บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (Asia Green Energy Public Company Limited) จดทะเบียนกอตั้ง
บริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เพื่อประกอบธุรกิจเปนผู
นําเขาและจัดจําหนายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลม ดําเนินงานโดยกลุมนักธุรกิจ
คนไทย นําโดยนายพนม ควรสถาพร ในฐานะกรรมการผูจัดการบริษัท
ปจจุบัน บริษัทมีสํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 122/1 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร และมีสํานักงานสาขา 3 แหง ดังนี้
สาขาแหงแรก ตั้งอยูเลขที่ 99/99 หมูที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาแหงที่สอง ตั้งอยูเลขที่ 88 หมูที่ 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี
สาขาแหงที่สาม ตั้งอยูเลขที่ 11 หมูที่ 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท โดยสังเขป มีดังนี้
ป 2547 - วันที่ 18 มีนาคม กอตั้ง บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000
บาท (สองลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
เรียกชําระเต็มมูลคา
- เดือนเมษายน เริ่มกอสรางคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินที่ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 35-1-82 ไร โดยมีกําลังการผลิตสูงสุดในการคัดแยกถาน
หินเริ่มแรกในป 2547 เทากับ 800 ตันตอวัน โดยทางบริษัทไดเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นอยาง
ตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2551 มีกําลังการผลิตในการคัดแยกถานหินสูงสุด
เทากับ 6,000 ตันตอวัน โดยมีกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณ 2,300 ตันตอวัน หรือคิดเปน
รอยละ 38 ของกําลังการผลิตสูงสุด และมีขนาดพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินไดในปริมาณ
สูงสุด 250,000 ตัน
ป 2548 - วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,000,000 บาท (สองลานบาท
ถวน) เปน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
- วันที่ 15 ธันวาคม 2548 บริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)
เปน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ
ป 2550 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 บริษัทลงนามสัญญาซื้อขายถานหินจากผูจัดจําหนายถานหินหลัก เปน
จํานวน 1,000,000 ตัน (หนึ่งลานตัน) สําหรับระยะเวลา 1 ป โดยมีระยะเวลาการสงมอบตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2550 - เดือนสิงหาคม 2551
ป 2551 - วันที่ 23 มกราคม 2551 ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติพิเศษใหแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากมูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

สวนที่ 2 – หนาที่ 12

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

วันที่ 24 มกราคม 2551 บริษัทไดวางเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน จํานวน 7 แปลง ที่ตําบลหนองชุมพล
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี โดยไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน 5 แปลง ไดแก โฉนดเลขที่ 1665
เลขที่ 19525 เลขที่ 19527 เลขที่ 19528 และเลขที่ 19530 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 สําหรับ
โฉนดที่ดินที่เหลืออีก 2 แปลง ไดแก โฉนดเลขที่ 19526 และ 19529 นั้น จะทําการโอนกรรมสิทธิ์
ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งสาเหตุที่ที่ดินดังกลาวยังไมสามารถโอนไดเนื่องจาก ติดขอจํากัด
หามโอนภายใน 10 ป ตามมาตรา 58 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน นับแตวันที่ 18 กันยายน
2545 ซึ่งระบุไวหลังโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง ดังกลาว สําหรับที่ดินจํานวนรวม 7 แปลงดังกลาวนั้น
ทางบริษัทไดใชที่ดินดังกลาวเปนที่ตั้งของคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินแหงที่สอง ที่กอสราง
บนที่ดิน ขนาดพื้นที่ 177-3-75.9 ไร โดยมีกําลังการผลิตสูงสุดในการคัดแยกถานหินเริ่มแรก
เทากับ 800 ตันตอวัน และทางบริษัทไดปรับปรุงกําลังการผลิตใหเพิ่มขึ้น จนกระทั่งปจจุบัน ณ
ไตรมาสที่ 3 ป 2551 มีกําลังการผลิตในการคัดแยกถานหินสูงสุดเทากับ 2,000 ตันตอวัน โดยมี
กําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณ 750 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของกําลังการผลิตสูงสุด
และมีขนาดพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินในปจจุบันเทากับ 150,000 ตัน โดยสามารถขยาย
พื้นที่สต็อกสินคาไดในปริมาณสูงสุด 250,000 ตัน สําหรับการใชพื้นที่สูงสุดไมเกินรอยละ 50 ของ
พื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ที่เหลืออีกรอยละ 50 จะเปนพื้นที่ปลูกปายูคาลิปตัสเพื่อเปนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและปองกันปญหาเรื่องฝุนละออง
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปน 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 140,000,000 หุน โดยแบงออกเปนทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว มูลคา
105,000,000 บาท (หนึ่งรอยหาลานบาทถวน) จํานวน 105,000,000 หุน และมีหุนที่ยังไมไดเรียก
ชําระจํานวน 35,000,000 หุน ซึ่งในสวนของหุนเพิ่มทุนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 35,000,000
หุน นั้น ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหจัดสรรไวสําหรับการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติใหจัดตั้ง บริษัท เอ.จี.อี. ทราน
สปอรต จํากัด ซึ่งจะดําเนินธุรกิจในดานขนสงและบริการดานโลจิสติกสครบวงจร มีทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปน
บริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2551 บริษัทลงนามสัญญาซื้อขายถานหินจากผูจัดจําหนายถานหินหลัก เปน
จํานวน 3,000,000 ตัน (สามลานตัน) และลงสัญญาจางเรือขนสง เพื่อใหบริการขนสงถานหินจาก
ประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทยเปนระยะเวลา 1 ป
วันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 มีมติใหพิจารณาจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2550 โดยพิจารณาจัดสรรเงินผลกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรรรวมเปนเงินทั้งสิ้น 70.49 ลานบาท (เจ็ดสิบลานสี่แสนเกาหมื่นบาท) เพื่อหักเปน
เงินทุนสํารองของบริษัทตามกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น 3.53 ลานบาท (สามลานหาแสนสามหมื่น
บาท) และจัดสรรเพื่อจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
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ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 334.80 บาท (สามรอยสามสิบสี่
บาทแปดสิบสตางค) เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 66.96 ลานบาท (หกสิบหกลานเกาแสนหกหมื่นบาท
ถวน) โดยใหมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนกอตั้งสํานักงานสาขาแหงที่ 3 เพื่อใชเปน
คลังสินคา ตั้งอยูเลขที่ 11 หมูที่ 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมถึงลูกคาในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลางตอนบน
วันที่ 19 กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 มีมติอนุมัติเรื่องการขาย
กะลาปาลมใหกับ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด ในปริมาณสวนที่เหลือทั้งหมดในคราว
เดียว โดยมีจํานวน 9,593.46 ตัน ในจํานวนเงินรวม 21.11 ลานบาท โดยบริษัทจะไมดําเนิน
กิจการจําหนายกะลาปาลมอีกตอไปนับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 นี้

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลม (ทั้งนี้ทางบริษัทไดหยุดการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ป 2551 เปนตนไป เนื่องจากการสั่งซื้อกะลาปาลมมีขอจํากัดเรื่องปริมาณและฤดูกาลสั่งซื้อ ทําใหมีความ
ยุงยากและเกิดตนทุนดานการบริหารจัดการในการสั่งซื้อคอนขางมาก ประกอบกับสัดสวนการจําหนายกะลาปาลมคอย ๆ
ลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ทางบริษัทตองการยุติประเด็นของกลิ่นจากกะลาปาลมที่มักเกิดขึ้นจากความชื้นในชวงฤดู
ฝน ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชนบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่เก็บสต็อกกะลาปาลม ทางบริษัทจึงตัดสินใจยกเลิก
การจําหนายกะลาปาลม) สําหรับถานหินที่นํามาจําหนายของบริษัทนั้น เปนถานหินประเภทบิทูมินัสคุณภาพดี ที่นําเขามา
จากประเทศอินโดนีเซีย ที่ใหคาพลังงานความรอนสูง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เมื่อนําเขามาแลว จะนํามาผาน
กระบวนการคัดแยกดวยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง เพื่อใหไดถานหินในแตละขนาดที่ตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่ง
กลุมลูกคาโดยสวนใหญของบริษัท คือ กลุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังเนนใหความสําคัญดานระบบการจัดการ
การขนสง (Logistics) ใหพรอม เพื่อรองรับกับความตองการของลูกคาทั้งในดานปริมาณของสินคาและระยะเวลากําหนด
สงมอบ ที่ถูกตอง ตรงตอเวลา รวมทั้งการจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สามารถใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับหมอไอน้ํา (Boiler) ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงเพื่อหันมาใชเชื้อเพลิงที่ไมใชน้ํามัน ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุดได ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้เปนการคํานึงถึงการตอบสนองความตองการ และสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาเปนสําคัญ
สําหรับการดําเนินการของบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด นั้น จะเปนผูใหบริการขนสงถาน
หิน และบริการดานโลจิสติกสครบวงจร โดยจะเนนการใหบริการดานการขนสงแกบริษัทเทานั้น สําหรับความคืบหนา
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยในขณะนี้
ทางบริษัทยอยไดดําเนินการจัดซื้อรถเพื่อใชในการขนสงและ
ใหบริการแกกลุมลูกคาของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีจํานวนรถที่พรอม
ใหบริการแลวทั้งสิ้น 34 คัน คิดเปนมูลคาเงินลงทุนรวม 39.63 ลานบาท โดยแบงเปนการซื้อรถใหมจากบริษัทจําหนาย
รถ จํานวน 10 คัน และการซื้อรถที่ใชงานแลวจากบริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ บริษัท
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน ในสวนของ
บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด) จํานวน 24 คัน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดดําเนินการติดตั้งและดัดแปลงเครื่องยนตของรถใหมที่จะใชงานจากการใชน้ํามันดีเซลมา
เปนการใชกาซ NGV จํานวน 10 คัน (จากทั้งหมด 34 คัน ซึ่ง 10 คันดังกลาว แบงเปน รถเดี่ยว 5 คัน และรถพวง 5 คัน) คิด
เปนมูลคาเงินลงทุนรวม 5.8 ลานบาท เพื่อชวยประหยัดคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงใหกับบริษัท
ทั้งนี้ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดเริ่มใหบริการดานการขนสงแกบริษัทไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 นี้
โดยคาดวา จะสามารถชวยสนับสนุนการดําเนินการดานการขนสงสินคาใหแกบริษัทได คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของ
ปริมาณการใชบริการดานการขนสงทั้งหมดของบริษัท
ภาพรวมของขั้นตอนการดําเนินงานหลักของบริษัท และบริษัทยอย
นําเขาถานหินจาก
ตางประเทศ

ซื้อกะลาปาลมจาก
ภายในประเทศ

ดําเนินงานโดย
บริษัท (AGE)

จัดสงเขาคลังสินคา
หรือจัดสงใหกับลูกคา

ดําเนินงานโดยบริษัทยอย (AGET)

คัดแยกตามขนาดที่ลูกคาตองการ
(เฉพาะถานหิน)

ดําเนินงานโดยบริษัท (AGE)

หมายเหตุ ทางบริษัทไดหยุดการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 เปนตนไป

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2551
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
(AGE) 140.00 ลานบาท
สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.00

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด
(AGET) 1.00 ลานบาท
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท
บริษัทมีโครงสรางรายไดแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ

ดําเนินการ
โดย

2548

2549

2550

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

9 เดือนแรก
ของ ป 2551
ลานบาท
%

1. นําเขาและจัดจําหนายถานหิน

AGE

69.48

78.74

324.42

65.34

788.54

82.52

1,469.70

96.28

2. จัดจําหนายกะลาปาลม*

AGE

17.23

19.53

166.03

33.44

156.56

16.38

47.30

3.10

3. การใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

AGE

0.07

0.08

2.63

0.53

5.38

0.56

0.18

0.01

5.13 0.54
955.61 100.00

9.32
1,526.50

0.61
100.00

AGE, AGET

4. รายไดอื่น
รายไดรวม
หมายเหตุ:

1.46 1.65
88.24 100.00

3.42 0.69
496.5 100.00

- AGE หมายถึง บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
- AGET หมายถึง บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดดําเนินการจดทะเบียนกอตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ซึ่งจะ
เริ่มมีรายไดจากการใหบริการขนสงแก AGE เพียงรายเดียว ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 เปนตนไป
- รายไดอื่น ไดแก กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดจากการใหบริการชั่ง ดอกเบี้ยรับ และรายไดจากการชดเชย
ทรัพยสินเสียหาย
- *ทางบริษัทไดยกเลิกการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 เปนตนไป โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2551 มีการจําหนายกะลาปาลมแบบยกล็อตใหกับ บจก.อุตสาหกรรมผงธูปไทย คิดเปนปริมาณ 7,179.81 ตัน คิดเปนมูลคา
รวม 15.80 ลานบาท ซึ่งรายการจําหนายกะลาปาลมนี้ไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2551

บริษัทมีโครงสรางรายไดจากการจําหนายถานหินและกะลาปาลม แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

ประเภทอุตสาหกรรมลูกคา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
อื่น ๆ
รายไดจากการจําหนายรวม

2548
ลานบาท
34.30
14.63
6.23
28.06
0.23
0.00
3.26
86.71

2549
%
ลานบาท ลานบาท
39.56
225.52
45.98
16.87
102.97
21.00
7.18
29.66
6.05
32.36
45.79
9.34
0.27
41.23
8.40
0.00
0.00
0.00
3.76
45.28
9.23
100.00
490.45 100.00
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2550
%
327.06
246.05
122.28
69.67
91.96
0.00
88.08
945.10

%
34.61
26.03
12.94
7.37
9.73
0.00
9.32
100.00

9 เดือนแรก
ของ ป 2551
ลานบาท
%
347.95
22.94
451.15
29.74
176.69
11.65
172.50
11.37
189.64
12.50
153.01
10.09
26.06
1.71
1,517.00 100.00

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยการเปนหนึ่งในผูนําการคัดแยกและจําหนายถานหิน
สะอาด ที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของกลุมลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ภายใตนโยบายการให
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่เนนตอบสนองความตองการของลูกคา และคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาเปน
สําคัญ ตลอดจนธุรกิจของบริษัทจะตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดกําหนดเปาหมายการเติบโตของรายได
โดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 20 ตอป ภายใน 3 ปตอจากนี้ไป ดวยการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่
ยังคงใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตใหเปลี่ยนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแทน
และนําจุดเดนและขอ
ไดเปรียบที่สําคัญของถานหินมานําเสนอเพื่อสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในกลุมลูกคา ซึ่งจะเนนถึงผลประโยชนในระยะยาว
จากการประหยัดตนทุนดานพลังงานเปนสําคัญโดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีลูกคาที่ใหบริการอยางตอเนื่องคิด
เปนจํานวนรวมกวา 280 ราย จากจํานวนฐานลูกคาทั้งสิ้นเทากับ 490 ราย ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมลูกคาที่อยูใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยในชวงไตรมาสที่ 3 ไดเริ่มมีกลุมลูกคาใน
ภาคอุตสาหกรรมซีเมนต ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานสาขาแหงที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขามาใชบริการสั่งซื้อถานหินจากบริษัท ทั้งนี้คาดวาภายหลังจากดําเนินการดานการตลาดเชิงรุก จะชวยใหบริษัทสามารถ
ขยายจํานวนฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นจากเดิม
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