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บันทึกค้าชี แจงเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายน ้าตาลของแอฟริกาใต้ 

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

Mr. Ebrahim Patel 

 

อุตสาหกรรมน ้าตาลที่เปลี่ยนแปลง :  
พัฒนาการของแผนแม่บทอุตสาหกรรมน ้าตาล  
ฐานะของน ้าตาลทรายในกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน  
การแก้ไขธรรมนูญของสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ และ 
ข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล 

 ราชกิจจนุเบกษานี  มีรายละเอียดของแผนแม่บทอุตสาหกรรมน ้าตาล ซึ่งได้ก้าหนดขึ น
ส้าหรับภาคอุตสาหกรรมน ้าตาล รวมทั ง การแก้ไขข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล และธรรมนูญของ
สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ และการก้าหนดฐานะของอุตสาหกรรมน ้าตาล ตามความในหมวดท่ี 
10 ของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน 

ส่วนที่ 1 บริบทและวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมน ้าตาล 

 ในค้าแถลงแห่งชาติ (State of the Nation Address) ซึ่งมีขึ นหลังการเลือกตั งท่ัวไป ปี 
ค.ศ. 2019 ประธานธิบดี Cyril Ramaphosa ได้เสนอพันธสัญญาท่ีจะก้าหนด “ยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมใหม่” ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยได้ประกาศว่า รัฐบาลจะ
จัดท้าแผนแม่บทจ้านวนมาก เพื่อสร้างเงื่อนไขท่ีเอื ออ้านวยต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 
รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมุ่งเน้นสู่การ
ส่งออกมากขึ น และการฟ้ืนคืนตลาดภายในประเทศที่สูญเสียไปจากการน้าเข้า 

 อุตสาหกรรมน ้าตาลได้รับการยอมรับว่า เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีความส้าคัญท่ี
สนับสนุนการสร้างงานจ้านวนมาก และมีส่วนในการหล่อเลี ยงชีวิตชาวแอฟริกันจ้านวนมากใน
ภูมิภาคท่ีส้าคัญของประเทศ 
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 ดังที่ข้าพเจ้าได้แถลงในการพิจารณางบประมาณประจ้าปีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันท่ี 11 กรกฏาคม 2019 ว่า กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการแข่งขัน (DTIC) กับกระทรวง
เกษตร ปฏิรูปท่ีดินและพัฒนาชนบท (DALRRD) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ได้
ก้าหนดพันธกิจร่วมกันในการจัดท้าแผนแม่บทอุตสาหกรรมส้าหรับห่วงโซ่มูลค่าของอ้อย (แผน
แม่บทน ้าตาล) โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ปฏิรูปท่ีดินและพัฒนาชนบท Mr.Thoho Didiza 
เป็นประธานร่วม 

 บัดนี  การจัดท้าแผนแม่บทน ้าตาลได้เสร็จสิ นแล้ว และต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมกันปฏิบัติมากมายหลายเรื่อง ในการนี  จ้าเป็นต้องมีการยกเว้นการบังคับใช้ข้อก้าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน ซึ่งบัญญัติไว้ว่า การร่วมมือกันระหว่างคู่แข่งขันตามปกติจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้กระท้าได้ตามกฎหมายนั น 

 แผนแม่บทน ้าตาลเป็นผลมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมน ้าตาล รวมทั งพันธมิตรทางสังคมอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวไร่อ้อยรายเล็กและรายใหญ่ โรงงานน ้าตาล โรงงานรีไฟน์ ผู้ค้าปลีก 
อุตสาหกรรมผู้ใช้น ้าตาลและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับน ้าตาล รวมทั ง แรงงาน และรัฐบาลด้วย 

 แผนแม่บทน ้าตาลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหลากหลาย และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าจากอ้อยน ้าตาล ให้มีส่วนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแอฟริกาใต้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วง
โซ่มูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio – Economy) สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางและดี
ยิ่งขึ น 
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แผนแม่บทน ้าตาลระยะที่ 1 เวลา 3 ป ี

ระยะที่ 1 ของแผนแม่บทห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล มีระยะเวลาด้าเนินการ 3 ปี และมุ่งเน้นการ
ด้าเนินงานท่ีส้าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  

 (1) สร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมน ้าตาล 

 (2) ปรับโครงสร้างก้าลังการผลิตและต้นทุนของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้
สอดคล้องกับขนาดของตลาดในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ท่ี
เหมาะสมส้าหรับการกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล ในปี 2030 (วิสัยทัศน์ 
2030) 

 (3) ปกป้องและรักษาต้าแหน่งงานในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล (ทั งต้นน ้าและปลายน ้า) เท่าท่ี
จะท้าได้ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน 

 (4) สร้างความมั่นคงให้กับบทบาทพื นฐานของชาวไร่อ้อยรายเล็กในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล 
พร้อมกับสนับสนุนความยั่งยืนของชาวไร่อ้อยรายเล็กสู่วิสัยทัศน์ 2030 

 (5) บรรเทาผลกระทบท่ีมีต่อแรงงานและชาวไร่อ้อยรายเล็กจากการลดก้าลังการผลิต และ 

 (6) ให้ความมั่นใจว่า การเปลี่ยนผ่านความเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วม มีความส้าคัญ
อย่างยิ่งต่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านสู่วิสัยทัศน์ 2030 

 ระยะที่ 1 ของแผนแม่บทน ้าตาล มีระยะเวลาด้าเนินการ 3 ปี ผู้ใช้น ้าตาล อุตสาหกรรมและ
ผู้ค้าปลีกน ้าตาล มีข้อผูกพันท่ีจะใช้น ้าตาลจากอ้อยท่ีปลูกและผลิตในแอฟริกาใต้ขั นต่้า 80% ของ
ความต้องการใช้ในปีแรก และเพิ่มขึ นเป็น 95% ในปีท่ี 3 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ผลิต
มีข้อผูกพันเช่นเดียวกันท่ีจะคงระดับราคาในช่วงเวลานี  และในช่วงเวลา 3 ปีของระยะท่ี 1 
อุตสาหกรรมน ้าตาลจะเริ่มแผนการรักษาเสถียรภาพและปรับโครงสร้าง ซึ่งรวมถึง การพัฒนาความ
หลากหลายของรายได้อุตสาหกรรม การสนับสนุนชาวไร่อ้อยรายเล็ก และการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรม 

 ระยะท่ี 1 จะด้าเนินการผ่านข้อผูกพันระยะสั น 7 ประการ สู่เป้าหมายการรักษาเสถียรภาพ
และปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

 เพื่อสนับสนุนการปรับสมดุลใหม่ของก้าลังการผลิตอุตสาหกรรม และพัฒนาประสิทธิภาพ
และฟื้นฟูความสามารถในการท้าก้าไร รวมทั ง วางกรอบแนวทางในการเพิ่มการจ้างงานสูงสุด การ
เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทน ้าตาล การยกเว้นอุตสาหกรรมน ้าตาลจากข้อก้าหนดของ
กฎหมาย ว่าด้วยการแข่งขัน ปี 1998 (กฎหมายท่ี 89 ของปี 1998) เป็นเวลา 1 ปีเป็นสิ่งจ้าเป็น
เพ่ือให้อุตสาหกรรมสามารถปรับโครงสร้างตามแผนได้ 
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 ภายในเวลา 1 ปีของการยกเว้นนี  แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจะต้องได้รับการพัฒนา
และน้าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือ 

 (1) ปรับสมดุลก้าลังการปลูก การผลิตน ้าตาล และการรีไฟน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและความต้องการในระยะยาวของวิสัยทัศน์ 2030 

 (2) ให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีความมั่นคง และปกป้องบทบาท
พื นฐานและการมีส่วนร่วมของชาวไร่อ้อยรายเล็ก และโรงงานอิสระในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลไป
พร้อมๆ กับชาวไร่อ้อยรายใหญ่ โรงงานน ้าตาลและโรงงานรีไฟน์ 

 (3) อ้านวยความสะดวกและขับเคล่ือนการปฏิบัติงานเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมตามท่ีก้าหนด
ไว้ในแผนแม่บทน ้าตาล 

 (4) จัดให้มีการด้าเนินการและ/หรือเครื่องมือด้านเงินทุนท่ีความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการ
ลดก้าลังการผลิตที่จ้าเป็น และการจัดเตรียมค่าตอบแทน หรือการชดเชย รวมทั ง การบรรเทาความ
เดือดร้อนกรณีต้องออกจากอุตสาหกรรม และ 

 (5) ให้ความมั่นใจว่า ผลประโยชน์ด้านการเงินตามแผนปรับโครงสร้างมีความเสมอภาคกัน
และเหมาะสม ระหว่างผู้บริโภค ผู้ใช้อุตสาหกรรม โรงงานรีไฟน์ โรงงานน ้าตาล และชาวไร่อ้อยทั ง
รายเล็กและรายใหญ่โดยทั่วหน้ากัน 

ส่วนที่ 2 การก้าหนดฐานะของอุตสาหกรรมน ้าตาล 

 ตามภาคผนวก และบันทึกชี แจง เป็นการตัดสินใจโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า 
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน เพื่อก้าหนดฐานะของอุตสาหกรรมน ้าตาลภายใต้มาตรา 10 (3) (b) 
(IV) ของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถด้าเนินการโดยได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานก้ากับการแข่งขัน และด้าเนินการตามแผนแม่บทน ้าตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การจ้างงาน การสร้างเสถียรภาพ การเปลี่ยนผ่านและสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรม และการ
ก้าหนดฐานะของอุตสาหกรรมเป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงค์เหล่านี  

 ส่วนที่ 3 การแก้ไขข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาลและ 
ธรรมนูญของสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ 

 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน (DTIC) เป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติ
น ้าตาล (กฎหมายท่ี 9 ของปี 1978)  

 กระทรวงฯ ภายหลังหารือกับภาคอุตสาหกรรมแล้ว ให้เริ่มต้นกระบวนการการทบทวนและ
แก้ไขเพ่ิมเติมทั งข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล และธรรมนูญของสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้  
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 ผู้แทนของสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) ประกอบด้วย ผู้แทนจากทั ง SASMA, 
SACGA และ SAFDA ได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปล่ียนแปลง รวมทั ง บทเฉพาะกาลนี แล้ว  

 คู่สัญญาทุกฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นเรื่อง 

   (ก) สมาชิกภาพ 

   (ข) การเป็นตัวแทน 

   (ค) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของชาวไร่อ้อย 

 สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) ได้ให้สัตยาบันต่อการแก้ไขธรรมนูญและข้อตกลง
อุตสาหกรรมน ้าตาลแล้ว โดยมีองค์กรชาวไร่ผิวด้า และชาวไร่ขนาดเล็ก (SAFDA) ได้เข้ามาร่วมใน 
SASA อย่างสมบูรณ์แล้ว 

 การแก้ไขธรรมนูญของ SASA และข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล ท่ีส้าคัญมีดังนี  

 (1) ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 หมายความว่า ระยะเวลาของข้อตกลงใหม่ ตั งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2020 จนถึง 31 
มีนาคม 2024 หรือวันท่ีหลังจากนั นตามท่ีก้าหนดตามข้อ 15 (5) 

 (2) กิจกรรมของสมาคมฯ  

 สมาคมฯ จะบริหารโดยสภาประกอบด้วย ประธานอิสระ ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก้าหนดในข้อ 
15 (9) (b) และรองประธาน 3 คน 

 (3) สมาชิกภาพ 

 สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย SASMA, SACGA และ SAFDA  

 (4) SACGA และ SAFDA แต่ละส่วน เป็นครึ่งหนึ่งของฝ่ายชาวไร่อ้อย เมื่อรวมกันแล้ว จึง
เป็นฝ่ายชาวไร่อ้อยทั งหมด  

 (5) การเป็นตัวแทน 

 แต่ละฝ่ายมีผู้แทน 18 คน โดย SACGA และ SAFDA มีผู้แทนฝ่ายละ 9 คน รวมเป็นฝ่าย
ชาวไร่อ้อยมี 18 คน 

 (6) ผู้แทนชาวไร่อ้อยใน SASA 

 ผู้แทนชาวไร่อ้อยใน SASA จะแบ่งคร่ึงกันระหว่าง SAFDA กับ SACGA 

 (7) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของชาวไร่อ้อย 
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 ในช่วงปีแรกของระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้หมายถึงจ้านวนเงินท่ีค้านวณจากการรวม
ค่าใช้จ่ายของ SACGA และ SAFDA (ตามล้าดับ) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสมาคมฯ ส้าหรับปี 
2019/2020 เพิ่มขึ นในวันท่ี 1 เมษายน 2020 โดยอัตราเท่ากับการเปลี่ยนแปลงต่อปีของดัชนีราคา
ผู้บริโภค 

 (8) การออกเสียงลงคะแนน 

 ญัตติทั งหลายท่ีน้าเสนอในการประชุมท่ัวไปและการประชุมพิเศษของ SASA จะต้องก้าหนด
โดยรวมมีเสียงข้างมาก ซึ่งประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 โดยมีเงื่อนไขว่า มติ
เสียงข้างมากดังกล่าวนั น จะต้องมีคะแนนเสียงอย่างน้อย 1 คนจากฝ่ายโรงงาน และฝ่ายชาวไร่ 
และยิ่งกว่านั น คะแนนเสียงจากฝ่ายชาวไร่จะต้องมีเสียงอย่างน้อย 1 คน จาก SACGA และ 1 คน
จาก  SAFDA 

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทั งหมดปรากฏอยู่ในภาคผนวก 
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ราชกิจจานุเบกษา 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

เลขที่ 11138 

ฉบับที่ 660 วันที่ 23 มิถนุายน 2020 

******************************** 

ประกาศกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน ล้าดับที่ 700 พระราชบัญญัติน ้าตาล : 
ค้าชี แจ้ง เร่ือง การแก้ไขธรรมนูญของสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้และ 
ข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล 2000 ราชกิจจานุเบกษา หมายเลข 4366 
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กระทรวง การค้า อุตสาหกรรม และ การแข่งขันล้าดับที่ 400 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2020 

 ค้าชี แจง เรื่อง การแก้ไขธรรมนูญของสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) และข้อตกลง
อุตสาหกรรมน ้าตาล 2000 ตามความในมาตรา 2 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติน ้าตาลปี 
1978 (ฉบับท่ี 09 ของปี 1978)  

และ 

 ประกาศแจ้งฐานะของอุตสาหกรรมน ้าตาล ตามความในมาตรา 10 (3) (b) (IV) ของ 

 พระราชบัญญัติการแข่งขันการค้า (ฉบับท่ี 89 ปี 1998) 

 

******************************** 
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 ข้าพเจ้านาย Ebrahim Patel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการ
แข่งขัน อาศัยอ้านาจ  

 (ก) ตามความในมาตรา 2 (2) และมาตรา 4 (1) (b) (1) ของพระราชบัญญัติน ้าตาล ปี 
1978 (ฉบับท่ี 09 ปี 1978) และภายหลังปรึกษาหารือกับสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) จึง 

   (1) จัดพิมพ์การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญของ SASA และข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล 
2000 ดังที่ปรากฏในภาคผนวก A และ B ตามล้าดับ 

  (2) แจ้งให้ทุกฝ่ายท่ีสนใจทราบว่า ธรรมนูญ และข้อตกลงท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทั งหมด
สามารถเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ www.thedtic.gov.za 

 (ข) ภายหลังการปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปฏิรูปท่ีดิน และการ
พัฒนาชนบท จึงได้ก้าหนดฐานะของอุตสาหกรรมน ้าตาลตามความในมาตรา 10 (3) (b) (IV) แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันการค้า ปี 1998 (ฉบับท่ี 89 ปี 1998) ส้าหรับระยะเวลา 12 เดือน ซึ่ง
ระยะเวลานี อาจขยายได้ตามความจ้าเป็น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ การเติบโต การเปลี่ยนผ่านและสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมน ้าตาลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนแม่บทน ้าตาล ดังท่ีปรากฏในค้าชี แจง (Explanatory Memo) ท่ี
แนบมาพร้อมนี แล้ว 

 (ค) ก้าหนดให้หนังสือชี แจงนี  มีผลใช้บังคับตั งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2020 

 

ลงชื่อ MR. EBRAHIM PATEL (นายเอบราฮิม ปาเตล) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน 

******************************** 
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1. บทน้า 
 

 
   ค้าประกาศของประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa ในสุนทรพจน์แห่งชาติ (The 

State of Nation Address) วันท่ี 20 ของมิถุนายน 2019 ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของ
อุตสาหกรรมของรัฐบาลใหม่จะมีการก้าหนดแผนแม่บทของภาคส่วนจ้านวนมาก เพื่อช่วยสร้าง
เงื่อนไขท่ีเอื อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี  Mr. Ebrahim Patel 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม
พิจารณางบประมาณ เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2019 ไว้ว่า “แผนแม่บทเหล่านี จะรวมถึงการ
ช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการปรับปรุงขีดความสามารถและความซับซ้อนของอุตสาหกรรม โดยให้
ความส้าคัญเกี่ยวกับการส่งออก และการเรียกคืนตลาดในประเทศท่ีสูญเสียไปจากการน้าเข้า โดย
แผนแม่บทจะมุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติ และด้าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจและแรงงาน อย่างเป็น
ขั นตอน เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้ทันที” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “รัฐบาลจะมีร่วมมือกับอุตสาหกรรมน ้าตาลเพื่อจัดการกับความท้าทาย
ท่ีเกี่ยวข้องจากผลกระทบการน้าเข้าและความต้องการท่ีลดลง”  

  แผนแม่บทส้าหรับห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลของแอฟริกาใต้นี  เป็นผลมาจาก
กระบวนการการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรมน ้าตาลและพันธมิตรทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้ปลูกอ้อยรายเล็กและรายใหญ่ 
โรงงานน ้าตาล โรงรีไฟน์ ผู้ค้าปลีก และผู้ใช้น ้าตาลภาคอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน ้าตาล
ตลอดจนแรงงาน และรัฐบาล 

 

กระบวนการนี น้าไปสู่จุดหมายในขั นสุดท้าย ดังนี  
 ค้าแถลงวิสัยทัศน์ ได้ก้าหนดทิศทางระยะยาวใหม่เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์อย่างมี

นัยส้าคัญในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลให้แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพียง
อย่างเดียว คือ การผลิตน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  โดยจะเปลี่ยนไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายจากอ้อยท่ีสามารถแข่งขันกันในตลาดโลก เช่น เชื อเพลิงชีวภาพ เอทานอล 
(แอลกอฮอล์) พลาสติกชีวภาพ พลังงาน ไฟฟ้า และผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ รวมทั งสารเคมีชนิดพิเศษ 
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 แผนปฏิบัติการระยะสั นระยะแรก ประกอบด้วย ชุดข้อผูกพันและการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากพันธมิตรทางสังคมแล้ว ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า จะด้าเนินการทันทีเพื่อ
ป้องกันการล่มสลายของอุตสาหกรรมน ้าตาล และเริ่มโครงการปรับโครงสร้างอย่างเร่งด่วนซึ่ง
ก้าหนดรากฐานใหม่ท่ีจ้าเป็นเพ่ือน้าไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว 

 โปรแกรมการท้างานท่ีชัดเจนผ่าน Task Teams ซึ่งจะช่วยให้การด้าเนินงานท่ีเป็น
องค์ประกอบหลักของแผนการปรับโครงสร้างระยะยาว  และการกระจายผลิตภัณฑ์  มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 ข้อผูกพันท่ีจะร่วมมือกันก้ากับดูแล รับผิดชอบ ด้าเนินการและบริหารโครงการ ผ่าน
คณะกรรมการบริหารร่วม (Joint Executive Oversight Committee) และส้านักงานบริหาร
โครงการ (Joint Programme Management Offices) 

 เนื่องจากอุตสาหกรรมน ้าตาลประสบวิกฤติในลักษณะเร่งด่วน ท่ีท้าให้เกิดการสูญเสีย
ต้าแหน่งงานจ้านวนมากในพื นท่ีท่ีเปราะบางท่ีสุดของประเทศ แผนแม่บทนี จ้าเป็นต้องส่งมอบ
ข้อตกลงทางสังคมท่ีมีทั งการผูกพันของทุกภาคส่วนต่างๆ  โดยจะให้ความส้าคัญต่อความแตกต่าง
กัน ในขณะเดียวกัน อาจจ้าเป็นต้องมีข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งหมดในการจัดท้า
แผนการแทรกแซงระยะสั น เพ่ือป้องกันมิให้อุตสาหกรรมต้องเกิดการล่มสลายอย่างทันที 

ดังนั น การพัฒนาแผนแม่บทนี จึงถูกน้าไปสู่แนวทางที่ก้าหนดไว้ เพ่ือ 
 ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤติเร่งด่วนท่ีเกิดขึ นกับอุตสาหกรรม ป้องกันการ

ถดถอยของอุตสาหกรรมโดยไม่มีการจัดการ การปกป้องและรักษาต้าแหน่งงาน การด้ารงชีวิตของ
ชาวชนบทเท่าท่ีจะเป็นไปได้  และรักษาสิ่งเหล่านั นไว้ให้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน มุ่งรักษา
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ ธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมซึ่งท่ีจะสร้างรากฐานในห่วงโซ่มูลค่าใหม่ท่ี
หลากหลาย ซึ่งสามารถแข่งขันและมีความเป็นพลวัตท่ีจะเกิดขึ นในระยะกลางถึงระยะยาว 

 ตั งความทะเยอทะยานอย่างกล้าหาญส้าหรับอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสใน
การสร้างงานใหม่ ๆ ท่ีส้าคัญตามห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลท่ีหลากหลาย 

 เลือกแนวทางเลือกท่ีจ้าเป็นเกี่ยวกับการก้าหนดเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่า ทรัพยากรท่ี
จ้ากัดจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

 พัฒนาแผนโครงการและแนวทางปฏิบัติ อย่างเป็นขั นตอน (Milestone) และผลลัพท์ท่ี
วัดได้  

นอกจากนี  แผนแม่บทฉบับได้รับการออกแบบโดยค้านึงถึงหลักการส้าคัญ ดังต่อไปนี  

 แนวทางการวางแผนและการด้าเนินงาน : เอกสารนี ก้าหนดแนวทางด้าเนินการ
ระยะแรก ของแผนแม่บท และเพื่อแก้ไขวิกฤตเร่งด่วน ข้อตกลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั ง 
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ยุทธศาสตร์และแผนสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท้าแผนแม่บทท่ีมีความ
ยืดหยุ่น ปฏิบัติได้อย่างคล่องตัว และแก้ปัญหาใหเ้กิดส้าเร็จ 

 การปรึกษาหารือทางสังคมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส้าคัญ เพื่อให้แน่ใจว่า มีส่วน
ร่วมในความทะเยอทะยาน และมีฐานการสนับสนุนท่ีกว้างขวาง 

 ค้ามั่นสัญญาท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งหมด เพ่ือให้แผนแม่บท 
มีการใช้ทรัพยากร และความสามารถร่วมกันของอุตสาหกรรม แรงงาน และรัฐบาล ให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์ 

 การก้ากับดูแล ร่วมกันรับผิดชอบ และการด้าเนินการตามวิสัยทัศน์และค้ามั่นสัญญา 
 การลงมือปฏิบัติ ความคล่องตัว และแผนที่น้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
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2. อุตสาหกรรมน ้าตาลของแอฟริกาใต้ 

 1. อุตสาหกรรมน ้าตาลของแอฟริกาใต้ในปัจจุบัน กระจุกตัวอยู่ในเขตชนบทของจังหวัด 
Kwazulu – Natal และจังหวัด Mpumalanga ตอนใต้ ประกอบด้วย 

 ชาวไร่อ้อย 20,000 คน - 19,300 คน เป็น ชาวไร่อ้อยผิวด้า ผลิตอ้อยในแต่ละปีได้ 
        ประมาณ 24% ของปริมาณอ้อยทั งหมด 19 ล้านตัน 
        ในจ้านวนนี  ประมาณ 18,700 คน เป็นรายเล็ก 
        ผลิตอ้อยได้ประมาณ 11% ของอ้อยทั งหมด 
        - 850 คน เป็น ชาวไร่อ้อยผิวขาว ผลิตอ้อยได้ในแต่ละปี  
       ประมาณ 69% ของปริมาณอ้อยทั งหมด 
       - 50 คน เป็น ชาวไร่ของโรงงาน ผลิตได้ประมาณ 7% ของ 
       ผลผลิตทั งหมด 

 โรงงานมี 14 โรงงาน  - 3 โรงงานมีเจ้าของและบริหารเป็นอิสระ ท่ีเหลือเป็นของ  
       และบริหารโดยบริษัทโรงงานขนาดใหญ่ 3 บริษัท คือ  
      Tdngat – Hulett, Illova และ RLC และ 3 บริษัทนี เป็น 
      เจ้าของโรงงานรีไฟน์ด้วย 
 การปลูกอ้อยและผลิตน ้าตาลในแอฟริกาใต้มุ่งเน้นการผลิตน ้าตาลรีไฟน์ และกากน ้าตาล

เพื่อการบริโภคในประเทศ และน ้าตาลทรายดิบเพื่อการส่งออก แม้ว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ได้มี
การลงทุนในการผลิตอย่างอื่น เช่น การผลิตไฟฟ้า อาหารสัตว์ แอลกอฮอล์ และสารเฟอฟิวรัล 
(Furfural)  

 อุตสาหกรรมมีการจ้างแรงงานโดยตรง ประมาณ 65,000 คน และเป็นจ้างงานเป็นทางอ้อม 
ผ่านกิจการต้นน ้าและปลายน ้า ประมาณ 270,000 คน  ดังนั น อุตสาหกรรมจึงเป็นแหล่งงานของ
ประชากร ประมาณ 1 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ ในชนบท ซึ่ง มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม 
นอกเหนือจากการได้รับช่วยเหลือทางสังคม 

 อุตสาหกรรมน ้าตาลแตกต่างจากอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ซึ่งมีการเปิดเสรีไปเรียบร้อยแล้ว 
แต่อุตสาหกรรมน ้าตาลของแอฟริกาใต้ยังคงด้าเนินไปตามแบบเดิมท่ีปฏิบัติมาก่อนเปลี่ยนแปลง
ประเทศเป็นประชาธิปไตย  

 อุตสาหกรรมนี มีการจัดการภายใต้เครื่องมือทางกฎหมายท่ีส้าคัญ 3 ฉบับ คือ 
 (1) กฎหมายน ้าตาล ปี 1978 (ฉบับท่ี 9 ปี 1978)  
 (2) ข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล (2000) 
 (3) ธรรมนูญของสมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) 
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 สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) ซึ่งชาวไร่และโรงงานเป็นสมาชิก และเป็นผู้บริหาร
อุตสาหกรรม ก้าหนดราคาน ้าตาลในประเทศ และบริหารจัดการกองรายได้ (Pooling) รวมทั งการ
แบ่งสัดส่วนรายได้จากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล 

 ระหว่างชาวไร่อ้อย กับโรงงานในสัดส่วน 64% : 36% ตามล้าดับ 
 ชาวไร่จะได้รับเงินชดเชยต่อตันอ้อยตามมูลค่าน ้าตาลท่ี ผลิตได้จากอ้อย (RV – 

Recoverable Value) ในระบบค้านวณราคาอ้อย ซึ่งเป็นการจ่ายราคาอ้อยตาม RV ท่ีส่งมอบให้แก่
โรงงาน 

 โรงงานน ้าตาลได้รับแบ่งรายได้ท่ีเหลือตามสัดส่วนมูลค่าผลผลิตน ้าตาลทั งหมด (RV)  

 ส่วนผลผลิตน ้าตาลส่วนส่วนเกินจะขายเป็นน ้าตาลทรายดิบ โดย SASA ส่งออกผ่าน
เทอร์มินัลส่งออกท่ีเมือง  Durban 

 รายได้จากผลิตภัณฑ์ปลายน ้า ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยของรายได้ของโรงงาน อยู่นอกเหนือ
กฎหมายน ้าตาลและข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล ดังนั น จึงไม่ถือเป็นส่วนของรายได้ท่ีรวมอยู่ใน
กลไกการแบ่งรายได้ 
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3. อุตสาหกรรมน ้าตาลในภาวะวิกฤต 

 ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา การผลิตน ้าตาลของแอฟริกาใต้ในแต่ละปี ลดลงเกือบ 25% จาก 
2.75 ล้านตัน เหลือ 2.1 ล้านตันต่อปี และในขณะนี  จ้านวนชาวไร่อ้อยไดล้ดลงประมาณ 60% และ
ต้าแหน่งงานในอุตสาหกรรมน ้าตาลลดลง 45% 

 ความสามารถในการท้าก้าไรในอุตสาหกรรมน ้าตาลท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลกระทบมา
จากทั งสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศ ซึ่งในขณะนี ได้มาถึงจุดวิกฤตแล้ว โดยท่ัวไป
แล้ว ชาวไร่อ้อยและบริษัทโรงงานน ้าตาลต่างประสบภาวะขาดทุน และไม่สามารถประกอบธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งหากไม่สามารถจัดการความเส่ียงนี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะ
ส่งผลให้ลดการจ้างงาน และก่อให้เกิดความยากจนในชนบท 

 ผลกระทบดังกล่าวเป็นแรงผลักให้อุตสาหกรรมตกต่้าลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา 
อีกทั ง ยังเป็นผลมาจากหลายปัจจัยรวมกัน ทั งจากความต้องการบริโภคในสหภาพศุลกากร
แอฟริกาใต้ (Southern Africa Custom Union: SACU) ท่ีลดลง จาก 1.65 ล้านตัน เหลือเพียง 
1.25 ล้านตันต่อปี ซึ่งบังคับให้มีการส่งออกน ้าตาลไปตลาดโลกเพิ่มขึ น ในราคาท่ีต่้ากว่าต้นทุนการ
ผลิต และจากการส่งออกในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ น อุตสาหกรรมต้องรับภาระขาดทุน ประมาณ 2 
พันล้านแรนด์ต่อปี 

 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบดังกล่าวเป็นผลมาจากแรงขับเคล่ือนท่ีเป็นพลวัต  3 ประการ ดังนี   

1. ราคาตลาดโลกท่ีบิดเบือน ซึ่งต่้ากว่าต้นทุนการผลิตของแอฟริกาใต้ เนื่องมาจากการ
ส่งออกผลผลิตส่วนเกินจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอินเดีย ท่ีมีผลผลิตส่วนเกิน และมีการอุดหนุน
การผลิตภายในและการส่งออก 

2. ปริมาณการส่งออกน ้าตาลปลอดภาษีในราคาต่้าจากประเทศ Eswatini เข้าสู่ตลาด 
SACU ท่ีเพิ่มขึ น (ปัจจุบัน ประมาณ 500,000 ตันต่อปี) ซึ่งเป็นผลมาจาก Eswatini ได้ถูกยกเลิก
สิทธิพิเศษทางภายใต้โควต้าสหภาพยุโรป เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2017 และการท่ีประเทศดังกล่าว
สามารถส่งออกน ้าตาลเข้าตลาดแอฟริกาใต้โดยปลอดภาษี ท้าให้มีความได้เปรียบด้านต้นทุน 
สามารถขายไดใ้นราคาต่้ากว่าผู้ผลิตแอฟริกาใต้ และขยายส่วนแบ่งตลาดไดเ้พ่ิมขึ นอย่างมีนัยส้าคัญ 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ (หรือ HPL) ท่ีมีการเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมน ้าตาลท่ี
เร่ิมด้าเนินการตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2018 ซึ่งส่งผลท้าให้ความต้องการบริโภคในตลาดแอฟริกาใต้
ลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีผู้ผลิตเครื่องดื่มก็มีการปรับลดส่วนผสมน ้าตาลในผลิตภัณฑ์ โดยใช้สาร
ทดแทนความหวานท่ีไม่มี/มีแคลอร่ีต่้าแทน ซึ่งในปีแรก ท้าให้ปริมาณการขายน ้าตาลในประเทศหด
หายไปถึง 250,000 ตนั พร้อมกบัรายไดข้องอตุสาหกรรมหายไปอย่างน้อย 1.2 พันล้านแรนด์ 
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  จากปัจจัยท่ีถาโถมเข้ากระทบอุตสาหกรรมเช่นนี  ได้มีการด้าเนินมาตรการเพื่อสนับสนุน
และช่วยเหลืออุตสาหกรรมน ้าตาล ดังนี  

 จัดตั งทีมงาน NEDLAC (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพท่ีมี
การจัดเก็บภาษีเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมน ้าตาล) เพ่ือด้าเนินการในแผนแก้ไขผลกระทบการจ้างงาน 

 ในเดือนสิงหาคม 2018 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประทศ (ITAC) ได้มีมติให้
เพิ่มราคาอ้างอิงเป็นดอลลาร์ส้าหรับภาษีน้าเข้า โดยเพิ่มขึ นจาก 566 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 680 
ดอลลาร์ต่อตัน ทั งนี  เพื่อคุ้มครองเพิ่มเติมจากการน้าเข้าน ้าตาลทางเรือ (Deep sea import) แต่
โดยท่ี Eswatini  เป็นประเทศในสหภาพ SACU การปรับเพิ่มราคาอ้างอิงจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
น้าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าว 

 สมาคม SASA จัดสรรงบประมาณ 1 พันล้านแรนด์ (200 ล้านแรนด์ต่อปี เป็นเวลา 5 
ปี) ส้าหรับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยรายเล็กเพ่ิมเติม นอกเหนือท่ีได้รับ
จากกองทุนเสริมท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันท่ีเสนอโดยอุตสาหกรรมน ้าตาล เมื่อยื่นขอ
ความคุ้มครองด้านภาษีเพิ่มเติมจากรัฐบาล 

 อุตสาหกรรมได้บรรลุข้อตกลงท่ีส้าคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารของ SASA ใหม่ โดยให้ชาวไร่อ้อยรายเล็กเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ในโครงสร้าง
การบริหารของ SASA ด้วย 

 อย่างไรก็ดี การด้าเนินมาตรการเหล่านี ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื นฐานของวิกฤติท่ี
เกิดขึ นในปัจจุบันได้ จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการอื่นท่ีจ้าเป็นและเร่งด่วนด้วย อย่างไรก็ดี การท่ี
มาตรการท่ีจ้าเป็นเหล่านี ยังไม่เกิดขึ น ส่วนหนึ่งเป็นผลให้มีกลยุทธ์ทางเลือกในแต่ละบริบท ท่ี
ภายใต้โครงสร้างเฉพาะของอุตสาหกรรมน ้าตาล 

 โครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ในการเผชิญปัญหาต่างๆ ดังนี  

 การลดลงของความต้องการบริโภค และราคาอ้อยท่ีต่้าลงอย่างไม่เป็นสัดส่วนกัน 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยรายเล็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวผิวด้า อีกทั ง ยังเป็นปัจจัยถ่วงในการ
ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งนอกจากการประหยัดต่อขนาดท่ีลดลง ท้าให้ชาวไร่อ้อยรายเล็กมี
ความยืดหยุ่นในการเผชิญผลกระทบได้น้อยกว่าชาวไร่อ้อยรายใหญ่ เนื่องจากมีต้นทุนท่ีสูงกว่า 
ตัวอย่างเช่น ท่ีตั งไร่อ้อยอยู่ห่างไกลจากโรงงาน ท้าให้มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูงกว่า 

 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) และประสิทธิภาพการผลิต (efficiency) ของโรงงาน
น ้าตาลและโรงงานรีไฟน์ลดลง อีกทั ง ความต้องการบริโภคลดลง น้าไปสู่การใช้ก้าลังการผลิตลดลง 
ส่งผลใหม้ีต้นทุนต่อตันสูงขึ น เนื่องจากการหีบอ้อยและรีไฟน์น ้าตาลคิดเป็น 85% ของต้นทุน Fixed 
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cost ของธุรกิจ โรงงานน ้าตาลมีแรงจูงใจน้อยท่ีจะลดลงก้าลังการผลิตในระยะสั นและระยะปาน
กลาง  และภายใต้ระบบการแบ่งรายได้ โรงงานใดลดก้าลังการผลิตลง เท่ากับเป็นการเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดให้กับคู่แข่ง โดยในขณะนี  โรงงานหีบอ้อยและโรงรีไฟน์มีก้าลังการผลิตเกินประมาณ 20-40% 
ในห่วงโซ่มูลค่า ส่งผลกระทบต่อต้นทุน 

 จากการผลิตท่ีมีแนวโน้มลดลงในระยะยาว ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ น และราคาน ้าตาลน
ตลาดโลกท่ีตกต่้า อุตสาหกรรมได้ขอให้เพิ่มการปกป้องทางภาษีจากรัฐบาลเป็นหลักในการรับมือ
กับวิกฤติดังกล่าว และเมื่อมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ น ไม่ว่าจะโดยการปรับราคาอ้างอิงเป็นดอลลาร์ หรือ
ปรับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีก้าหนดโดยสภาวะอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศในตลาดเสรี 
(Real Effective Exchange Rate :REER) อย่างเป็นระยะๆ อุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะใช้โอกาส
นี ในการปรับขึ นราคาน ้าตาลให้สอดคล้องกับอัตราภาษีท่ีเพ่ิมขึ น อย่างไรก็ดี แต่การปรับขึ นราคาจะ
ท้าใหค้วามต้องการลดลง และสูญเสียส่วนแบ่งตลาดใหแ้ก่น ้าตาลน้าเข้าในราคาต่้า 

  อุตสาหกรรมน ้าตาลในปัจจุบัน อยู่ในช่วงตกต่้าลงลึกสุด หากปราศจากการหยุดยั ง จะ
ส่งผลให้ของอุตสาหกรรมเกิดการล่มสลายอย่างแน่นอน 
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4. สถานการณ์และทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Scenarios and Strategic Options) 

 จากกระบวนการด้าเนินการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผนแม่บทนี  
ได้มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างๆ ในเรื่องดังต่อไปนี  

 เป็นท่ียอมรับว่า การบริโภคน ้าตาลท่ัวโลกและในประเทศจะยังลดลงต่อไป และการ
ลดระดับการบริโภคน ้าตาลของมนุษย์ตามท่ีตกลงกับกระทรวงสาธารณสุขในการด้าเนินโครงการ 
HPL ยังคงมีความส้าคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพในระดับชาติ 

 การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนเป็นองค์ประกอบส้าคัญ
หลักในการด้าเนินโครงการ เพื่ออนุรักษ์ และสร้างงานในชนบท รวมทั งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

 ชาวไร่อ้อยรายเล็กเป็นรากฐานของอนาคตในระยะยาวของห่วงโซ่มูลค่าอ้อย 

 อนาคตในระยะยาวของการปลูกอ้อยและการแปรรูป ขึ นอยู่กับความสามารถของ
พันธมิตรทางสังคม ในการร่วมมือกันปรับโครงสร้างพื นฐานของอุตสาหกรรม และกระจายห่วงโซ่
มูลค่าขั นปลายท่ีแข่งขันได้ในระดับโลก นอกเหนือจากน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์และกากน ้าตาล ซึ่ง
จะต้องใช้ความพยายามและให้ความส้าคัญ โดยต้องใชร้ะยะเวลา 3-5 ปี จึงจะเกิดผล 

 หากไม่มีการแทรกแซงอย่างเร่งด่วน – ผ่านความพยายามร่วมกันของพันธมิตรทาง
สังคม – อุตสาหกรรมจะสูญเสียก้าลังการผลิตสู่จุดต่้าซึ่งจะเร่งสูญเสียทรัพย์สิน (Asset) ของ
อุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นรากฐานส้าคัญของการสร้างโอกาสการกระจายผลิตภัณฑ์ตามท่ีวางแผน
ไว้ 

ดังนั น พันธมิตรทางสังคม จึงต้องเลือกแนวทางท่ีชัดเจนระหว่างสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้
ใน 3 กรณี ดังนี   

4.1 ทางเลือกที่ 1: การปฏิเสธที่ไม่มีการจัดการอะไรเลย 

 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมใกล้เข้าสู่สถานการณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักในห่วงโซ่มูลค่า 
ซึ่งก้าลังถึงขีดจ้ากัดของความสามารถในการแก้ไข มิให้เกิดภาวะขาดทุนต่อไป หากปล่อยไว้โดยไม่มี
มีแนวทางเลือก มีแนวโน้มว่าในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า หลายกิจการท่ีส้าคัญอาจต้องถูกบังคับ
ให้ออกจากอุตสาหกรรม จึงเป็นความเสี่ยงส้าคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากปัจจัย
ส้าคัญหลายประการ: ดังนี  

 ความเป็นพลวัตของอุตสาหกรรม การออกจากอุตสาหกรรมจะเป็นไปในลักษณะ
ไม่เป็นสัดส่วนกัน ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก กับโรงงานอิสระ ซึ่งผลท่ีตามมา คือ ระดับ
ความยากจนในชนบทเพ่ิมขึ น ซึ่งเป็นบ่อนท้าลายการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และการรวมเข้าตัว
ของอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ น 
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 จากจุดท่ีเลือกในห่วงโซ่มูลค่า ก้าลังการผลิตท่ีส้าคัญอาจสูญเสียไป เช่น การรีไฟน์  
ซึ่งจะบั่นทอนความสามารถของอุตสาหกรรมในการตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้
ระดับต่้า และจะเพ่ิมแรงกดดันด้านราคา  

 การออกจากอุตสาหกรรมโดยไม่มีการจัดการท่ีระดับใดระดับหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า 
จะท้าให้เกิดผลกระทบต่อพลวัตของอุปสงค์และอุปทานท่ีไม่สมดุล กิจกรรมการปลูกอ้อยและการ
ผลิตน ้าตาลมีเหตุมีผลเป็นตรรกะทางภูมิศาสตร์ โดยโรงงงานท่ีตั งอยู่ใกล้กับไร่อ้อยท่ีให้ผลผลิต
สูงสุด จะมีความสอดคล้องกันระหว่างการปลูกอ้อยกับก้าลังหีบอ้อยของโรงงานในพื นท่ี หากการ
ออกจากอุตสาหกรรมโดยไม่มีการจัดการ และท้าให้ก้าลังการผลิตไม่ความสอดคล้องอ้อย ก็จะ
ส่งผลให้มีต้นทุนเพิ่มขึ นในทุกระดับ และเนื่องจากโรงงานต่างพยายามท่ีจะเข้าถึงอ้อยท่ีอยู่ห่างไกล
จากโรงงาน ท้าให้เกิดการแย่งอ้อย และอาจต้องปิดโรงงานท่ีตั งในสถานท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งหมายถึง
การปิดกั นประสิทธิภาพไร่อ้อยท่ีดีท่ีสุดและโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด และจะส่งผลกระทบต่อ
สถานะของอุตสาหกรรมโดยรวม 

4.2 ทางเลือกที่ 2: การจัดการแบบหดตัว (Scenarios 2: Managed Shrink)  

เป็นสถานการณ์ทางเลือกที่อุตสาหกรรมเข้าสู่กระบวนการลดก้าลังการผลิตให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงของตลาดน ้าตาลและกากน ้าตาลในปัจจุบัน  สถานการณ์นี ให้ทางเลือกส้าหรับ
พันธมิตรทางสังคม หากพวกเขาไม่เชื่อว่า การเลือกห่วงโซ่มูลค่าปลายน ้าท่ีเป็นไปได้ต้องมีการ
ประเมิน และสามารถใช้ประโยชน์จากพื นท่ีดินได้มากขึ นจากการปลูกพืชทางเลือกโดยมีผลก้าไรท่ี
มากขึ น  

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว พันธมิตรทางสังคมจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
แผนจากข้อเท็จจริงโดยละเอียดจากข้อมูลท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรม เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต
อ้อย และจัดท้าแผนให้สอดคล้องกับการหีบออ้อยและการรีไฟน์น ้าตาล เพื่อจับคู่ไร่อ้อยท่ีให้ผลผลิต
สูงสุดกับก้าลังการหีบอ้อยและการรีไฟน์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต สิ่งเหล่านี จะเป็น
ฐานส้าหรับข้อตกลงของอุตสาหกรรม ท่ึจะดึงก้าลังการผลิตส่วนใดออกจากอุตสาหกรรมนี  และ
อาจจ้าเป็นต้องมีการลงทุนใหม่ และจัดหาเงินทุนและโปรแกรมท่ีจะช่วยกระตุ้นและชดเชยแก่ผู้ท่ี
ต้องการออกจากอุตสาหกรรมได้อย่าง “ถูกต้อง” และการเปลี่ยนการลงทุนในห่วงโซ่มูลค่า
ทางเลือก  

การมีส่วนร่วมไปสู่แผนแม่บทนี  พันธมิตรทางสังคมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ควรท่ีจะ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์นี  ด้วยเหตุผลดังนี  

 การมีความเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางว่า มีโอกาสท่ีส้าคัญในการกระจาย
อุตสาหกรรมออกไปให้มากกว่าน ้าตาลและกากน ้าตาล และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมระยะยาวจะ
เป็นโอกาสน้าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในขั นปลายเพิ่มขึ นอย่างมีนัยส้าคัญ อีก
ทั ง มีโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ น มีการขยายพื นท่ีปลูกอ้อย และการจ้างงานเพิ่มขึ น โดยให้
ความส้าคัญต่อพื นท่ีในชนบท สตรี และเยาวชน 
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 พืชทางเลือกส้าหรับเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้าหรับรายเล็ก อ้อยเป็นพืชท่ี
เหมาะส้าหรับเกษตรกรรายเล็กในลักษณะภูมิประเทศเฉพาะและพื นท่ีส่วนกลาง (Communal) 
โดยเฉพาะในพื นท่ีจังหวัด Kwazulu-Natal และมูลค่าอ้อยต่อตันเมื่อเทียบกับพืชไร่อื่นๆ อยู่ใน
ระดับสูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญ และการปลูกครั งเดียวจะให้ผลผลิตได้นาน 7-10 ปี ส่วนพืชท่ีมีมูลค่า
น้อยกว่า เมื่อเทียบกับพืชยืนต้นอื่นท่ีให้ผลตอบแทนสูง เกษตรกรผู้ปลูกต้องทุนลงทุนสูงในการดูแล
ผลิตผล 

 อ้อยมีการสร้างงานมากกว่าพืชทางเลือกอื่นๆ โดยสามารถสร้างงานถาวรจ้านวน 
133 คน และงานตามฤดูกาล จ้านวน 210 คน ส้าหรับทุกๆ 1,000 เฮกตาร์ท่ีปลูกอ้อย 

4.3 ทางเลือกที่ 3: การปรับโครงสร้างและการกระจายความหลากหลายเพื่อการ
เติบโต (Scenario 3: Re-structure and Diversity for Growth) 

ผู้ผลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ได้แก่ อินเดีย และบราซิล มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
บนฐานรากที่หลากหลายมากขึ น โดยมีการใช้อ้อยในการผลิตผลิตภัณฑ์ขั นปลายท่ีหลากหลายมาก
ขึ น นอกเหนือจากการผลิตน ้าตาล เช่น การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ อาหารสัตว์ แอลกอฮอล์ และ
ไฟฟ้า เป็นต้น ผู้ผลิตเหล่านี ก้าลังขยายการลงทุนในกิจการปลายน ้าในแพลตฟอร์มของสารเคมีชนิด
พิเศษ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์และวัสดุชีวภาพส้าหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
เช่น ผลิตภัณฑพ์ลาสติก บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ ยา สิ่งทอ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ 

ตามท่ีอธิบายไว้ในบทน้า ผู้ผลิตน ้าตาลในแอฟริกาใต้มีการกระจายการผลิตไปสู่การผลิต
ไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงาน และขายส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าของรัฐ นอกจากนี  บางส่วนมีการผลิต
อาหารสัตว์ และแอลกอฮอล์ และเฟอฟิวรัล ซึ่งรายได้จากผลิตภัณฑเหล่านี ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล ดังนั น จึงไม่ได้น้ามารวมในการแบ่งรายได้ เนื่องจากมีจ้านวนเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้โดยรวม และแต่ละโรงงานมีรายได้จากการกระจายผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่าง
กันด้วย  

พันธมิตรทางสังคมได้มีการทบทวนการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากท่ัวโลกแล้วได้ข้อสรุปว่า มีโอกาสท่ีเป็นไปได้อย่างมากในการพัฒนา
ผลิตภัณฑป์ลายน ้าไดห้ลากหลายและการเพ่ิมมูลค่าจากอ้อย ดังนี  

(1)  ไบโอเอทานอลส้าหรับผสมน ้ามันเชื อเพลิง (ขึ นอยู่กับรูปแบบทางเศรษฐกิจท่ี
เป็นไปได้) 

(2)  เชื อเพลิงไบโอเจ็ท (Biojet Fuel) 
(3)  ไปโอเอทานอล ท่ีใช้บริโภคได้ และท่ีใช้ในอุตสาหกรรมและการผลิตยา 
(4)  ชีวมวล / ไฟฟ้า (Biomass / Co-generated electricity) 
(5)  ก๊าซชีวภาพ 
(6)  สารความหวานท่ีไม่มีและมีแคลอร่ีต่้า (No and Low Calories Sweeteners) 
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(7)  แพลตฟอร์มต่างๆ และสารเคมีพิเศษ โพลีเมอร์ชีวภาพส้าหรับใช้ในด้านต่างๆ 
เช่น พลาสติก บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ อุตสาหกรรม และสิ่งทอ ฯลฯ 

 ความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเหล่านี  ขึ นอยู่กับศักยภาพทางเศรษฐกิจศาสตร์
ของตลาดในประเทศและตลาดโลก ต้นทุนวัตถุดิบ การประยุกต์เทคโนโลยีท่ีจ้าเป็น โอกาสทาง
การตลาด และความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางเลือก โดยต้นทุนวัตถุดิบท่ีได้
จากอ้อยจะต้องแข่งขันได้ และจ้าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่มูลค่าท่ีมีอยู่อย่างมี
นัยส้าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั ง การลงทุนพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมขึ น 

 การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะใช้กระบวนการท่ีคล้ายกันตามท่ีระบุไว้ในทางเลือกท่ี 2 
ข้างต้น แม้ว่าโอกาสในการกระจายผลิตภัณฑ์นั น จะส่งผลให้ต้องลดก้าลังการผลิตลงในระยะกลาง
ถึงระยะยาว โดยเฉพาะด้านการปลูกและการหีบอ้อยในห่วงโซ่มูลค่า 

 ภายใต้สถานการณ์นี  อุตสาหกรรมน ้าตาลจ้าเป็นต้องจัดท้าแผนรายละเอียด เพื่อปรับ
สมดุลก้าลังการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีอยู่ ใน
การสนองความต้องการของลูกค้าน ้าตาลและกากน ้าตาล รวมทั ง สร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ให้มี
ความหลากหลายมากขึ นในอนาคต ซึ่งพันธมิตรทางสังคมต้องร่วมมือกันด้าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทางเลือกท่ี 3 อันเป็นกลยุทธท์างเลือกเพ่ืออนาคตของอุตสาหกรรมนี  
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5.  แผนแม่บทห่ วง โซ่มู ลค่ าอ้ อยน ้ าตาล 2030 (Sugarcane Value - Chain 
Masterplan to 2030) 

 5.1 วิสัยทิศน์และวัตถุประสงค์ (Vision and objectives) 

 วิสัยทัศน์แผนแม่บทอ้อยของแอฟริกาได้ปี 2030 คือ 

“สร้างความหลากหลายและเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืน จาก
การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แอฟริกาใต้  สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ดังกล่าว และขยายตัวของ
เศรษฐกิจชีวภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางขึ น” 

วัตถุประสงค์ 

 1. แก้ไขปัญหาการถดถอยของอุตสาหกรรม เพื่อรักษาจ้านวนต้าแหน่งงานในระดับปี 
2019 (ประมาณ 65,000 ต้าแหน่งงาน) และในระยะยาว เพิ่มการสร้างงานมากขึ นในอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑจ์ากอ้อย (Industry based on sugarcane) 

 2. ปรับโครงสร้างและก้าลังการผลิตของอุตสาหกรรมให้สมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุน ฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขัน ลดการพึ่งพาการคุ้มครอง และก้าหนดฐานการกระจาย
ผลิตภัณฑ ์

 3. เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่มูลค่าอ้อย
น ้าตาล เพ่ือช่วยเหลือแรงงาน เกษตรกรผิวด้า ผู้หญิง และนักอุตสาหกรรมผิวด้า 

 4. ลงทุนในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลท่ียั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

 โดยวัตถุประสงค์ข้างต้นแบ่งออกเป็นเสาหลักทางยุทธศาสตร์ 4 ประการดังนี  

 การเติบโตของตลาด (Market growth) ทั งการชิงส่วนแบ่งตลาดน ้าตาลใน
ประเทศกลับคืนมา และการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ปลายน ้าจากอ้อยท่ีหลากหลายในระดับ
ภูมิภาคและต่างประเทศ 

 การกระจายห่วงโซ่มูลค่า (Value chain diversification) 
 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่มูลค่า (Upgrading of 

value chain competitiveness ) 
 การเปลี่ยนแปลง และการกระจายความหลากหลาย และการเติบโตที่ไม่ละทิ ง

ฐานเดิม (Transformation and inclusive diversification and growth) 
ในรูปแบบการร่วมเป็นเจ้าของในอนาคต และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผิวด้า นัก
อุตสาหกรรมและคนงานผิวด้า รวมทั ง ผู้หญิง และคนหนุ่มสาว 
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5.2  แนวทางในการด้าเนินการ (Approach  to Implementation) 

ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น พันธมิตรทางสังคมได้ตกลงร่วมกันท่ีจะด้าเนินการตามแผนแม่บทนี  
เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติเร่งด่วน ในขณะเดียวกัน เร่งด้าเนินการ
ตามแผนให้เกิดผลน้าไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวปี 2030 โดยจะมุ่งด้าเนินการตามแผนแม่บท 
ระยะแรก โดยจะให้ความส้าคัญกับ 

 การด้าเนินการปฏิบัติอย่างทันที และข้อผูกพันทีมุ่่งเน้นการปัญหาวิกฤติระยะสั น 
 การสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสในการด้าเนินการในช่วง 2-3 ปี 

ในช่วงระหว่างการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เพ่ือวางรากฐานส้าหรับอนาคต 
 เร่งวางแผนผ่านทีมงานร่วม เพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์โดยละเอียด และแผนการ

ด้าเนนิงานไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว  

 นอกจากนี  ภาคีต่างๆ จะร่วมมือกันก้ากับดูแลบริหารจัดการ ติดตามความคืบหน้าของการ
ด้าเนินการ และร่วมกันพัฒนาแผนแม่บท ต่อไป 

 พันธมิตรทางสังคมตระหนักว่า การด้าเนินงานตามแผนแม่บทให้บรรลุผลมิใช่เรื่องง่าย มี
ความเสี่ยงด้านเวลาและความส้าเร็จในช่วงระยะแรก ซึ่งอาจท้าให้ไม่สามารถบรรลุผลสูงสุดตาม
วิสัยทัศน ์ปี 2030 ได้ จึงต้องอาศัยความพยายามและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  

 ภาคีต่างๆ ต้องรับรู้ถึงความเส่ียงและข้อเท็จจริงเหล่านี  เพ่ือ : 
 รักษาระดับความส้าคัญและการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายการกระจายห่วงโซ่มูลค่าใน

ระยะยาว มิได้สิ นสุดในช่วงระยะท่ี 1 เท่านั น เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนวิสัยทัศนะระยะยาว และสร้าง
ความอย่างยั่งยืนในอนาคตของห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล 

 ร่วมมือด้านินการในลักษณะการเป็นส่วนร่วมตลอดเวลา ซึ่งพันธมิตรทางสังคมแต่ละฝ่าย
อาจเผชิญกับปัญหาท่ีคาดไม่ถึง และต้องมุ่งมั่นฟันผ่าความท้าทายและอุปสรรค เพ่ือแก้ไขปัญหา 

 การปฏิบั ติ ตามพระราชบัญญัติ การแข่ งขันทางการค้ า  (Competition Act 
Compliance) 

 ภาคีท่ีเกี่ยวข้องในแผนแม่บทนี  มีข้อผูกพันท่ีจะด้าเนินการตามแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ ฉบับท่ี 89 ปี 1998 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งต่อจากนี ไปเรียกว่า 
“พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า” รวมทั งข้อก้าหนดและเงื่อนไขการยกเว้นท่ีได้รับจาก
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2020 (กรณีท่ี 2020AUG0064)  

 นอกจากนี  ผู้ค้าปลีกและอุตสาหกรรมท่ีใช้น ้าตาลมีข้อผูกพันท่ีจะรับซื อขั นต่้าจากโรงงาน
น ้าตาล ผู้ปลูกและ/หรือผู้ปลูก ผู้รีไฟน์ ในแอฟริกาใต้ โดยด้าเนินการในลักษณะแยกเป็นแต่ละราย 
ไม่มีการร่วมมือกัน และเป็นไปตามผลการศึกษาของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า วรรคสอง 
ของแถลงการณ์ของคณะกรรมการฯ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2020 
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 5.3 ระยะที่ 1: การปรับโครงสร้างและสร้างรากฐานการกระจายผลิตภัณฑ์ (Phrase 
1: restructure and set the Foundation for Diversification) 

 ระยะที่ 1 ของแผนแม่บทห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล ระยะเวลาด้าเนินการ 3 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  

 สร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรม 
 ปรับโครงสร้างก้าลังการผลิต และต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ

ขนาดของตลาดในปัจจุบันและอนาคต อีกทั ง สร้างแพลตฟอร์มท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของห่วงโซมูลค่าอ้อยน ้าตาล ภายในปี 2030 (“วิสัยทัศน์ 2030”) 

 ปกป้อง/รักษาห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล ทั งต้นน ้าและปลายน ้า เท่าท่ีจะท้าได้ในช่วง
การเปลี่ยนแปลง 

 สร้างความมั่นคงของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายเล็กในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล และ
ด้าเนินการอย่างสมดุลในการส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ปลูกรายเล็ก ไปสู่วิสัยทัศน์ 2030 

 บรรเทาผลกระทบต่อแรงงานและผู้ปลูกรายเล็กจากการลดก้าลังการผลิต 
 ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม มีความก้าวหน้าโดยการ

ปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิสัยทัศน์ 2030 

การสร้างเสถียรภาพและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จะด้าเนินการผ่านข้อผูกพัน
ระยะสั น 7 ข้อ และจัดตั งทีมงานร่วม 7 ทีม เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการกระจายผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
ต่อไป 

ข้อผูกพันด้าเนินการ 7 ประการ มีดังนี  

(1) การฟื้นฟูตลาดในประเทศและการรับข้อผูกพัน 
(2) ข้อจ้ากัดและความแน่นอนด้านราคาของผู้ผลิต 
(3) การปกป้องทางการค้าเชิงกลยุทธ์ 
(4) การคุ้มครองและบรรเทาผลกระทบจากการจ้างงาน 
(5) การรักษาและการสนับสนุนผู้ปลูกรายเล็ก 
(6) การเปลี่ยนแปลง 
(7) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการ 

ข้อผูกพันแต่ละข้อตามรายละเอียดด้านล่าง-จะระบุผลลัพธ์เป้าหมาย และค้าอธิบาย
กิจกรรมท่ีจะด้าเนินการโดยพันธมิตรทางสังคม  

หลักข้อผูกพันในการสร้างเสถียรภาพในระยะแรกของแผนแม่บทตั งอยู่บนพื นฐานของการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายจะด้าเนินการตามแม่บทนี ร่วมกัน ด้วยความ
เสียสละ และในทางกลับกัน จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันละกัน เพื่อเดินไปสู่วิสัยทัศน์
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ร่วมกัน โดยทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะด้าเนินการโดยสุจริต ด้วยความเข้าใจว่า ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่าง
เปิดเผยและโปร่งใสอย่างเต็มท่ีตลอดกระบวนการจัดท้าแผนแม่บทร่วมกัน  

เมื่อเข้าใจส่ิงนี  ภาคีได้ให้ค้ามั่นสัญญาร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า: 

 หลักการตอบแทนซึ่งกันและกันได้รับการยึดถือปฏิบัติ 
 การด้าเนินการของแต่ละบุคคลและโดยรวม ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเป็นหุ้นส่วนและ

ความรับผิดชอบร่วมกันอย่างสม่้าเสมอตลอดเวลา และ 
 ภาคีจะหลีกเล่ียงการกระท้าฝ่ายเดียวท่ีอาจบ่อนท้าลายโอกาสแห่งความส้าเร็จในของ

การด้าเนินการตามแผนแม่บทนี  หรือท้าลายความสามารถของภาคีอื่นๆ ในการท้าตามข้อตกลง 

5.3.1 ข้อผูกพันในการปฏิบัติ 1: ฟื้นฟูตลาดในประเทศและรับภาระผูกพัน (Action 
commitment1: Restore the Local market and offtake commitments) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .ในช่วงระยะเวลา 3 ปี สามารถฟื้นฟูตลาดในประเทศให้กับ
อุตสาหกรรมน ้าตาลในประเทศ ในช่วงต้นได้อย่างน้อย 150,000 ตัน และเพิ่มขึ นอีกอย่างน้อย 
300,000 ตนัในปีท่ี 3 

การด้าเนินการที่ส้าคัญ (Key Actions) 
 สร้างความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศ และผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้จากน ้าตาล 
 ในการสนับสนุนการด้าเนินงานไปสู่เป้าหมาย การรักษาเสถียรภาพ และการปรับ

โครงสร้างอุตสาหกรรม ลูกค้าขายปลีก ขายส่ง และน ้าตาลเพ่ืออุตสาหกรรม แต่ละรายมีข้อผูกพันท่ี
จะจัดซื อจัดหาน ้าตาล โดยมิได้ประสานงานกันกับบุคคลอื่นในการเพิ่มการจัดซื อจัดหาน ้าตาลท่ี
ผลิตในประเทศ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีดังนี  

o ปีท่ี 1 คือ ฟื้นฟูตลาดในประเทศได้อย่างน้อย 150,000 ตัน ของความต้องการ
น ้าตาล เพื่อส่งให้กับอุสาหกรรมในท้องถิ่น โดยผู้ใช้จะจัดหาน ้าตาลได้อย่าง
น้อย 80% ของความต้องการทั งหมดจากอุตสาหกรรมน ้าตาลในประเทศ 

o จัดหาน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศเพิ่มขึ น ในปีท่ี 2 และ 3 และเป้าหมายในปีท่ี 3 
คือ ฟื้นความต้องการน ้าตาลให้ได้เพิ่มขึ นอย่างน้อย 300,000 ตัน จาก
อุตสาหกรรมน ้าตาลในประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ได้อย่างน้อย 95% ของความ
ต้องการทั งหมด 

o ผู้ใช้จัดหาน ้าตาลในประเทศเพิ่มขึ นหลังปีท่ี 1 ทั งนี  ขึ นอยู่กับความส้าเร็จของ
การด้าเนินการตามข้อผูกพันของแผนแม่บท โดยพันธมิตรทางสังคมอื่นๆ อีกทั ง 
ขึ นอยู่กับ (1) ระดับการยกเว้นเกณฑ์ (2) อัตราและ (3) ขอบเขตในการบังคับ
ใช้ภาษีการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion levy) ท่ียังคงไม่เปลี่ยนแปลง
จากสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2020  
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  อุตสาหกรรมน ้าตาลมีข้อผูกพันการรับประกันปริมาณผลผลิตและการขายน ้าตาลที่
ผลิตในประเทศให้กับลูกค้าทั งหมดตามความต้องการ เพ่ือใหส้อดคล้องกับภายในประเทศ 

 ข้อผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ( Stakeholder commitments)   

ผูค้้าปลีกและผูค้้าส่ง (Retailers & Wholesalers) มีภาระผูกพันดังนี  

 จัดหาน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศได้อย่างน้อย  80% ซึ่งจะเพิ่มปริมาณน ้าตาลได้อย่าง
น้อย 150.000 ตัน และในปีท่ี 3 เพ่ิมเป็น 300,000 ตัน  เพ่ือฟื้นอุตสาหกรรมน ้าตาลในประเทศ 

 การจัดหาน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศเพ่ิมขึ นในปีท่ี 2 และ 3 ขึ นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันของแผนแม่บท โดยพันธมิตรทางสังคมอื่นๆ 

 ให้ค้าแนะน้าในการประมาณการความต้องการแก่ Suppliers เพื่อช่วยในการวาง
แผนการจัดหาให้ได้ตามข้อผูกพันของการจัดหา 

 ติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์น ้าตาลเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน ้าตาลของแอฟริกาใต้ (ไม่ว่า
จะโดย Proudly SA หรือฉลากอ่ืนท่ีเทียบเท่า) 

 ร่วมมือกับอุตสาหกรรมน ้าตาลและแรงงาน ในการส่งเสริมน ้าตาลท่ีผลิตได้ในประเทศ
ท่ีจัดหาให้กับผู้บริโภคและลูกค้า 

อตุสาหกรรมผูใ้ช้น ้าตาล (Industrial users)  

 จัดหาน ้าตาลไดอ้ย่างน้อย 80% และเพ่ิมขึ นเป็น 95 % ในปีท่ี 3 หรือเพ่ิมจากจ้านวน 
150,000 ตนั เป็น 300,000 ตนั เพ่ือฟื้นคืนสู่อุตสาหกรรมน ้าตาลในประเทศ 

 เพ่ิมการจัดหาน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศในปีท่ี 2 และ 3 ทั งนี  ขึ นอยู่กับการปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันของแผนแม่บทโดยพันธมิตรทางสังคมอื่นๆ 

 ให้ค้าแนะน้าในการประมาณการความต้องการน ้าตาลแก่ Suppliers เพื่อช่วยในการ
วางแผนการจัดหาให้ได้ตามข้อผูกพันการจัดหา 

อตุสาหกรรมน ้าตาล (Sugar Industry) 

 จัดหามีน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทุกรายให้ได้ตามข้อผูกพันใน
การจัดหา 

 ส่งเสริมการขายน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายเพื่อขยายส่วนแบ่ง
น ้าตาลาดของท่ีผลิตในแอฟาริกาใต้ 

 ระบุปริมาณน ้าตาลในประเทศในบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์น ้าตาลอื่นๆ เพ่ือส่งมอบ
ใหก้ับลูกค้าในตลาดภายในประเทศไม่น้อยกว่าระดับที่ก้าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อผูกพันในการ
จัดหาของผู้ใช้ในปีแต่ละปี ของระยะ 1 

 ให้ค้าแนะน้าในการประมาณการความต้องการน ้าตาลแก่ Suppliers เพื่อช่วยในการ
วางแผนการจัดหาให้ได้ตามข้อผูกพันการจัดหา 
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 ติดฉลาก Proudly SA บนบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในน ้าตาลท่ีผลิตใน
แอฟริกาใต้ 

 ร่วมมือกับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และแรงงาน เพื่อส่งเสริมน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศให้กับ
ผู้บริโภคและลูกค้าอย่างจริงจัง 

 รฐับาล: (Government) 

 ส่งเสริมการใช้น ้าตาลท่ีผลิตในประเทศของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆ  
 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการแข่งขัน หาวิธีการท่ีเหมาะสมในการก้าหนด

น ้าตาลและผลิตภัณฑ์น ้าตาลอยูภ่ายใต้ข้อบังคับ PPPFA ส้าหรับการจัดซื อจัดหาทั งหมดโดยรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐ 

  ติดฉลาก Proudly SA บนบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในน ้าตาลท่ีผลิตใน
แอฟริกาใต้ 

 ติดตามความถูกต้องของการอ้างแหล่งก้าเนิดสินค้า ท่ีติดฉลาก Proudly SA หรือ
ฉลากท่ีเทียบเท่า 

แรงงาน: (Labor) 

 ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการรณรงค์ส่งเสริม (Campaign) Proudly SA เพื่อ
สร้างการรับรู้ของผู้บริโภค และการส่งเสริมน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศ 

5.3.2 ข้อผูกพันในการด้าเนินการ 2: การยับยั งราคาและความแน่นอนของผู้ผลิต 
(Action Commitment 2: Producer Price Restraint & certainty) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: ก้าหนดราคาผู้ผลิตน ้าตาลให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและ
สร้างความมั่นใจในการก้าหนดราคาให้กับผู้ค้าปลีกและลูกค้าอุตสาหกรรม ผ่านการเปลี่ยนผ่านและ
สนับสนุนความพยายามฟ้ืนยอดขายน ้าตาลให้กับผู้ผลิตในประเทศ 

การด้าเนินการที่ส้าคัญ: 

 ยับยั งการขึ นราคาผู้น ้าตาลในประเทศให้อยู่ในระดับหรือต่้ากว่าอัตราเงินเฟ้อของ
ผู้บริโภคในช่วงระยะเวลา 3 ปี และตรวจสอบให้แน่ใจว่า การขึ นราคาภายหลังจาก 3 ปีดังกล่าว 
จะเป็นราคาท่ีมีการแข่งขันและยั่งยืนส้าหรับลูกค้า 

 การขึ นราคาจะด้าเนินการไม่เกินปีละ 2 ครั ง นอกช่วงเวลาการซื อขายสูงสุด  

ข้อผูกพันของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย : Stakeholder Commitments) 

 อตุสาหกรรมน ้าตาล:(Sugar Industry) 

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี การปรับขึ นราคาประกาศ (มาตรฐาน) และราคาผู้ผลิตจะต้องไม่
เกินการเพิ่มขึ นของดัชนีราคาผู้บริโภคแบบถ่วงน ้าหนักของแต่ละปี และหลังจากปีท่ี 3 ไปแล้ว ให้
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ความมั่นใจว่า ราคาในอนาคตจะเป็นราคาท่ีมีการแข่งขันและยั่งยืนส้าหรับลูกค้า และไม่เชื่อมโยง
กับภาษีน้าเข้าท่ีเกี่ยวข้อง 

 การแจ้งก้าหนดเวลา และวิธีการปรับขึ นราคา จะช่วยให้ผู้ใช้ขั นปลายสามารถ
คาดการณ์และวางแผนท่ีได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการสร้างโอกาสในการซื อเพื่อเก็งก้าไร ท่ี
ก่อให้เกิดผลเสีย และส่งผลกระทบต่อการวางแผนและก้าหนดเวลาการผลิตขั นต้น 

 การขึ นราคาไม่เกินปีละ 2 ครั ง โดยมีก้าหนดเวลาเป็นช่วงระยะท่ีคาดการณ์ได้ ทั งนี  
การขึ นราคาส้าหรับผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมอยู่นอกช่วงเวลาท่ีมีการซื อขายสูงสุด ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคม โดยรวม และสี่สัปดาห์ก่อนวันหยุดอีสเตอร์ รวมถึงวันหยุดโรงเรียนในวัน        
อีสเตอร ์

 การขึ นราคาจะแจ้งให้กับผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมแบบ Bulk ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 
วัน ก่อนการใชบ้ังคับ 

 ในฐานะนายจ้าง ผู้ผลิตน ้าตาลจะต้องด้าเนินการตามขั นตอนท่ีจ้าเป็นในเชิงบวกเพื่อ
รักษาข้อตกลงค่าจ้าง 3 ปี ผ่านสภาการเจรจาต่อรองแห่งชาติ ส้าหรับอุตสาหกรรมการผลิตและ
การรี ไฟน์น ้ าตาล  (The National Bargaining Council for the Sugar Manufacturing and 
Refinishing Industry) เพื่อให้สมดุลกับการเพิ่มขึ นของค่าครองชีพ การรักษาต้าแหน่งงาน และ
การควบคุมราคาตลอด 3 ปี ในช่วงการรักษาเสถียรภาพ 

 ข้อผูกพันในการยับยั งการขึ นราคาของอุตสาหกรรมน ้าตาล ขึ นอยู่กับข้อผูกพันตาม
แผนแม่บท โดยพันธมิตรทางสังคมอื่นๆ อีกทั ง ขึ นอยูกับ (1) ระดับการยกเว้นเกณฑ์ (2) อัตราและ 
(3) ขอบเขตของการเก็บภาษีส่งเสริมสุขภาพ ท่ียังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากสถานะ ณ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2020 

 ให้การยืนยันต่อกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการแข่งขันว่า จะมีการตรวจสอบ
โดยละเอียดและเฉพาะเจาะจงในการปรับขึ นราคาทุก ๆ 6 เดือน  

ผูค้้าปลีก ผูค้้าส่งและอตุสาหกรรมผูใ้ช้:(Retailers, wholesalers and Industrial 
users) 

 ยื่นรายงานต่อกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการแข่งขันเกี่ยวกับราคาของผู้บริโภค
ไม่ต่้ากว่า 6 เดือนต่อครั ง ตามวิธีการท่ีได้ตกลงกับกระทรวงฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบราคา
ผู้บริโภคส้าหรับน ้าตาลท่ีบรรจุหีบห่อและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากน ้าตาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

องคก์รแรงงาน:(Organized Labors) 

 ด้าเนินการรณรงค์ให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในหมู่คนงานและสมาชิกสหภาพ
แรงงานเกี่ยวกับวิกฤติในอุตสาหกรรมน ้าตาล เพื่อสนับสนุนแผนแม่บท และพัฒนาข้อก้าหนดใน
การต่อรองท่ีจ้าเป็นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทนี  
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 ด้าเนินการตามขั นตอนท่ีจ้าเป็นในเชิงบวก เพื่อให้บรรลุข้อตกลงค่าจ้าง 3 ปี ผ่านสภา
เจรจาต่อรองแห่งชาติส้าหรับอุตสาหกรรมการผลิตและรีไฟน์น ้าตาล เพื่อให้สมดุลกับการค่าครอง
ชีพท่ีเพิ่มขึ น การรักษาต้าแหน่งงานและการควบคุมราคาตลอดระยะเวลา 3 ปี ในช่วงการรักษา
เสถียรภาพ 

รฐับาล: (Government) 

 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน จะได้รับรายงานการตรวจสอบราคา 
ติดตามอัตราเงินเฟ้อของราคาน ้าตาล และรายงานต่อรัฐมนตรี และคณะกรรมการก้ากับดูแล
บริหาร (EOC) แผนแม่บทอุตสาหกรรมน ้าตาล 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน และ ITAC ตรวจสอบ
ราคาและด้าเนินขั นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อทบทวนอัตราภาษีภายใต้ข้อผูกพันในการด้าเนินการ 4 
ต่อไป 

  5.3.3 ข้อผูกพันในการด้าเนินการ 3: การปกป้องทางการค้าเชิงกลยุทธ์ (Action 
Commitment 3: Strategic Trade Protection) 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ให้ความคุ้มครองทางการค้าท่ีเหมาะสมแก่อุตสาหกรรมน ้าตาล
ในประเทศจากการน้าเข้าทางทะเล (Deep-sea imports) ในราคาต่้าและมีการทุ่มตลาด ในช่วง 3 
ปี ของแผนการรักษาเสถียรภาพและปรับโครงสร้าง 

 การด าเนินการท่ีส าคญั: (Key Actions) 

 ทบทวนอัตราภาษีเพื่อป้องกันการน้าเข้าจากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการ
รักษาเสถียรภาพและการปรับโครงสร้าง 3 ปี ทั งนี  ขึ นอยู่กับผู้ผลิตที่จะต้อง 

o ตกลงและส่งมอบตามข้อผูกพันการยังยั งด้านราคา ตามข้อ 5.3.2 ข้างต้นและ 
o ด้าเนินการตามกระบวนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน ้าตาลตามข้อ 5.3.8 

ข้างล่างนี  

ข้อผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: (Stakeholder Commitment) 

รฐับาล: (Government) 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน จะปรึกษาหารือกับ ITAC
และหากมีความเหมาะสม จะขอให้ ITAC พัฒนาข้อเสนอกลไกด้านภาษี ท่ีเหมาะสมโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

o ช่วยให้สามารถป้องกันการน้าเข้าด้านทะเลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตามแผนการรักษาเสถียรภาพและการปรับโครงสร้าง 3 ปี รวมถึงมีกลไกท่ีให้
ความยืดหยุ่นท่ีจ้าเป็นและตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดน ้าตาลโลกและ 
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o ให้มีความยืดหยุ่นด้านภาษีและ/หรือการคืนภาษีในกรณีท่ีอุตสาหกรรมน ้าตาลใน
ประเทศไม่สามารถท่ีจะจัดหาน ้าตาลเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ค้าปลีก 
ผู้ค้าส่งและผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมได้ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน จะปรึกษาหารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและทรัพย์สินของชาติ  (Minister of Finance National 
Treasury) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

o เสนอกลไกและ/หรือแนวทางท่ีเป็นไปได้ ซึ่งสามารถด้าเนินการได้คล่องตัวและ
ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการปรับอัตราภาษี ในกรณีท่ีราคาน ้าตาลและอัตรา
แลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากขึ น 

o ทบทวนการใช้และ/หรือความเหมาะสมของแนวทางด้าเนินการตามกลไกอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ีแท้จริง (REER) ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 ระบบภาษีท่ีอาจน้ามาใช้เพื่อสนับสนุนแผนแม่บทนี  ขึ นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ของแผนแม่บท โดยพันธมิตรทางสังคมอื่น ๆ 

อตุสาหกรรมน ้าตาล: (Sugar Industry) 

 การปฏิบัติตามข้อผูกพันในการยับยั งราคา 
 ให้ความมั่นใจว่า จะสามารถจัดหาน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศให้กับลูกค้าทุกรายได้ตาม

ข้อตกลงในการจัดหาภายในประเทศ 
 ด้าเนินการตามกระบวนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ตามข้อ 5.3.7  

 

 5.3.4 ข้อผูกพันในการด้าเนินการ 4 : การรักษาการจ้างงานและการบรรเทาผลกระทบ 
(Action Commitment 4: Job Preservation and Mitigation) 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ให้ความมั่นใจว่า ในการเปลี่ยนแปลงและปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรรม จะมีการปกป้องและรักษาการจ้างงานไว้เท่าท่ีเป็นได้ และจะด้าเนินการตามขั นตอน
ท่ีเหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียการจ้างงานท่ีจะเกิดขึ น 

 การด้าเนินการที่ส้าคัญ : (Key Actions) 
 พัฒนาและด้าเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์การรักษาและลดผลกระทบจากสูญเสีย

การจ้างงานท่ัวทั งอุตสาหกรรม ให้มีความสมดุลกันการรักษาการจ้างงาน และการลดการสูญเสีย
การจ้างงาน โดยยังคงรักษาความสามารถทางการเงินของผู้ปลูกอ้อยและโรงงาน 

 พัฒนายุทธ์ศาสตร์และแผนงานโดยละเอียดส้าหรับผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก ผู้ปลูกอ้อยเชิง
พาณิชย์ โรงงาน รัฐบาล และแรงงานท่ีมีการจัดการเป็นรายบุคคลและร่วมกันเพ่ือปรับทักษะ และ
เปิดโอกาสการจ้างงานทางเลือก และการสร้างรายได้  
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รัฐบาล :(Government) 
 ให้การสนับสนุนท่ีเหมาะสมในการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมในการปรับ

ทักษะและเปิดโอกาสการจ้างงานทางเลือกและการสร้างรายได้ (รวมถึงการเข้าถึงท่ีดินส้าหรับ
แรงงานท่ีผ่านการฝึกอบรม) 

แรงงาน (Labor) 
 ผูกพันท่ีจะเจรจา และสนับสนุนการรักษาการจ้างงานท่ัวทั งอุตสาหกรรม 
 ผูกพันท่ีจะเข้าร่วมในโครงการลดการสูญเสียการจ้างงาน และการเปิดโอกาสในการจ้าง

งานทางเลือกส้าหรับแรงงานท่ีผ่านการอบรม 
 

5.3.5 ข้อผูกพันในการด้าเนินการ 5 : การรักษาและสนับสนุนชาวไร่อ้อยรายเล็ก 
(commitment to action 5: Small scale Glower Retinting Land Support) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ให้ความมั่นในว่า บทบาทพื นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยราย
เล็กในห่วงโซ่มูลค่า จะได้รับการรักษาและขยายให้กว้างขึ น และมีการด้าเนินมาตรการเร่งด่วนใน
ระยะสั น เพื่อการด้ารงอยู่เกษตรกรผู้ปลูกรายเล็ก ผ่านแผนการรักษาเสถียรภาพและปรับโครงสร้าง
ท่ีถือว่าเป็นฐาน (Platform) ในการมีส่วนร่วมของผู้ปลูกรายเล็กในระยะยาวและยั่งยืนใน
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากอ้อย 

การด้าเนินการที่ส้าคัญ : (Key Action) 
ภาคผีูกพันท่ีจะด้าเนินการตามค้าแถลงนโยบายต่อไปนี : 
 เกษตรกรผู้ปลูกรายเล็กเป็นรากฐานของวิสัยทัศน์ 2030 อุตสาหกรรมอ้อย 
 ผู้ปลูกรายเล็ก หมายถึงผู้ปลูกทั งหมดในท่ีดินส่วนกลาง (Communal) และผู้ปลูก

ทั งหมดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเพิ่มเติม ตามท่ีตกลงกันโดยทีมงานร่วม และคณะกรรมการ
กับดูแลการบริหาร (Executive Oversight committee – EOC) 

 การสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ปลูกรายเล็ก ผ่านช่วงการรักษาเสถียรภาพและการปรับ
โครงสร้าง และการด้าเนินการตามวิสัยทัศน์ 2030 จะได้รับการสนับสนุนจากการก้าหนดราคาอ้อย
พิเศษ และการแทรกแซงเพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน ้าตาล 
เพ่ือใหเ้กิดการประหยัดจากขนาด และลดต้นทุน 

 ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันลงนามแผนแม่บทโดยภาคีทั งหมด อุตสาหกรรม
น ้าตาลจะพัฒนาและด้าเนินการตามแผนท่ีได้ตกลงกัน เพื่อให้การสนับสนุนท่ีจ้าเป็นส้าหรับผู้ปลูก
รายเล็ก ตามแผนการรักษาเสถียรภาพและการปรับโครงสร้าง และหากจ้าเป็น อาจต้องแก้ไขกรอบ
ของกฎหมาย ซึ่งแผนการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี  : 

o ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้ปลูกรายเล็กเป็นภาระของอุตสาหกรรมน ้าตาล 
o การก้าหนดราคาพิเศษและ/หรือการสนับสนุน เชื่อมโยงกับมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ี

ขาย 
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o ประโยชน์ของการสนับสนุนและ/หรือการก้าหนดราคาพิเศษจะต้องสนับสนุน
ความยั่งยืนด้านของผู้ปลูกรายเล็ก และหลีกเลี่ยงคนกลางและ/หรือผู้รับเหมา
และผู้ให้บริการอื่นๆ 

 รัฐบาลจะเร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและให้การสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม แก่ผู้ปลูก
รายเล็ก ได้แก่ 

o การเข้าถึงเงินกู้ MAFISA ส้าหรับโครงการสนับสนุนการปลูกอ้อยใหมร่ะยะสั น 
o การได้รับจัดสรรปันส่วนจากธนาคารท่ีดิน (Land Bank) และการอ้านวยความ

สะดวกทางการเงินส้าหรับโครงการด้านอ้อย การกระจายพืชผล และการจัดซื อ
ท่ีดินส้าหรับผู้ปลูกรายเล็กในพื นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 

o การสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายเล็กตามเป้าหมาย ผ่านหน่วยงาน
สนับสนุนการผลิตของเกษตรกร 

 ให้การสนับสนุนผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
ต่างๆ ใหก้ับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก จากการค้าปลีกขั นปลาย การค้าส่ง และอุตสาหกรรมผู้ใช้ 

 

 ข้อผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: (Stakeholder Commitment) 

 อุตสาหกรรมน ้าตาล : (Sugar Industry) 
 เกษตรกรผู้ปลูกรายเล็กเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมน ้าตาลในการด้าเนินการไปสู่

วิสัยทัศน ์2030  
 ผู้ปลูกรายเล็ก หมายถึงผู้ปลูกทั งหมดในท่ีดินส่วนกลาง และผู้ปลูกทั งหมดท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีเพ่ิมเติมตามท่ีตกลงกัน โดยทีมงานร่วม และคณะกรรมการก้ากับดูแลผู้บริหาร 
(EOC) ภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ีลงนามในแผนแม่บทโดยภาคีต่างๆ 

 ภายในช่วง 6 เดือน นับจากการลงนามในแผนแม่บท โดยภาคตี่างๆ อุตสาหกรรมน ้าตาล 
จะพัฒนาและด้าเนินการตามแผนท่ีตกลงร่วมกัน ในการสนับสนุนผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก ผ่านแผนการ
รักษาเสถียรภาพและปรับปรุงโครงสร้าง และหากจ้าเป็น อาจมีการแก้ไขกรอบกฎหมาย ซึ่งแผน
ดังกล่าว ประกอบด้วย ราคาอ้อยพิเศษ การแทรกแซงการปรับห่วงโซ่มูลค่าอ้อย เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมการประหยุดจากขนาด และลดต้นทุน 

 เกษตรกรผู้ปลูกรายเล็ก มีข้อผูกพันท่ีจะท้างานร่วมกันในการพัฒนายุทธศาสตร์และ
แผนงาน เพื่อพัฒนาและขยายบทบาทพื นฐานของชาวไร่อ้อยรายเล็กในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล
อย่างยั่งยืน 

รัฐบาล :(Government) 
 ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมแก่ผู้ปลูกราย

เล็ก ได้แก่: 

o การเข้าถึงเงินกู้ MAFISA ส้าหรับโครงการสนับสนุนการปลูกอ้อยใหมร่ะยะสั น 
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o การได้รับจัดสรรปันส่วนจากธนาคารท่ีดิน (Land Bank) และการอ้านวยความ
สะดวกทางการเงินส้าหรับโครงการด้านอ้อย การกระจายพืชผล และการจัดซื อ
ท่ีดินส้าหรับผู้ปลูกรายเล็กในพื นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 

o การสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายเล็กตามเป้าหมาย ผ่านหน่วยงาน
สนับสนุนการผลิตของเกษตรกร 

o ในฐานะผู้ก้าหนดนโยบายและก้ากับดูแล ให้ความมั่นใจในการปกป้องและรักษา
บทบาทพื นฐานของผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก ในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล 

ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้ใช้อุตสาหกรรม(Retailers, wholesalers, Iindustrial users) 

 ให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ให้การสนับสนุน และการพัฒนากิจการ เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก จากการค้าปลีก การค้าส่งขั นปลาย และอุตสาหกรรมผู้ใช้ โดยค้านึงถึง
โครงการสนับสนุนท่ีมีอยู ่

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ให้ความมั่นใจว่า การสนับสนุนความเป็นเจ้าของและการมีส่วน
ร่วมในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลของเกษตรกรผิวด้า นักอุตสาหกรรมผิวด้า ผู้ประกอบกิจการ SMEs 
ผิวด้า และแรงงาน รวมทั ง สตรี คนหนุ่มสาว และผู้พิการ จะมีความก้าวหน้าอย่างนัยส้าคัญ ผ่าน
แผนการรักษาเสถียรภาพและการปรับโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและการมี
ส่วนร่วม และการสร้างงาน เป็นพื นฐานของแผนแม่บท ปี 2030  

5.3.6 ข้อผูกพันในการเดินการ 6: การเปลี่ยนผ่าน (Action Commitment 6: Trans 
formation) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ให้ความมั่นใจว่า การสนับสนุนความเป็นเจ้าของและการมีส่วน
ร่วมในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลของเกษตรกรผิวด้า นักอุตสาหกรรมผิวด้า ผู้ประกอบกิจการ SMEs 
ผิวด้า และแรงงาน รวมทั ง สตรี คนหนุ่มสาว และผู้พิการ จะมีความก้าวหน้าอย่างนัยส้าคัญ ผ่าน
แผนการรักษาเสถียรภาพและการปรับโครงสร้าง นอกจากนี  การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของการ
มีส่วนร่วม และการสร้างงานถือเป็นพื นฐานของแผนแม่บท ปี 2030 

การด้าเนินการที่ส้าคัญ: (Key Action) 
 แผนการปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยเป้าหมายและแผนงานเฉพาะส้าหรับ 

o ก้าหนด Roadmap ท่ีชัดเจน ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ โดยผู้
ปลูกผิวด้ารายเล็ก ในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาลในอนาคต 

o เพ่ิมการมีส่วนร่วมของคนผิวด้า โดยเฉพาะแรงงาน ผู้ปลูกรายเล็ก และผู้ประกอบ
กิจการ SMEs ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล 

 ทบทวนยุทธศ์าสตร์การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการแทรกแซง เพ่ือ 
o ให้ความมั่นใจว่า การแทรกแซงจะให้ความส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงพื นฐานของ

การเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม 
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o ทบทวนการจัดสรรภาระผูกพันให้กับกองทุนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบร่วมกันของ
อุตสาหกรรม รวมทั ง การยอมรับและภาระผูกพันท่ีลดลงของผู้ ท่ีได้รับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร์การจัดหาสิทธิพิเศษและข้อผูกพันส้าหรับการค้าปลีก การค้าส่งและ
อุตสาหกรรม รวมถึงข้อผูกพันท่ีมีอยูย่ังด้าเนินการต่อไป 

 สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ ส้าหรับชาวไร่อ้อยผิวด้ารายเล็ก 
และการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการผลิตน ้าตาล การรีไฟน์ และการ
ผลิตขั นปลาย 

 ทบทวนและขยายเสาหลักของการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ให้กว้างขึ น โดยรวมถึงการพัฒนา
ทักษะ การพัฒนา Suppliers และพัฒนากิจการ การจัดหาสิทธิพิเศษ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 ข้อผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:( Stakeholder Commitment) 

 การค้าปลีก การค้าส่งและผู้ใช้อุตสาหกรรม (retailers, wholesalers and Industrial 
users) 

 นโยบายการจัดหาเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
น ้าตาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านนโยบายการจัดหาสิทธิพิเศษ 

อุตสาหกรรมน ้าตาล :(Sugar Industry) 

 ทบทวนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมน ้าตาลและพัฒนา Roadmap ท่ีแก้ไข 
รวมทั งเป้าหมายและแผนงานเฉพาะ 

o ให้ความมั่นใจว่า ว่าการแทรกแซงจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงขั นพื นฐานของความ
เป็นเจ้าของและการมีส่วนร่าม โดยจะให้ความส้าคัญกับความเป็นเจ้าของและการมี
ส่วนร่วมโดยผู้ปลูกรายเล็กและคนงานตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

o ทบทวนข้อผูกพันของอุตสาหกรรมในการให้สนับสนุนทางการเงินต่อกองทุนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง จะมีการจัดสรรอย่างเหมาะสมระหว่างผู้ท่ีร่วมอยู่ในอุตสาหกรรม
โดยมีการรับรู้และการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั ง จะลดหรือยกเลิกข้อ
ผูกพันของผู้ ท่ี เปลี่ยนแปลงได้ตามเป้าหมาย และเป้าหมายตามแผนการ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 

o ทบทวนและขยายเสาหลักของการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างขึ น โดยรวมถึงการพัฒนา
ทักษะ การพัฒนาองค์กร การพัฒนากิจการและ Suppliers การจัดหาสิทธิพิเศษ
การ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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รัฐบาล: (Government) 

พัฒนานโยบายและหาแนวทางในการจัดหาสิทธิประโยชน์ตามเป้าหมาย และการสนับสนุน
การลงทุนของรัฐบาล ส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกรายเล็กและผู้ปลูกผิวด้า รวมทั งการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการผลิตน ้าตาลและการผลิตขั นปลาย 

แรงงาน:( Organized Labors) 

 พัฒนาทักษะจากการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการจัดการ 
 สนับสนุนรูปแบบการมีส่วนร่วมในท่ีท้างาน 

5.3.7 ข้อผูกพันในการด้านเนินการ 7 : แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีการจัดการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : จัดท้าแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยละเอียดเพื่อ 

 ปรับสมดุลก้าลังการผลิตของอุตสาหกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพและฟื้นฟูความสามารถ
ในการท้าก้าไร และกระจายห่วงโซ่มูลค่าอ้อยใหห้ลากหลาย 

การด้าเนินการที่ส้าคัญ: (Key Active) 

 การก้าหนดและการยกเว้นอุตสาหกรรมน ้าตาลเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า เพ่ือให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ 

 ภายใน 1 ปีท่ีได้รับการยกเว้น ให้พัฒนาและเริ่มการด้าเนินการตามแผนปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมน ้าตาลโดยละเอียด ซึ่งรวมถึงแผนรายละเอียด เพ่ือ: 

o ปรับสมดุลการการปลูก ก้าลังการผลิตน ้าตาลและการรีไฟน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตลาดและความต้องการในระยะยาวตามวิสัยทัศน์ 2030 

o ให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตจะสร้างความมั่นคงและปกป้อง
บทบาทพื นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ปลูกรายเล็กและโรงงานอิสระในห่วงโซ่
มูลค่า ไปพร้อมกับผู้ปลูกรายใหญ่ โรงงานน ้าตาลและโรงงานรีไฟน์ขนาดใหญ่ 

o อ้านวยความสะดวกในการด้าเนินการตามแผนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมภายใต้
ข้อผูกพันในการด้าเนินการ 6 ข้างต้น ให้เกิดความก้าวหน้า 

o จัดให้มีการด้าเนินการและ/หรือเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการ
ลดก้าลังการผลิตท่ีจ้าเป็น และมีการชดเชยและการบรรเทาส้าหรับผู้ท่ีออกจาก
อุตสาหกรรมและ 

o ให้ความมั่นใจว่า ผลประโยชน์ทางการเงินจากแผนการปรับโครงสร้าง จะมีการ
แบ่งปันอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมระหว่างผู้บริโภค ผู้ใช้ โรงงานรีไฟน์ โรงงาน
น ้าตาล รวมทั งผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก และผู้ปลูกอ้อยเชิงพาณิชย ์
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ข้อผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: (Stakeholder Commitment) 

รัฐบาล (Government) 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน ก้าหนดอุตสาหกรรม
น ้าตาล ตามมาตรา 10 (3) (b) (iv) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับท่ี 89 ปี 1998) 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเข้าสู่การปรึกษาหารือและ
พัฒนาแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องแผนแม่บทนี  

 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พิจารณาและมีมติอย่างเร่งด่วน เพื่อให้
อุตสาหกรรมน ้าตาลได้รับการยกเว้น มาตรา 10 (3) (b) (iv) ของพระราชบัญญัติ 

อุตสาหกรรมน ้าตาล (Sugar Industry) 

 ยื่นข้อเสนอโดยเร่งด่วน หากจ้าเป็น เพื่อขอให้รัฐมนตรี และคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า (Competition Commission) ก้าหนดและยกเว้นอุตสาหกรรมน ้าตาลภายใต้
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนการปรับโครงสร้าง 

 ภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในแผนแม่บทนี  ให้ก้าหนดแนวทางการก้ากับดูแล 
ทีมงาน และโครงสร้างท่ีจะด้าเนินการพัฒนาตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้มีการปรึกษาหารือกับรัฐบาล แรงงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ ในการพัฒนาแผนปรับโครงสร้างโดยละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เง่ือนภายใต้ภายใต้หมวดนี ตามท่ีระบุไว้ข้างต้น 

 ข้อผูกพันในการด้าเนินการทั ง 7 ประการข้างต้น เป็นขั นตอนท่ีต้องด้าเนินการทันที ใน
การรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมน ้าตาลในระยะสั น และเป็นฐาน (Platform) ท่ีอุตสาหกรรมจะ
เร่ิมด้าเนินการพัฒนาและด้าเนินงานตามแผน เพ่ือไปสู่วิสยัทัศน์ 2030  

 แผนระยะกลางถึงระยะยาว จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านและ
ตามการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ระยะยาว มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยผ่านทีมงานตามท่ี
ระบไุว้ในหัวข้อถัดไป 

5.4 ทีมงาน (Task Teams) 

ในช่วงระยะแรกของแผนแม่บท จะมีการจัดตั งทีมงานต่อไปนี  เพื่อเร่งด้าเนินการสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านและยุทธ์ศาสตร์ระยะยาวต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
พันธมิตรทางสังคม โดยทีมงานทั ง 7 ทีม มีดังต่อไปนี  

1. การประสานกันกับ SACU 
2. ยุทธศาสตรก์ารรักษาต้าแหน่งงานและลดผลกระทบ 
3. แผนแม่บทผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก 
4. การเปลี่ยนแปลง 



- 28 - 
 

5. ยุทธศาสตรก์ารกระจายพืชผล 
6. การกระจายห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล 
7. นโยบายภาษีผลิตภัณฑ์ 

โดยทีมงานแต่ละทีมเหล่านี  มีรายละเอียดตามท่ีจะอธิบายต่อไป – ระบุกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะด้าเนินการ โดยพันธมิตรทางสังคมต่างๆ 

5.4.1 ทีมงาน 1: การประสานงานกับ SACU (Task Team 1 SACU harmonization) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอในการร่วมมือกับรัฐบาล Eswatini และสมาคมน ้าตาล 
Eswatini (สวาซีแลนด์เดิม) เกี่ยวกับการก้าหนดกรอบกฎหมายท่ีประสานกัน เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างประเทศผู้ผลิตน ้าตาลทั งสอง และป้องกันมิใหพ้ลวัตของการแข่งขันต้องสูญเสียไป 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 
 พัฒนาข้อเสนอส้าหรับข้อตกลงในการประสานงาน (Harmonization Agreement) กับ 

Eswatini ได้แก่ 
ก. ข้อเสนอเฉพาะเพ่ือประสานข้อตกลทางด้านกฎหมายและอุตสาหกรรมน ้าตาล 
ข. ข้อเสนอท่ีเหมาะสมส้าหรับการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมของ

ทั งสองประเทศ เพ่ือการพัฒนาตลาดส่งออก 
ค. ข้อเสนอท่ีเหมาะสมส้าหรับการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันระหว่างประเทศทั งสอง

และภาคอุตสาหกรรมของทั งสองประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การกระจายห่วงโซ่
มูลค่าอ้อยน ้าตาล ตตามวิสัยทัศน์ปี 2030  

 ก้าหนดกลไกการตรวจสอบ หากจ้าเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่า จะมีการรายงานอย่างสม่้าเสมอ
และถูกต้อง เกี่ยวกับกระแสการค้าน ้าตาลระหว่าง Eswatini และแอฟริกาใต้ 

องค์ประกอบ: 

1. กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน (DTIC) 
2. กระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน และการพัฒนาชนบท (DALRRD) 
3. คณะกรรมการบริหารการค้าระหว่างประเทศ (ITAC) 
4. องค์กรจัดหารายได้ของแอฟริกาใต้ (South Africa Revenue Services – SARS) 
5. สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) 
6. องค์กรแรงงาน (Organized Labour) 

5.4.2 ทีมงาน 2 : การรักษาต้าแหน่งงานและลดผลกระทบ (Task Team 2: Job 
Retention and Mitigation Strategy) 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธ์ศาสตร์การรักษาและลดผลกระทบจากการเลิกจ้างงานท่ัวทั ง
อุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียงาน ผ่านขั นตอนการรักษาเสถียรภาพ และการ
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ปรับโครงสร้าง อีกทั งเพื่อให้มีความชัดเจนว่า โปรแกรมต่างๆ จะช่วยท้าให้เกิดการจ้างงาน
ทางเลือกและสร้างรายได้ ส้าหรับผูท่ี้ตกงาน 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 

 พัฒนาและด้าเนินการตามยุทธศาสตร์การรักษาและลดผลกระทบจากเลิกจ้างงานท่ัวทั ง
อุตสาหกรรมและแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้แก่ 

ก. มุ่งลดการสูญเสียงาน ผ่านการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
ข. พัฒนารูปแบบท่ีด้าเนินการได้จริง ส้าหรับการจัดเตรียมทางเลือก เช่น การแบ่งปัน

งานระยะสั น เพื่อเป็นกลไกท่ีมีศักยภาพในการหลีกเลี่ยงการถอดถอน หากมีความ
เหมาะสม 

ค. ให้ความมั่นใจว่า กลไกการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างเป็นกลไกท่ีมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล ในการพิจารณาลดการจ้างงาน 

ง. สร้างความสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างการรักษางานและการลดผลกระทบ และ
การักษาความยั่งยืนทางการเงินของผู้ปลูกและโรงงาน 

 พัฒนายุทธ์ศาสตร์และแผนรายละเอียดส้าหรับผู้ปลูกรายเล็กและผู้ปลูกเชิงพาณิชย์ 
โรงงาน รัฐบาล และแรงงานท่ีเป็นรายบุคคลและแรงงานท่ีรวมเป็นองค์กร ในการร่วมมือกัน
พัฒนาการจ้างงานทางเลือก และโอกาสในการสร้างรายได้ ได้แก่ 

ก. การปรับทักษะใหม่ (Re-skilling) 
ข. การปรับงานใหม ่
ค. เส้นทางสู่การจ้างงานทางเลือกและโอกาสในการสร้างรายได้ เช่น การเข้าถึงท่ีดิน

เพื่อการเกษตร แหล่งเงินทุน และการอ้านวยความสะดวกในการจัดตั งธุรกิจขนาด
เล็ก ฯลฯ 

องค์ประกอบ: 

1. สมาคมโรงงานน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASMA) 
2. สมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งแอฟริกาใต้ (SACGA) 
3. สมาคมพัฒนาเกษตรกรของแอฟริกาใต้ (SAFDA) 
4. องค์กรแรงงาน (Organized Labour) 
5. สภาเจรจาต่อรองแห่งชาติส้าหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการรีไฟน์น ้าตาล 

(National Bargaining Council for Sugar Milling and Refining Industries) 
6. กระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน และการพัฒนาชนบท (DALRRD) 
7. กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน (DTIC) 
8. กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน 
9. กระทรวงการอุดมศึกษา การฝึกอบรมและเทคโนโลยี 
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ทีมงานนี จะมีส่วนร่วมและดึงข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ
และพันธมิตรทางสังคมอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเมื่อจ้าเป็น 

5.4.3 ทีมงาน 3 : แผนแม่บทชาวไร่อ้อยรายเล็ก (Task Team 3: Small Scale 
Grower Masterplan) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา “แผนแม่บทผู้ปลูกรายเล็ก” เพ่ือให้มั่นใจว่า บทบาทพื นฐานของ
ผู้ปลูกรายเล็กในห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล จะได้รับการรักษาและขยายไปสู่การด้าเนินการตาม
วิสัยทัศน ์ปี 2030 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 
 เสนอต่อคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหารจัดการ (EOG) ก่อนท่ีจะเริ่มฤดูการผลิตปี 

2020/21 ในการก้าหนดค้าจ้ากัดความผู้ปลูกรายเล็ก ดังนี  
ก. ต้องรวมผู้ปลูกทั งหมดในพื นท่ีดินส่วนกลาง (Communal land) 
ข. ก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับผู้ปลูกรายเล็ก เกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน การถือครองโดย

เสร ีและการเช่าท่ีดิน เช่น ขนาดที่ดิน ปริมาณตันอ้อยท่ีเก็บเกี่ยวและ / หรือรายได้ 
ค. ก้าหนดหลักเกณฑ์ หากตกลงกันได้ เช่น ท่ีดินดังกล่าวมีการปลูกอ้อยมาก่อน หรือ

ปลูกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือไม่ 
 เสนอต่อคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (EOC) ก่อนท่ีจะเริ่มฤดูการผลิตปี 

2020/21 ในการก้าหนดราคาพิเศษเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกรายเล็กโดย 
ก. ก้าหนดราคาอ้อยพิเศษ และกลไกการก้าหนดราคา (หรือกลไกทางการเงินทางเลือก

ท่ีเพ่ิมเติม) เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ปลูกรายเล็ก โดยง 
 ส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนของชาวไร่อ้อยรายเล็กในห่วงโซ่คุณค่า 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทพื นฐานของผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก โดย
ตระหนักถึงความแตกต่างของโครงสร้างต้นทุน เมื่อเทียบกับผู้ปลูกเชิง
พาณิชย์รายใหญ่ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุน ตาม
ข้อเสนอและข้อเสนอแนะในข้อ (3) ด้านล่าง 

(2) ออกแบบให้ความมั่นใจว่า ทิศทางมูลค่าจะมุ่งไปสู่ผู้ปลูกรายล็ก และ
หลีกเลี่ยงการดึงส่วนแบ่งได้โดยคนกลางผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการ
อื่น ๆ ท่ีนอกห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล 

(3) ให้ความมั่นใจว่า ค่าอ้อยท่ีจ่ายมีความสอดคล้องกับมูลค่าของอ้อยท่ี
ผลิต 

(4) ให้ความมั่ น ใจว่ า  ต้น ทุนต่ า งๆ ท่ี เกิดขึ น  จะรับผิดชอบโดย
อุตสาหกรรมน ้าตาล 

 

 ในการพัฒนาโครงสร้างและกลไกราคาพิเศษที่เหมาะสม ทีมงานต้อง: 
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(1) พิจารณาและให้ค้าแนะน้าตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเสนอที่เกษตรกร
ผู้ปลูกรายเล็กควรเรียกร้องเกี่ยวกับรายได้ผลตอบแทน 

(2) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง เกี่ยวกับการทดแทน
หรือปรับปรุงโครงการสนับสนุนผู้ปลูกรายเล็ก และการแทรกแซง
ภายใต้กองทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transformation Fund) และ
กองทุนจ่ายเสริม (Supplementary payment fund)  
 

 เสนอคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (EOC) ก่อนท่ีจะเริ่มฤดูการผลิตปี 2020/21 
เกี่ยวกับยุทธ์ศาสตร์และและแผนปฏิบัติในการจัดระเบียบห่วงโซ่คุณค่าอ้อยใหม่ในห่วงโซ่มูลค่า ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ปลูกรายเล็ก เพ่ือการด้าเนินการดังนี  

ก. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน ้าตาลซูโครส 
ข. เพ่ิมและสร้างการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) 
ค. ลดต้นทุน 

 

 เสนอคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (EOC) ก่อนท่ีจะเริ่มฤดูการผลิตปี 2020/21 
เกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบท่ีจ้าเป็น เพ่ือใหเ้กิดผลตามขอบเขตหน้าท่ีข้างต้น 

  

องค์ประกอบ: 
1. กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการแข่งขัน (DTIC) 
2. กระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดินและการพัฒนาชนบท (DALRRD) 
3. สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) 
4. สมาคมโรงงานแห่งแอฟริกาใต้ (SASMA) 
5. สมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งแอฟริกาใต้ (SACGA) 
6. สมาคมพัฒนาเกษตรกรแห่งแอฟริกาใต้ (SAFDA)  

ทีมงานนี มีส่วนร่วมและดึงข้อมูล ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และพันธมิตรทางสังคม และองค์กรอุตสาหกรรมอื่น ตามความเหมาะสมและเมื่อ
จ้าเป็น 

5.4.4 ทีมงาน 4: การเปลี่ยนผ่าน (Task Team 4: Transformation) 

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า การเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าอ้อน ้าตาล 
โดยเกษตรกรผิวด้า นักอุตสาหกรรมและแรงงานผิวด้า รวมถึง สตรี และคนหนุ่มสาว มี
ความก้าวหน้าอย่างมีนัยส้าคัญ ผ่านแผนการรักษาเสถียรภาพและการปรับโครงสร้าง และการ
เปลี่ยนผ่าน อีกทั ง ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม และการสร้างงาน ถือเป็นรากฐานของ
วิสัยทัศน ์ปี 2030 
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ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 
 ภายใน 6 เดือน ให้ทบทวนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมน ้าตาลท่ีมีอยู่ และ

เสนอต่อคณะกรรมการก้ากับดูแลผู้บริหาร (EOC) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่
มูลค่าอ้อยน ้าตาลใหมแ่ละท่ีปรับปรุงใหม่ (Updated) โดย 

ก. มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าในการเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ผิวด้า นักอุตสาหกรรมและแรงงานผิวด้า รวมทั ง สตรี และคนหนุ่มสาว ตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า 

ข. ก้าหนดเป้าหมาย และหมุดหมาย (Milestone) ท่ีชัดเจนและสามารถวัดได้ 
ค. จัดท้า Roadmap และแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ท่ีน้าไปสู่เป้าหมายและหมุด

หมายท่ีก้าหนด  
ง. ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะเกี่ยวกับการขยายเสาหลักของการเปลี่ยนผ่านในวงกว้าง 

รวมถึงการพัฒนาทักษะ การพัฒนากิจการและ Suppliers การจัดหาสิทธิพิเศษ
และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

จ. เสนอรูปแบบท่ีแก้ไข เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กองทุนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมน ้าตาล (Sugar Industry Transformation 
Fund) เพื่อจัดการกับความท้าทาย ท่ีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการ
เปลี่ยนแปลงภายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมาก 
ซึ่งรวมถึงการเสนอข้อผูกพันของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกัน ในรูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งท้าให้เกิดความสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างการสร้างแรงจูงใจผู้ ท่ีไม่ได้
เปลี่ยนแปลง หรือผู้ท่ีเปลี่ยนแปลงน้อย โดยมีการรับรู้ และ/หรือลดข้อผูกพัน
ของผู้ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มทีแ่ล้ว อย่างมีนัยส้าคัญ 

องค์ประกอบ: 

1. กระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน และการพัฒนาชนบท(DALRRD) 
2. กระกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน(DTIC) 
3. สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) 
4. สมาคมโรงงานแห่งแอฟริกาใต้ (SASMA) 
5. สมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งแอฟริกาใต้ (SACGA) 
6. สมาคมพัฒนาเกษตรกรแห่งแอฟริกาใต้ (SAFDA)  
7. สมาคมเคร่ืองดื่มแห่งแอฟริกาใต้ (BEVSA) 
8. สภาสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งแอฟริกาใต้ (CGCSA) 
9. องค์กรแรงงาน 

ทีมงานนี จะมีส่วนร่วมและดึงข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ
และพันธมิตรทางสังคมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเมื่อจ้าเป็น 
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5.4.5 ทีมงาน 5: การกระจายพืชผล (Task Team 5: Crop Diversification)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงานโดยละเอียด ในการจัดหาและสนับสนุน
การกระจายพืชผลท่ีเหมาะสมโดยผู้ปลูก เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนอ้อย และ/หรือเพื่อสนับสนุน
ความยั่งยืนทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 
 ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดเฉพาะพื นท่ี เกี่ยวกับพืชผลท่ีมีความเป็นไปได้

ในเชิงพาณิชย์ท่ีจะเป็นทางเลือกอื่น หรือนอกเหนือจากอ้อย  
ก. พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง และป่าน 
ข. พืชยืนต้น ได้แก่ ถั่วแมคคาเดเมีย และผลไม้เมืองร้อน เช่น อะโวคาโด มะม่วง 

เบอรร์ี่ ฯลฯ 
ค. ป่าไม้เพ่ือการท้าไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ง. พืชชนิดพิเศษ เช่น กัญชา 

 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนโดยละเอียด เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ส้าหรับพืชท่ี
เพ่ิมเติมและพืชทางเลือก 

 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนโดยละเอียด เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีและทักษะในการ
สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า 

 ให้ข้อเสนอแนะและยุทธ์ศาสตร์โดยละเอียด เพื่อจัดการกับข้อจ้ากัด และคอขวดในการ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร ซึ่งรวมถึง 

ก. การออกใบอนุญาตใชน้ ้า 
ข. ข้อก้าหนดด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ค. กฎระเบียบและการบริการด้านการออกใบอนุญาตสุขอนามัยพืช 
ง. เงินทุน 

องค์ประกอบ: 

1. กระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน และการพัฒนาชนบท (DALRRD) 
2. กระกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน (DTIC) 
3. บรรษัทพัฒนาอุตสาหกรรม (IDC) 
4. สภาวิจัยการเกษตร (ARC) 
5. ส้านักงานพัฒนาการเกษตร (Agriculture Development Agency – ADA) 
6. ธนาคารท่ีดิน (Land Bank) 
7. สมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งแอฟริกาใต้ (SACGA) 
8. สมาคมพัฒนาเกษตรกรแห่งแอฟริกาใต้ (SAFDA)  
9. องค์กรแรงงาน 
10. ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานวิจัยทางวิชาการอื่นๆ (ตามความเหมาะสม)  
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ทีมงานนี จะมีส่วนร่วมและดึงข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ
และพันธมิตรทางสังคมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเมื่อจ้าเป็น 

5.4.6 ทีมงาน 6: การกระจายห่วงโซ่มูลค่าอ้อยน ้าตาล (Task Force 5: Sugarcane – 
based value Chain diversification strategy) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธ์ศาสตร์ระยะกลางถึงระยะยาว ตามแผนแม่บทของวิสัยทัศน์ 
2030 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 
 ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียด เกี่ยวกับโอกาสท่ีน่าสนใจและเป็นไปได้ใน

ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส้าหรับผลิตภัณฑ์จากอ้อยขั นปลายใหม่และเพ่ิมเติม 
 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนโดยละเอียด ในการแสวงหาโอกาสท่ีน่าสนใจและมีความ

เป็นไปได้ เพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่าท่ีสามารถแข่งขันในระดับโลก ส้าหรับผลิตภัณฑ์จากอ้อยขั นปลาย
ดังกล่าว โดยใหค้วามส้าคัญกับการตรวจสอบและการวางแผนเพ่ือหาโอกาสส้าหรับ: 

o ไบโอเอทานอลส้าหรับผสมกับน ้ามันเชื อเพลิง (ขึ นอยู่กับรูปแบบทางเศรษฐกิจท่ี
เป็นไปได้) 

o ไบโอเจ็ท 
o ไบโอเอทานอลท่ีบริโภคได้ และใช้อุตสาหกรรมและยา 
o ชีวมวล/ไฟฟ้า 
o ก๊าซชีวภาพ 
o สารทดแทนความหวานท่ีไม่มีและมแีคลอร่ีต่้า 
o แพลตฟอร์มและสารเคมีพิเศษต่างๆ และโพลีเมอร์ชีวมวล ส้าหรับใช้ในการผลิต่างๆ 

เช่น พลาสติค บรรจุภัณฑ ์ยานยนต์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ ฯลฯ 
 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและทักษะโดยละเอียด และการ

ยกระดับการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า 
 ให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียด เกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมน ้าตาล รวมทั งยุทธศาสตร์

การจัดการข้อจ้ากัด และคอขวดในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร ซึ่งรวมถึง 
o การยกเลิก การทดแทน หรือการแก้ไขพระราชบัญญัติน ้าตาล (Sugar Act) ,

ข้อตกลงอุตสาหกรรมน ้าตาล (Sugar industry Agreement) และ/หรือธรรมนูญ
ของ SASA 

o กฎระเบียบท่ีเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การอนุญาตอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

o ข้อก้าหนดด้านโครงสร้างพื นฐาน 
o เงินทุน 
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องค์ประกอบ 
1. กระกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน (DTIC) 
2. กระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน และการพัฒนาชนบท (DALRRD) 
3. กระทรวงทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน (DMRE) 
4. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (DHEST) 
5. ทรัพย์สินแห่งชาติ (National Treasury – NT) 
6. สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (CSIR) 
7. สภาวิจัยการเกษตร (ARC) 
8. บรรษัทพัฒนาอุตสาหกรรม (IDC) 
9. สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) 
10. สมาคมโรงงานแห่งแอฟริกาใต้ (SASMA) 
11. สมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งแอฟริกาใต้ (SACGA) 
12. สมาคมพัฒนาเกษตรกรแห่งแอฟริกาใต้ (SAFDA)  
13. องค์กรแรงงาน 
14. ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานวิจัยทางวิชาการอื่น ๆ (ตามความเหมาะสม) 
15. กระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  

ทีมงานนี จะมีส่วนร่วมและดึงดูดข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ 
พันธมิตรทางสังคม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเมื่อจ้าเป็น 

5.4.7 ทีมงาน 7: นโยบายภาษีสินค้า (Task Team 7: Product tax policy) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและพัฒนาข้อเสนอของอุตสาหกรรม เกี่ยวกับกรอบนโยบาย
ระยะยาว และแนวทางการจัดเก็บภาษีน ้าตาลและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน ้าตาล โดยให้ภาครัฐมีส่วน
ร่วมในด้าเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจและคาดการณ์ได้ ในการ
สนับสนุนการลงทุน และการวางแผน โดยภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 
 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 
 ทบทวนผลกระทบจากโครงการส่งเสริมสุขภาพ (HPL) ต่อเป้าหมายการลดการบริโภค

น ้าตาล 
 ทบทวนผลกระทบจาก HPL ต่อชุมชนชนบทและเศรษฐกิจในพื นท่ีปลูกอ้อย รวมถึงการ

จ้างงาน รายได้ครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก การลงทุน และความยั่งยืนทางการเงินในห่วงโซ่มูลค่าจาก
น ้าตาลและท่ีมีส่วนผสมน ้าตาล 

 ทบทวนและเปรียบเทียบแนวปฏิบัติและประสบการณ์ระดับโลก เกี่ยวกับการเก็บภาษี
ผลิตภัณฑน์ ้าตาลและท่ีมีส่วนผสมน ้าตาล 

 พัฒนาข้อเสนอส้าหรับนโยบายระยะยาวท่ีให้ความแน่นอนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องดังนี  
ก. โครงสร้างในอนาตคและการใช้ภาษี HPL หรือเครื่องมือทางภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 
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ข. ส้าหรับโครงสร้างและและการบังคับใช้ HPL ท่ีเสนอดังกล่าว หรือเครื่องมืออื่นท่ี
คล้ายคลึงกันนั น ให้พัฒนาและตกลงกันเกี่ยวกับแนวทางในการปรับเปลี่ยน (ตาม
ความเหมาะสม) เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ภาษีสินค้าดังกล่าวท่ีก้าหนดเป็นระยะได ้

องค์ประกอบ: 

1. CGCSA 
2. BEVSA 
3. ตัวแทนท่ีส้าคัญของผู้ค้าปลีก ค้าส่งและอุตสาหกรรมผู้ใช้น ้าตาล 
4. สมาคมน ้าตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA)  
5. องค์กรแรงงาน 

ทีมงานนี อาจมีส่วนร่วมและดึงข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ 
นและพันธมิตรทางสังคม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเมื่อจ้าเป็น  

ข้อเสนอท่ีเกิดขึ นจากทีมงานนี  จะน้าเสนอเพื่อพิจารณาในเวทีการปรึกษาหารือท่ีเหมาะสม 
ซึ่งรวมถึง ส้านักงานทรัพย์สิน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และการแข่งขัน 
และกระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน และการพัฒนาชนบท และ/หรือท่ีการประชุมอื่นๆ ท่ี
เหมาะสมซึ่งจัดโดยกระทรวงดังกล่าว  

5.5 การด้าเนินการและการตรวจสอบ (Implementation and Monitoring) 

พันธมิตรทางสังคมได้เห็นพ้องกันท่ีจะสร้างกลไกในการก้ากับดูแล การร่วมรับผิดชอบและ
การด้าเนินการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนแม่บท เพ่ือท้าให้เกิดผลตามท่ีมุ่งหมาย ดังนี  

1. จัดตั งคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (EOC) 
2. จัดตั งส้านักงานบริหารโครงการแผนแม่บท (MPMO) 

5.5.1 คณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (Executive oversight Committee – 
EOC) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหเ้ป็นผูม้ีบทบาทน้าระดับสูง และมีการประสานการด้าเนินงานตามแผน
แม่บท และสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมความเป็นเจ้าของร่วมกันและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และ
พันธสัญญาระหว่างพันธมิตรทางสังคม 

คณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (Executive oversight Committee – EOC) 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ 

 สนับสนุนการด้าเนินการตามวิสัยทัศน ์พันธกิจและแผนแม่บท  
 ท้าหน้าท่ีเป็นผู้น้าระดับสูง ใหค้้าแนะน้าและประสานงานการด้าเนินการ 
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 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมน ้าตาล 
 เห็นชอบพื นฐาน (Baseline) ในการด้าเนินการตามแผนแม่บท เป้าหมาย และการ

ติดตามประเมินผลพื นฐานดังกล่าว 
 จัดตั งทีมงานย่อยเพื่อบริหารการด้าเนินการตามแผนแม่บท ( Implementation 

management team) และขับเคล่ือนการปฏิบัติงานประจ้าวัน 
 รับรายงานและให้ค้าแนะน้าแก่ทีมงานต่างๆ 
 ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนแม่บท 
 การประชุม: ทุก ๆ  6 เดือน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และ

การแข่งขันเป็นประธาน 

องค์ประกอบ 

 ค้าปลีกและผู้ใช้อุตสาหกรรมน ้าตาล 
1.ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ท่ีรัฐมนตรีแต่งตั ง 
2. CGCSA 
3. BEVSA 

 อุตสาหกรรมน ้าตาล 
1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ท่ีรัฐมนตรีแต่งตั ง 
2. SASA 
3. SASMA 
4. SACGA 
5. SAFDA 
 

 องค์กรแรงงาน 
1.ตัวแทนสหภาพแรงงาน 
 

 รัฐบาล 
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขัน 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน และการพัฒนาชนบท 
3. ผูแ้ทนถาวรจาก DTIC; DALRRD, DMRE, DHEST, DoH, NT, ITAC, IDC 
4. ผูแ้ทนจากหน่วยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รัฐบาล กระทรวง/กรมอื่นใด ตามความจ้าเป็น ท่ีจะ

เข้าร่วมการประชุมเฉพาะเร่ือง 

5.5.2 ส้านักบริหารโครงการ (Program Management Office, PMO) 

วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนฝ่ายเลขานุการแก่คณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร 
(EOC) และการจัดการการด้าเนินโครงการตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมน ้าตาล 
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อ้านาจหน้าที่ 
 ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (EOC) 
 จัดให้มีการบริหารจัดการโครงการ และประสานการด้าเนินการตามแผนแม่บท

อุตสาหกรรมน ้าตาล 
 พัฒนา บริหารจัดการและประสานงานด้าเนินโครงการตามแผน 
 เตรียมการและด้าเนินการตามพื นฐาน (Baseline) และเป้าหมายของโครงการ รวมทั ง

ด้าเนินการตามกรอบการติดตามและประเมินผลท่ีก้าหนด 
 ประสานงานและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของทีมงานแผนแม่บท (Master Plan Task 

Team) 
 ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแผนแม่บท

ต่อคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (EOC) 
 

องค์ประกอบ 
 ผู้ค้าปลีก และอุตสาหกรรมผู้ใช้น ้าตาล 

1. ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. แหล่งสนับสนุนเงินทุน/ทรัพยากรท่ีปรับใช้ 

 อุตสาหกรรมน ้าตาล 
1. ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. แหล่งสนับสนุนเงินทุน/ทรัพยากรท่ีปรับใช้ 

 แรงงาน 
1. แหล่งทรัพยากรท่ีปรับใช ้

 รัฐบาล 
1. กระทรวงหลัก 
2. หัวหน้าส่วนราชการ (PMO) ท่ีกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม 

และการแข่งขัน แต่งตั ง 
3. ผู้แทนบรรษัทพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Corporation – 

IDC) 
4. ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวง/หน่วยงานภาครัฐ 
 

5.5.3 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (Competition Act 
Compliance) 

การประชุมทั งปวงของคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหาร (EOC) ส้านักงานทีมบริหาร
โครงการ ทีมบริหาร Task Teams รวมทั งการประชุมเชิงปฏิบัติการอ่ืนๆ จะด้าเนินการดังนี  



- 39 - 
 

 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (Competition Commission) จะได้รับเชิญเข้า
ร่วมการประชุมทุกครั ง 

 การประชุมทุกครั งจะเปิดประชุมด้วยค้าแถลงการณ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า เพื่อเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการยกเว้นท่ีได้รับความเห็นชอบ 

 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก้าหนด โดยคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า ท่ีให้การยกเว้นไว้ภายใต้กรณี 2020AUS0064 

 
***************************************************** 
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ค้าย่อในเอกสาร 
 
DTIC = Department of Trade Industry and Competition 
DALRRD = Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development 
DMRE = Department of Mineral Resources and Energy 
DHEST = Department of Higher Education, Science and Technology 
DOH = Department of Health 
ITAC = International Trade Administration Commission 
IDL = Industrial Development Corporation 
NT = National Treasury 
SASA = South African Sugar Association 
SASMA = South African Millers Association 
SACGA =  South African Growers Association 
SAFDA =  South African Farmers Development Association 
BEUSA = Beverage Association of South Africa 
CGCSA = Consumer Goods Council of South Africa 
SARS = South African Revenue Service 
SACU = Southern African Customs Union 
SONA = State of the Nation Address 
DLE = South African Department of Employment 
ARC = Agricultural Research Council 
ADA = Agriculture Development Agency 
CSIR = Council for Scientific and Industrial Research 
 

******************************** 

 


