนเทียรวิเชียรฉาย

เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ ๓
ถนนสุขุมวิทซอย ๒ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘
โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๕๘๑
เลขที่ ๒๔/๒ หมู่ท่ี ๒ ตําบลไม้ดดั
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๓๐
โทร. (๐๓๖) ๕๙๑-๔๗๕
โทรสาร (๐๓๖) ๕๙๑-๔๗๑

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๑,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๖.๐๑”x ๘๔” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่ ,แคริฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๖๐

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- 29 โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.3 รองกรรมการผู้จดั การ

ดร.ณัฐพล

อัษฎาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๒๕๒๑

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๘๘ หมูท่ ่ี ๑๒ ถนนด่านช้าง - บ้านไร่
ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี ๖๑๑๔๐
โทร. (๐๕๖) ๕๙๖-๗๑๗
โทรสาร (๐๕๖) ๕๙๖-๗๑๗, (๐๕๖) ๕๙๖-๗๒๗

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒2,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

โรง 1 เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลีย่ 51 2/15 นิ้ว
ยาวเฉลีย่ 92 4/5 นิ้ว
จํานวนลูกหีบ ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
โรง 2 เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลีย่ 52 4/23 นิ้ว
ยาวเฉลีย่ 100 นิ้ว
จํานวนลูกหีบ 3 ชุด 9 ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิ ธี

ต้ม เคีย่ วปั น่ เป็ นนํ้าตาลทรายดิบ
ละลายนํ้าตาลดิบ ผ่านกระบวนการตกตะกอนและ
ลดค่าสี เคีย่ วปั น่ อบแห้ง และบรรจุ

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒39

กิโลเมตร

- 30 โรงงานมิ ตรเกษตร อุทยั ธานี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๔ รองกรรมการผูจ้ ดั การ

นายฝา
นายประพัทธ์
นายประยูร
นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล
เจนลาภวัฒนกุล
เจนลาภวัฒนกุล
เจนลาภวัฒนกุล

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๙-๔๗๘๓-๕
โทรสาร ๐๒-๖๒๙-๔๗๘๐

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ท่ี ๑๐ ถนนลานสัก - สว่างอารมณ์
ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทยั ธานี ๖๑๑๕๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๖-๑๙๑
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๖-๑๒๓

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

๒๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
Ø ๔๘.๙๘”x ๙๐.๕”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๕๐

กิโลเมตร

- ๓1 โรงงานนํ้าตาลนิ วกว้างสุ้นหลี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานคณะกรรมการ
คุณมนู
เลียวไพโรจน์
๑.๒ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คุณจํารูญ ชินธรรมมิตร์
๑.๓ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
คุณพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั
คุณสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์
คุณประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
คุณธวัทชัย โรจนะโชติกุล
๑.๔ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณอินทิรา สุขะนินทร์
คุณดวงดาว ชินธรรมมิตร์
๑.๕ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณชลัช
ชินธรรมมิตร์
คุณธีระ สงวนดีกุล
คุณวิรชั
ชุนฟ้ ง
คุณชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
คุณมนทนัฐ แต้มศิรชิ ยั
คุณสุมติ รา ชุตมิ าวรพันธ์
๒. สํานักงานใหญ่
เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ ๒๑
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๙-๓๙, โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๘
๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน
เลขที่ ๒๔ หมู่ท่ี ๑ ถนนบ้านหนองบัว ตําบลหมอนนาง
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐
โทร. (๐๓๘) ๔๖๑-๙๖๘, (๐๓๘) ๗๘๘-๒๐๓-๕
โทรสาร (๐๓๘) ๔๖๒-๔๓๑
๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๖,๔๗๙ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
Ø ๓๐.๒”x ๕๔.๕๐” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์
P.F.
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

ดิฟิเคชั ่น
คาร์บอเนเตชั ่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนเตชั ่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๑๑๐ กิโลเมตร

- ๓2 โรงงานสหการนํ้าตาลชลบุรี
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสุวฒ
ั น์
นายพรชัย
นายทิฐกิ ร

อัษฎาธร
ทองวานิช
อัษฎาธร

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒ , ๐๒-๒๘๒-๒๕๓๓-๕
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๗๓๓,

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๖๑๒ หมู่ ๕ ตําบลหนองไผ่แก้ว
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทร. (๐๓๘) ๑๖๐-๒๙๙ , 298
โทรสาร (๐๓๘) ๒๙๒-๕๐๓

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๕,๘๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๓๖”x ๗๐” ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F ๓ ชุด 6 ลูกกลิง้
L.F 2 ชุด 4 ลูกกลิง้

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

ตันอ้อย/วัน

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และ ไอออนเอ็กเชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และ ไอออนเอ็กเชนจ์เรซิน
๑๒๕

กิโลเมตร

- ๓3 โรงงานนํ้าตาลระยอง
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ

คุณพิชยั
คุณชาญชัย

ชัยฒิพงศ์
ชัยฒิพงศ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๓๐ ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๔-๐๐๘๘, โทรสาร ๐๒-๒๒๔-๘๐๔๑

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๓๘๘ หมู่ท่ี ๖ ถนนเขากระถิน - หนองบอน
ตําบลธาตุทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๗๐
โทร. (๐๓๘) ๑๐๐-๓๒๐-๒, โทรสาร (๐๓๘) ๒๖๓-๑๐๑

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๕,๕๖๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๓๑.๔๕”x ๖๓”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
แถวที่ ๒ Ø ๒๙.๘๐”x ๕๔”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์โบเนชันและเรซิ
่
น่
คาร์โบเนชันและเรซิ
่
น่

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๔๕

กิโลเมตร

- ๓4 โรงงานนํ้าตาลและอ้อยตะวันออก
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
๑.๓ รองกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

คุณหญิงณัฐกิ า

วัธนเวคิน

นายสุขกาญจน์
นายกิตศิ กั ดิ ์
นายสมพิศ
นายประกอบ

วัธนเวคิน
วัธนเวคิน
สุวรรณรัตน์
คณูวฒ
ั นา

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๘ ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๗-๓๐๕๐
โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๕๙๙๐

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๒๗๙ หมู่ท่ี ๑ ตําบลห้วยโจด
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. (๐๓๗) ๒๖๑-๓๐๖, (๐๓๗) ๒๖๑-๕๑๐
โทรสาร (๐๓๗) ๒๖๑-๕๑๐

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๓,๙๘๑.๓๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

(ทุกแถวทุกชุดมีเพรสเชอร์และไลน์ฟิดเดอร์)
แถวที่ ๑ Ø ๔๖.๓๕”x ๙๐.๕๕” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
แถวที่ ๒ Ø ๔๙.๐๒”x ๙๐.๕๕” จํานวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๖๐

กิโลเมตร

- ๓5 โรงงานนํ้าตาลและอ้อยตะวันออก(วังสมบูรณ์)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
คุณหญิงณัฐกิ า วัธนเวคิน
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
๑.๓ ประธานและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นายกิตศิ กั ดิ ์ วัธนเวคิน
๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๘ อาคารเกียรตินาคิน ซอยเจริญกรุง แขวงบาง

รัก
เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๗-๓๐๕๐, โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๕๙๙๐
๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๕๗๓ หมู่ท่ี ๑ ตําบลวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว
โทร. (๐๓๗) ๒๖๑-๕๑๐ ต่อ ๗๘๐๑
โทรสาร (๐๓๗) ๒๖๑-๔๑๐ ต่อ ๗๑๑๒

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๒,๕๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๗.๒๕”x ๙๐.๕๐”
จํานวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิง้
ชุดที๑่ มีเพรสเชอร์ฟิตเตอร์

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่

ตันอ้อย/วัน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๓๙

กิโลเมตร

- ๓6 โรงงานนํ้าตาลบุรีรมั ย์
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายอนันต์
นางสาวจิตติมา
นายสฤษดิ ์

ตัง้ ตรงเวชกิจ
ตัง้ ตรงเวชกิจ
ตัง้ ตรงเวชกิจ

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๒๓๗ หมู่ท่ี ๒ ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ ๓๑๑๙๐
โทร. (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐
โทรสาร (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐-๒๓ ต่อ ๑๐๓

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๒๓๗ หมู่ท่ี ๒ ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ ๓๑๑๙๐
โทร. (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐
โทรสาร (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐-๒๓ ต่อ ๑๐๓

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๗,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

แถวที่ 1 Ø ๔๕.๓๐”x ๘๕.๕๐”
จํานวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๑ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๓๔.๔๓”x ๖๑.๖”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
ดิฟิเคชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๔๒๔

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๓7 โรงงานสหเรือง
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๓ รองกรรมการผูจ้ ดั การ

นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ ์
นายประจง
โภคสวัสดิ ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๖ หมูท่ ่ี ๘ บ้านป่ าหวาย ตําบลบางทรายใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๑
โทรสาร (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๓

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๗๖ หมู่ท่ี ๘ ตําบลบางทรายใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๑
โทรสาร (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๓

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๔,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๖.๖๙”x ๙๐.๕๐”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๖๙๐

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- 38 โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่มอุดม
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ
๒. สํานักงานใหญ่

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

นายปรีชา
ชัยรัตน์
นายคณัปสรณ์ ชัยรัตน์
เลขที่ ๒๗๓/๘-๙ ถนนหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. (๐๔๒) ๒๒1-907,
โทรสาร (๐๔๒) ๒๒๓-๔๔๙
เลขที่ ๑๑ หมู่ ๖ ถนนอุดร - สกลนคร
ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๒๐
โทร. (๐๔๒) 147-350-1
โทรสาร (๐๔๒) 147-350
๒๐,๕๘๒ ตันอ้อย/วัน
Ø 44” x 84.25” จํานวน 5 ชุด ๑5 ลูกกลิง้
จํานวน ๓ ชุด 6
P.F.
ดิฟิเคชัน่
ดิฟิเคชัน่ คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๖๐๐ กิโลเมตร

- ๓9 โรงงานนํ้าตาลเกษตรผล
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายฮิเดยูกิ มูราคามิ
นายฮิโรชิ ทาเคอิ และนายทาคาโอะ ดันโจ

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ 90/44-45 ชัน้ 16 อาคารสาธรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๖๖-๗๖๗๗-8
โทรสาร ๐๒-๒๓๖-๔๗๓๒

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙ หมู่ท่ี ๙ ถนนมิตรภาพอุดร - ขอนแก่น
ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๗๐
โทร. (๐๔๒) ๓๙๘-๔๘๐-๒
โทรสาร (๐๔๒) ๓๙๘-๔๘๔

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

30,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

โรง ๑และ2 Ø ๓8”x ๖๖” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๒ ชุด 4 ลูกกลิง รวม 19 ลูกกลิง
L.F. จํานวน 3 ชุด 6 ลูกกลิง
โรง 3 Ø 50.”x 100”จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน 5 ชุด 10 ลูกกลิง รวม 25 ลูกกลิง

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

Defecation
Carbonation and Ion Exchange resin
Carbonation and Ion Exchange resin

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๕๖๒

กิโลเมตร

- 40 โรงงานนํ้าตาลกุมภวาปี
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
1.2 รองประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายฮิเดยูกิ มุราคามิ
นายทาคาโอะ ดันโจ
1.นายฮิโดชิ ฟุรุยะ
2.นายอาคิระ โอกาเบ้
3.นายทาคาโอะ ดันโจ

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ 90/44-45 ชัน้ 16 อาคารสาธรธานี 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
โทร. ๐๒-๒66- 7677
โทรสาร ๐๒-๒๓๖-๔๗๓๒

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๗๓ หมู่ ๑๑ ตําบลกุมภวาปี
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐
โทร. (๐๔๒) ๓๓๔-๘๘๔ - ๕
โทรสาร (๐๔๒) ๓๓๔ - ๘๘๘

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

เฉลีย่ วันละ ๑0,829.70 ตันอ้อย/วัน
หรือไม่เกิน 13,500 ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง ขนาด 34 นิ้ว จํานวน ๕ ชุดๆ ละ 3 ลูก
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน ๕ ชุด ๆ ละ 3 ลูก
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี

ผลึก

๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

สกัดนํ้าอ้อยจากอ้อย ผ่านการทําใส แล้วต้มให้เหนียว
เพือ่ เคีย่ วเป็ นเม็ดผลึกแล้วปั น่ แยกผลึกเป็ นนํ้าตาลทรายดิบ
นํานํ้าตาลทรายดิบมาละลาย ฟอกสีให้ขาวแล้วเคีย่ วเป็ น
ปั น่ แยกผลึกเป็ นนํ้าตาลทรายขาวเพือ่ บรรจุกระสอบ
นํานํ้าตาลทรายดิบมาละลาย ฟอกสีให้ขาว และผ่าน
กระบวนการลดสีของนํ้าเชื่อมด้วยเรซิน แล้วเคีย่ วเป็ นผลึก
ปั น่ แยกผลึกเป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์
ประมาณ ๕4๐

กิโลเมตร

- 41 โรงงานนํ้าตาลไทยอุดรธานี
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

๒. สํานักงานใหญ่

ดร. กนกวรรณ
นายบัณฑิต
นายเจษฎา
นายนพพร

ว่องวัฒนะสิน
ว่องวัฒนะสิน
ว่องวัฒนะสิน
ว่องวัฒนะสิน

เลขที่ 118 หมู่ 10 ตําบลคําบง
อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทร. ๐๒-๒๒๕-๕๘๔๕,
โทรสาร ๐๒-๒๒๕-๔๐๙๒

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๑๐ ตําบลคําบง
อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐
โทร ๐๘๑- ๒๖๑-๙๘๖๔
โทรสาร. (๐๔๒) ๙๑๐-๐๑๖

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๔,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

โรงผลิต A Ø ๔๗”x ๙๐” จํานวน 5 ชุด 15 ลูกกลิง้
โรงผลิต B Ø ๔5”x ๙๐” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน่

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๖5๐

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๔2 โรงงานนํ้าตาลขอนแก่น
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
๑.๓ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

นายมนู เลียวไพโรจน์
นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์
นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคารเค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน้ ๙
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๑๙๑-๙
โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๐๙๗

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๔๓ หมู่ท่ี ๑๐ ถนนนํ้าพอง - กระนวน
ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐
โทร. (๐๔๓) ๔32-902-6
โทรสาร

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

35,000

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

โรง ๑
P.F.
L.F.
โรง 2
P.F.
L.F.
โรง 3
P.F.
L.F.

ตันอ้อย/วัน

Ø ๔๓.8”x ๘๖” จํานวน 5 ชุด ๑5 ลูกกลิง้
จํานวน 5 ชุด 10 ลูกกลิง้
Ø ๔3”x 86”
จํานวน 6 ชุด 18 ลูกกลิง้
Ø ๔0”x 86”
จํานวน 6 ชุด 12 ลูกกลิง้
Ø ๔9.4”x 94.5” จํานวน 2 ชุด 6 ลูกกลิง้
จํานวน 2 ชุด 4 ลูกกลิง้
-

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิ บ โดยวิ ธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิ ธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ โดยวิ ธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๕๐๐

กิโลเมตร

- ๔3 โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ขอนแก่น)
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายบรรเทิง
นายกฤษฏา
นายวีรจิต

ว่องกุศลกิจ
มนเทียรวิเชียรฉาย
ว่องกุศลกิจ

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ ๓
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘
โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๖

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๓๖๕ หมู่ท่ี ๑ ถนนมะลิวลั ย์ ตําบลหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๑๐
โทร. (๐๔๓) ๒๙๔-๒๐๒-๔
โทรสาร (๐๔๓) ๒๙๔-๒๐๖
๒๐,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
แถวที่ ๑ ชุด 1 ขนาด ๔5”x 90”
ชุด 2-5 ขนาด ๔2”x 84”
แถวที่ ๒ ชุด 1,2,4,5 ขนาด ๔5”x ๙๐”
ชุด 3 ขนาด ๔2”x 84”

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

ดิฟิเคชัน่
ทาโลฟลอก
๔49 กิโลเมตร

- ๔4 โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชัยภูมิ)

๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายอิสระ
นายบรรเทิง
-

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ ๓

ว่องกุศลกิจ
ว่องกุศลกิจ

ถนนสุขุมวิท ซอย 2

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘
โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๙
๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ตําบลโคกสะอาด
ถนนชุมแพ-ภูเขียว อําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
โทร. (๐๔๔) ๘๘๑-๑๑๑-๔
โทรสาร (๐๔๔) ๘๘๑-๑๑๕

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๓๐,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๕” x ๙0” จํานวน 5 ชุด 25 ลูกกลิง้
Ø 50”x 100” จํานวน 3 ชุด 15 ลูกกลิง้

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

สกัดนํ้าอ้อย-ทํานํ้าอ้อยใส-ระเหย-ตกผลึก-ปั น่ แยกผลึก
ละลายนํ้าตาลทรายดิบ-ทําความสะอาดและลดค่าสีน้ําเชื่อม
ระเหย-ทําให้เกิดผลึก-ปั น่ แยกผลึก-อบ

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๔35

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- 45 โรงงานนํ้าตาลระยอง (ชย)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายพิชยั
นายชาญชัย

ชัยฒิพงศ์
ชัยฒิพงศ์

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๓๐ ถนน อนุวงศ์
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๔-๐๐๘๘
โทรสาร ๐๒-๒๒๔-๘๐๔๑

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๓๘๘ หมู่ท่ี ๕ ถนน สุระนารายณ์
แขวงหัวทะเล อําเภอ บําเหน็จณรงค์
จังหวัด ชัยภูมิ
โทร. 087-597-0085

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๓.๐๐” x ๘๐.๘๐”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

250

กิโลเมตร

- 46 โรงงานนํ้าตาลขอนแก่น (วังสะพุง)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๓ รองกรรมการผูจ้ ดั การ

นายมนู
นายจํารูญ
นายประภาส
นายพรศิลป์

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
ชุตมิ าวรพันธ์
แต้มศิรชิ ยั

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน้ ๙
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๑๙๑-๙, โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๐๙๗

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๒๕๕ หมู่ท่ี ๔ ตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐
โทร. (๐๔๒) ๘๑๐-๙๓๒ ต่อ ๑๓๑
โทรสาร (๐๔๒) ๘๐๑-๙๓๑

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๔,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๙.๓๓” x ๙๔.๐๐”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๖๐๐

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๕7 โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิ ตรภูหลวง)
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายอิสระ
นายกฤษฎา

ว่องกุศลกิจ
มนเทียรวิเชียรฉาย

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ ๓ ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๗๙๔-๑๐๐๐

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๙๙ หมู่ท่ี ๑ ถนนมะลิวลั ย์ ตําบลโคกขมิน้
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐
โทร. (๐๔๒) ๘๑๐๙๒๑-๓
โทรสาร (๐๔๒) ๘๑๐-๙๒๔

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๕,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๘.๙๖” x ๙๖.๐๘”
จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๕ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๕๓๔

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๔8 โรงงานอุตสาหกรรมโคราช
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๓ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๔ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๕ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๖ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

นายประเสริฐ
นายยงยุทธ
นายมงคล
นายบวร
นายอนุรกั ษ์
นายวุฒิ

เสถียรถิระกุล
เสถียรถิระกุล
เสถียรถิระกุล
เสถียรถิระกุล
สุขประสิทธิ ์
เสถียรถิระกุล

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๐๑ ถนนไมตรีจติ ต์ แขวงป้ อมปราบศัตรูพ่าย
เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๖-๕๔๘๑-๗
โทรสาร ๐๒-๒๒๖-๒๑๗๓

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ท่ี ๑๘ ตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐
โทร. (๐๔๔) ๒๐๐-๔๔๔
โทรสาร (๐๔๔) ๒๐๐-๗๒๗

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๓,๙๖๙

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๕๖.๘๖“x ๑๑๐.๒๕” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๖ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๓๔๐

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๔9 โรงงานอุตสาหกรรมอ่างเวียน (ราชสีมา)
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการบริหาร
๑.๓ ผูจ้ ดั การทัวไป
่
๒. สํานักงานใหญ่

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

นายอารีย์
นายธีระ
นายบุญญฤทธิ ์

ชุน้ ฟุ้ง
ณ วังขนาย
ณ วังขนาย

เลขที่ ๔๓ อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชัน้ ๒๘
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗๒
โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖
เลขที่ ๒๒๓ หมู่ท่ี ๑ ถนนนิเวศรัตน์ ตําบลแก้งสนามนาง
อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๔๐
โทร. (๐๔๔) ๓๓๙-๐๖๑-๓
โทรสาร (๐๔๔) ๓๓๙-๐๖๑-๓
๓๖,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
แถวที๑่ Ø ๕๐.๑๖”x ๑๐๐.๒๕”
จํานวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๔ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๕๐.๕๘”x ๑๐๐.๒๕”
จํานวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๔ ชุด
ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
คาร์บอเนชัน่ และเรซิน
๓๘๐ กิโลเมตร

- 50 โรงงานนํ้าตาลครบุรี
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ
๑.๓ กรรมการบริหาร
๒. สํานักงานใหญ่

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
นายอิสสระ
ถวิลเติมทรัพย์
เลขที่ ๑๖๔ ซอยสุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๒๖๐-๔๙๕๑
โทรสาร ๐๒-๒๖๐-๔๙๕๐
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ท่ี ๑๓ ตําบลจระเข้หนิ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐
โทร. (๐๔๔) ๔๔๘-๐๑๗
โทรสาร (๐๔๔) ๔๔๘-๕๐๐
๒๐,๕๐๐ ตันอ้อย/วัน
แถวที่ ๑ Ø ๔๕”x ๘๖.๔๕” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F จํานวน ๕ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๓๓.๘๕”x ๖๓” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
แถวที่ ๓ Ø ๔๑”x ๘๐” จํานวน ๓ ชุด ๙ ลูกกลิง้
P.F. จํานวน ๓ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอเนชัน่ และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๕๐

กิโลเมตร

- 51 โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ

นายวิรตั ิ
นายมงคล
นางพิไล

รัตนาภรณ์
เนตรจรัสแสง
เนตรจรัสแสง

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๕/๕๕ ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๒๔๐-๒๙๐-๙
โทรสาร ๐๒-๒๔๐-๒๙๐๘

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ท่ี ๙ ถนนวังสามหมอ - คําม่วง
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐
โทร. (๐๔๓) ๘๑๔-๒๐๘, (๐๔๓) ๘๑๔-๐๓๐
โทรสาร (๐๔๓) ๘๑๔-๑๗๐

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๕,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๔๓.๖๘”x ๘๗.๘” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๖๐๐

กิโลเมตร

- 52 โรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสิ นธุ์
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
๑.๒ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
๑.๓ ประธานเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มธุรกิจกลุ่มงานการผลิต นางอัมพร กาญจนกําเนิด
และการตลาด
๑.๔ ประธานเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย นายบันเทิง ว่องกุศลกิจ
๑.๕ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่มงานทรัพยาก นายบวรนันท์ ทองกัลยา
บุคคลและบริหาร
๑.๖ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน นายคะนอง ศักดิ ์เพ็ชร์
๒. สํานักงานใหญ่

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ ๓ ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘, โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๕๐๔
เลขที่ ๙๙ หมู่ท่ี ๑ ตําบลสมสะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐
โทร. (๐๔๓) ๑๓๔-๑๐๑-๔, โทรสาร (๐๔๓) ๑๓๔-๑๐๗
๒๐,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
แถวที่ ๑ Ø ๔๗.๓๔”x ๙๒.๔๗” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๕ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๖.๒๒”x ๙๐.๕๐”
จํานวน ๒ ชุด ๖ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด
ดิฟิเคชั ่น
คาร์บอเนชั ่น และเรซิน
คาร์บอเนชั ่น และเรซิน
๖๕๐ กิโลเมตร

- 53 โรงงานนํ้าตาลสุรินทร์
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายประเสริฐ
นายยงยุทธ

เสถียรถิระกุล
เสถียรถิระกุล

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๐๑ ถนนไมตรีจติ ต์ แขวงป้ อมปราบ
เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๖-๕๔๘๒-๙
โทรสาร ๐๒-๒๒๖-๕๔๘๙

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๒๔๖ หมู่ท่ี ๑๓ ตําบลปรือ
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ ๓๒๑๔๐
โทร. (๐๔๔) ๕๕๑-๖๐๐
โทรสาร (๐๔๔) ๕๕๑-๖๐๔

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๖,๐๐๐

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø ๕๐.๔๓”x ๙๘.๒๕” จํานวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๖ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๔๓๐

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- 54 โรงงานนํ้าตาลวังขนาย (มหาสารคาม)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

คุณอารีย์
คุณธีระ
คุณบุญญฤทธิ ์

ชุน้ ฟุ้ง
ณ วังขนาย
ณ วังขนาย

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๔๓ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชัน้ ๒๘
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗๒
โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๙ ถนนสารคาม-โกสุมพิสยั
ตําบลแก้งแก อําเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐
โทร. (๐๔๓) ๗๓๑-๑๘๕-๘
โทรสาร (๐๔๓) ๗๓๑-๑๘๘

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๑๕,๔๕๓

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

Ø 50” x 100” ๖ ชุด
P.F. จํานวน ๑ ชุด

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

DEFECATION Process
-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๔62

ตันอ้อย/วัน

กิโลเมตร

- ๕5 โรงงานนํ้าตาลเอราวัณ
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.3 รองประธานกรรมการ
๒. สํานักงานใหญ่

นายจตุภทั ร์

ตัง้ คารวคุณ

เลขที่ ๑11 หมู่ 12 ตําบลนากลาง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
โทร. ๐๒-๓๘๑-๖๗๓๘-๔๑
โทรสาร ๐๒-๓๘๑-๖๗๕๐

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๒ ตําบลนากลาง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ๓๙๑๗๐
โทร. (๐๔๒) ๓๕๙-๖๒๒
โทรสาร (๐๔๒) ๓๕๙-๖๓๖

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

๒๖,๙๙๔.๐๕

๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง

จํานวนลูกหีบ รวม 10 ชุด

ตันอ้อย/วัน

ขนาดลูกหีบ : 1200 x 2300 x 50 = 25 ลูก
: 1265 x 2300 x 65 = 15 ลูก
: 1265 x 2300 x 40 = 10 ลูก
ลูกกลิง้ under feed : 1120 x 2300 x 50 = 5 ลูก
: 1120 x 2300
๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.3 นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

การเคีย่ ว C-B-A Step
คาร์บอเนชัน่ และการแลกเปลีย่ นไอออน
คาร์บอเนชัน่ และการแลกเปลีย่ นไอออน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๕44

กิโลเมตร

= 5 ลูก

- 56 โรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสิ นธุ์ (อํานาจเจริ ญ)
๑. คณะผู้บริ หาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๖ กรรมการผูจ้ ดั การ
๒. สํานักงานใหญ่

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต
๕. ขนาดลูกหีบ จํานวนชุด จํานวนลูกกลิ้ง
เพรสเชอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายบันเทิง ว่องกุศลกิจ
นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ ๓
ซอยสุขมุ วิท 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘, โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๕๐๔
เลขที่ ๙๙/9 หมู่ 9 ตําบลนํ้าปลีก
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 37000
โทร.
โทรสาร
13,642.704 ตันอ้อย/วัน
แถวที่ ๑ Ø ๔๗.๓๔”x ๙๒.๔๗” จํานวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๕ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๖.๒๒”x ๙๐.๕๐”
จํานวน ๒ ชุด ๖ ลูกกลิง้
P.F.
จํานวน ๒ ชุด
ดิฟิเคชั ่น
คาร์บอเนชั ่น และเรซิน
คาร์บอเนชั ่น และเรซิน
580 กิโลเมตร

- 57 โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (สกลนคร)
๑. คณะผู้บริหาร
๑.๑ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ
๑.๓ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสุรนิ ทร์ อัษฏาธร
นางสว่าง มันคงเจริ
่
ญ

๒. สํานักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน
ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร.
โทรสาร

๓. สถานที่ตงั ้ โรงงาน

เลขที่ 89 หมู่ท่ี 8 ตําบลอุ่มจาน
อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230
โทร.
โทรสาร

๔. กําลังการผลิ ตที่ได้รบั อนุญาต

12,500

๕. ขนาดลูกหีบ และเพรสเชอร์ฟีดเดอร์

Ø ๕3”x 1001/2” , 2 Sets, 10 Rollers
Ø 47”x 90 1/2” , 1 Sets, 5 Rollers

ตันอ้อย/วัน

๖. กรรมวิ ธีการผลิ ต
๖.๑ นํ้าตาลทรายดิบ โดยวิธี
๖.๒ นํ้าตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
๖.๓ นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน่
คาร์บอเนชัน่
คาร์บอเนชัน่

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

694

กิโลเมตร

