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3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑของบริษัทจะแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑถานหิน
ถานหินมีแหลงกําเนิดตามธรรมชาติจากซากพืชที่ทับถมกัน และถูกยอยสลายโดยปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่ง
บางครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทําใหกระบวนการยอยสลายหยุดชะงักลง ซากพืชจะทับถมกันมากขึ้นและ
เมื่อใดที่มีการทรุดตัวของแผนดินหรือระดับน้ําในบริเวณนั้น ๆ สูงขึ้น ทําใหซากพืชจมลงใตระดับน้ํา แลวถูกปดทับโดย
ตะกอนหินดินทรายที่ถูกพัดพามากับน้ํา และเมื่อตะกอนที่ปดทับมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ซากพืชเหลานั้นจะถูกบีบอัด
โดยน้ําหนักของตะกอนที่ปดทับอยู ประกอบกับไดรับอิทธิพลของความรอนที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี จนซากพืชเหลานั้นกลายเปนถานหินในที่สุด ซึ่งลักษณะของถานหินจะมีสถานะเปนของแข็ง ไมมีรูปผลึกที่แนนอน
โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ําตาลถึงสีดําสนิท ประกอบดวย คารบอน สารระเหย ความชื้น และแรธาตุตาง ๆ ดวย
ประโยชนของถานหินที่สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงได ถานหินจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคามาก ในแงของการ
เปนแหลงพลังงานที่สําคัญ และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี
ถานหินสามารถจําแนกไดหลายระบบ แตระบบที่นิยมใชกันมาก ไดแก การจําแนกถานหินตาม คา rank ซึ่ง
เปนการวัดคาความสมบูรณของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่กลายเปนถานหิน ซึ่ง American Society for Testing
Materials (ASTM) ไดกําหนดคาสมบัติของถานหินเปนเกณฑในการจําแนกถานหินออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก แอนทรา
ไซท (Anthracite) บิทูมินัส (Bituminous) ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous) ลิกไนต (Lignite) และ พีท (Peat) ซึ่งลักษณะ
ทั่วไปของถานหินประเภทตาง ๆ นั้น อาจกลาวโดยเรียงตามลําดับจากคุณสมบัติต่ํา ไป คุณสมบัติสูงไดดังนี้
1. พีท (Peat) เปนขั้นแรกในกระบวนการเกิดถานหิน ประกอบดวยซากพืชซึ่งบางสวนไดสลายตัวไปแลว มี
ปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูง นับไดวาเปนผลิตผลชั้นแรกในกระบวนการเกิดถานหิน (Coalification
process)
2. ลิกไนต (Lignite) มีซากพืชเหลือปรากฏอยูเล็กนอย มีความชื้นมาก และเปนถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิงได
3. ซับบิทูมินัส (Sub bituminous coals) มีลักษณะสีดําคลายขี้ผึ้ง เปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการ
ผลิตกระแสไฟฟา
4. บิทูมินัส (Bituminous coals) เปนถานหินเนื้อแนน มีลักษณะแข็ง มักประกอบดวยชั้นถานหินสีดําสนิท เปน
มันวาว สวนใหญมักจะนิยมนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม
5. แอนทราไซต (Anthracite) มีลักษณะดําเปนเงามันวาวมาก ปริมาณคารบอนมีสูงถึงรอยละ 86 ขึ้นไป มี
ปริมาณความชื้นต่ํามากและคาความรอนสูง แตจุดไฟติดยาก มีปริมาณคารบอนรอยละ 69 - 86 ใชเปนถาน
หินเพื่อการถลุงโลหะได
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รูปภาพของถานหินแตละประเภท

ถานหิน เปนเชื้อเพลิงชนิดที่เหมาะสมกับการใชงานในโรงงานทั้งขนาดใหญ กลาง และเล็ก ในปจจุบันที่ราคา
น้ํามันเตาไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ถานหินจึงถูกพิจารณาเปนพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งที่มีราคาตนทุนถูกกวาซึ่งจะ
ทําใหในกระบวนการผลิตมีตนทุนการผลิตที่ลดลง
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของถานหินแตละประเภท
ประเภทถานหิน
แอนทราไซต
บิทูมินัส
ซับบิทูมินัส
ลิกไนต

คาความรอน
สูง
สูง
ปานกลาง - สูง
ต่ํา - ปานกลาง

คาความชื้น
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

ที่มา : http://www.pea.co.th/peac1/saraburi/CABON.html
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ปริมาณขี้เถา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

ปริมาณกํามะถัน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา - สูง
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จากตาราง จะเห็นไดวา ถานหินประเภทบิทูมินัส เปนถานหินที่มีคุณภาพดี ใหคาความรอนสูง ในขณะที่มีคา
ความชื้นต่ํา ปริมาณขี้เถาและกํามะถันต่ํา สงผลใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมนอย ซึ่งตรงกับประเภทของถานหินที่บริษัท
นําเขาและจัดจําหนาย คือ ถานหินประเภทบิทูมินัสทั้งหมด
คุณสมบัติของถานหินประเภทบิทูมินัสที่บริษัทนําเขามาจัดจําหนาย มีรายละเอียด ดังนี้
 ความชื้นทั้งหมด
รอยละ 25 - 30
 ปริมาณขี้เถา
รอยละ 5 - 9
 ปริมาณสารระเหย
รอยละ 38 - 40
 คารบอนคงที่
รอยละ 39 - 40
 กํามะถัน
รอยละ 0.3 - 1 (Max)
 คาความรอน
5,500 - 6,000 kcal/kg
ขั้นตอนในการดําเนินงานของบริษัท จะเริ่มจากการนําเขาถานหินจากเหมืองถานหินที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
ลักษณะการจําหนายถานหิน จะแบงไดเปน 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ประเภทถานหินที่ไมจําเปนตองคัดขนาด คือ ถานหินที่ขนถายจากทาเรือ และสามารถนําไปจัดสง
ใหกับลูกคาไดทันที หรือ เรียกวา Spot Lot ซึ่งปจจุบันคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 8.00 ของยอดขาย โดยจะเปนการ
ขายที่เนนปริมาณมาก
แบบที่ 2 ประเภทถานหินคัดขนาด คือ เมื่อรับถานหินจากทาเรือแลว จะตองสงเขาไปยังโรงคัดแยกถานหิน
โดยใชเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อดําเนินการคัดแยก คิดเปนสัดสวนรอยละ 92.00 ของยอดขาย ซึ่งขนาดของถาน
หินที่บริษัทคัดแยก เพื่อจัดสงใหกับลูกคาจะมีทั้งหมด 5 ขนาด ดังนี้
หนวย : รอยละ

ขนาดของถานหิน
1.
2.
3.
4.
5.

ขนาดมากกวา 50 mm
ขนาดตั้งแต 25 - 50 mm
ขนาดตั้งแต 10 - 25 mm
ขนาดตั้งแต 6 - 10 mm
ขนาดตั้งแต 0 - 5 mm
รวม

สัดสวนการจําหนายโดยเฉลี่ย
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551
1.73
47.72
28.19
11.97
10.39
100.00

ทั้งนี้ ขนาดถานหินที่มีปริมาณจําหนายสูงสุดคือ ขนาดตั้งแต 25 – 50 mm รองลงมาคือ ขนาดตั้งแต 10 –
25 mm ซึ่งทั้ง 2 ขนาดดังกลาวเปนขนาดถานหินที่นิยมใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนกลุมลูกคา
โดยสวนใหญของบริษัท ทั้งนี้ขนาดถานหินที่แตกตางกันดังกลาว ในการนําไปใชงานจะขึ้นอยูกับชนิดของหมอตมน้ํา
(Boiler) ที่ใชเปนสําคัญ
สําหรับสาเหตุที่ตองนําถานหินมาคัดแยกออกเปนขนาดตาง ๆ นั้น เพื่อใหขนาดมีความเหมาะสมกับระบบ
การลําเลียง หรือชนิดของหมอตมน้ํา (Boiler) ที่ใช เชน หากเปนหมอตมน้ําแบบตะกราเลื่อน (Trailing gate) การใชถานหิน
จะเหมาะสมกับขนาด 10 – 25 mm หรือ 25 – 50 mm หากใชขนาดแตกตางจากนี้ จะมีผลตอประสิทธิภาพของหมอตม
น้ํา (Boiler) และอาจสงผลตอการใชงานได
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เมื่อดําเนินการคัดแยกถานหินตามขนาดที่ลูกคาตองการเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะจัดเก็บถานหินที่คัดแยก
ขนาดเรียบรอยแลวไวในสถานที่ที่สามารถควบคุมคุณภาพไดตามความตองการของลูกคา เมื่อไดรับคําสั่งซื้อและกําหนด
ระยะเวลาสงมอบแลว ทางบริษัทจะประสานงานจัดสงสินคาใหกับลูกคาตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวตอไป
ถานหินที่บริษัทเปนผูจัดจําหนายใหกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ นั้น โดยสวนใหญจะถูก
นําไปใชเปนเชื้อเพลิงใหกับหมอไอน้ํา (Boiler) ซึ่งตลอดชวงเวลากอนที่จะเกิดปญหาภาวะวิกฤติดานราคาน้ํามันนั้น เกือบ
ทั้งหมดของโรงงานอุตสาหกรรมจะใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงของหมอไอน้ํา แตเมื่อประสบกับปญหาวิกฤติราคาน้ํามันที่มี
การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา จึงเปนสาเหตุใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เริ่มหันมาหาเชื้อเพลิงประเภท
อื่นทดแทน ซึ่งสวนใหญไดพิจารณาการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแทนน้ํามันเตา โดยทางบริษัทมีขอมูลเปรียบเทียบแนวทาง
ในการเลือกใชเชื้อเพลิงกับหมอไอน้ํา ดังนี้
แนวทางในการเลือกหมอไอน้ํา ที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง แกสธรรมชาติ เมื่อเทียบกับน้ํามันเตา
ขอสมมติฐาน : อัตราการผลิตไอน้ํา
เวลาทํางาน

10,000

กิโลกรัม /ชั่วโมง

22

ชั่วโมง/วัน

เทียบเทา
350

6,269

กิโลวัตต

วัน/ป
ชนิดเชื้อเพลิง

รายการเปรียบเทียบ

น้ํามันเตาC
BunkerC
ราคาเชื้อเพลิง Baht/kg
10.50
คาความรอนเชื้อเพลิง (Adb) kcal/k
9,900
Heating Value kJ/kg
41,580
กํามะถัน % weight
1.5 - 3
ขี้เถา % weight
0.01 – 0.50
ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา
85%
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง kg/hour
640.61
จายคาเชื้อเพลิงใน 1 ป Baht
51,793,319
ประหยัดเชื้อเพลิง (เทียบกับน้ํามันเตา)
รอยละ (%)

ปโตรเลียม
เชื้อเพลิงแข็ง
แอลพีจี
กาซธรรมชาติ
ลิกไนท
บิทูมินัส
LPG
NGV
Lignite
Bituminous
18.13
8.50
1.60
2.80
11,900
7,000
4,700
5,900
49,980
29,400
19,740
24,780
3.3 - 5
0.1 – 1.0
10 - 20
3–5
85%
85%
75%
75%
532.95
906.01
1,529.00
1,203.00
74,400,353
59,298,355 18,837,280 25,936,680
-22,607,034 -7,505,036 32,956,039 25,856,639
-43.65
-14.49
63.63
49.92

กะลาปาลม
Palm shell
2.70
4,300
17,640
3.5
75%
1,692.00
35,176,680
16,616,639
32.08

ที่มา : Thai K.Boiler Co.,Ltd. ขอมูล ณ ธันวาคม 2551

จากขอมูลของตารางดังกลาว
จะพบวาการใชถานหินประเภทบิทูมินัสเปนเชื้อเพลิงจะสามารถประหยัด
คาใชจายดานเชื้อเพลิงเมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันเตาไดสูงสุดถึงรอยละ 49.92 และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช แอลพี
จี กาซธรรมชาติ ลิกไนท และกะลาปาลม จะพบวาการใชลิกไนทจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดมากกวา แตการใชลิกไนท
เปนที่ทราบกันดีวา กอใหเกิดปญหามลภาวะดานสิ่งแวดลอมมากพอสมควร โดยเฉพาะการเกิดกาซพิษ ซัลเฟอรได
ออกไซด ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีปริมาณขี้เถาสูง ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานฝุนละอองมาก
เชนกัน
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2. กลุมผลิตภัณฑกะลาปาลม
กะลาปาลม เปนเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งจากธรรมชาติที่สามารถนํามาใชผลิตเปนพลังงานได ซึ่งกะลาปาลม
เปนผลผลิตที่ไดจากการสกัดน้ํามันปาลมดิบออกจากผลปาลมสด
กะลาปาลมจึงเปนแหลงเชื้อเพลิงราคาถูก หากมีการใชประโยชนในบริเวณที่ไมไกลจากแหลงเชื้อเพลิงมาก
นัก เพื่อลดตนทุนในการขนสง
ตารางเปรียบเทียบคาความรอนของเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ
ชนิดของเชื้อเพลิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไม
แกลบ
ชานออย
ขี้เลื่อย
กะลาปาลม
ของเสียทางเกษตรกรรม

หนวย
kg
kg
kg
kg
kg
kg

กิโลแคลอรี่ตอหนวย
3,820
3,440
1,800
3,000
4,300 - 4,500
3,039

จากตารางจะพบวา
กะลาปาลมจะเปนเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่ใหคาพลังงานความรอนสูงที่สุด
เมื่อ
เปรียบเทียบกับชนิดของเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ
สําหรับการจําหนายกะลาปาลมนั้น บริษัทจะมีทั้งแบบจําหนายเฉพาะกะลาปาลม และแบบที่ผสมกับถานหิน
เพื่อจําหนายโดยจะเปนไปตามคําสั่งซื้อของลูกคา แตทั้งนี้ลูกคาโดยสวนใหญมักนิยมจะสั่งซื้อกะลาปาลมที่ไมผสม อยางไร
ก็ตามทางบริษัทไดหยุดการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 เปนตนไป
รูปภาพของกะลาปาลม
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 การตลาด
นับตั้งแตบริษัทเริ่มเปดดําเนินธุรกิจในป 2547 เปนตนมา บริษัทไดเนนดําเนินการดานการตลาดเชิงรุกอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อขยายฐานลูกคา และแนะนําบริษัทใหเปนที่รูจักในฐานะเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินคุณภาพดี ซึ่ง
ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่สอดคลองกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมถานหินทั้งในสวนของตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ ทั้งนี้เปนผลมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาวะวิกฤติการณน้ํามันมีราคาปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเกิดการหาแหลงเชื้อเพลิงประเภทใหมเขามาทดแทนน้ํามันเตา ทําใหตลอดชวงที่ผานมา บริษัทมี
จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัทมีกลยุทธการตลาดในดานตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
กลยุทธการแขงขัน
1. ดานผลิตภัณฑและการใหบริการ (Product & Service)
บริษัทเนนความละเอียด และการพิจารณาอยางรอบคอบในการเลือกซื้อถานหินจากแหลงถานหินที่มี
คุณภาพสูง ตรงกับความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจไดในคุณภาพของถานหินที่บริษัทเปนผูจัดหามา
จําหนาย โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแตการศึกษาขอมูลแหลงถานหินที่มีคุณภาพจากผูจัดจําหนาย โดยจะตองผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยจะทําการเก็บตัวอยางถานหินมาตรวจสอบคาทางดานตาง ๆ ทั้งคาความรอน คาคารบอน คา
ความชื้น คาขี้เถาที่เกิดจากการเผาไหม และคาซัลเฟอรไดออกไซด ดวยเครื่องมือการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูง เชน
เครื่องมือตรวจสอบความชื้นดวยแสงอินฟาเรด เครื่องมือวัดคาความรอน เครื่องมือตรวจสอบสัดสวนของถานหิน รวมทั้ง
พิจารณาถึงปริมาณสํารองของถานหินที่จะสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายรายนั้น ๆ โดยทั้งหมดจะตองผานเกณฑที่บริษัทตั้งไว
บริษัทจึงจะสั่งซื้อถานหินโดยทําสัญญากับผูจัดจําหนาย
ทั้งนี้เมื่อมีการสั่งซื้อถานหินจากผูจัดจําหนายแลว กอนที่ถานหินจะถูกนําเขามายังประเทศไทยจะมี
การสุมเพื่อตรวจสอบคุณภาพของถานหินอีกครั้ง ซึ่งจะดําเนินการโดยหนวยงานตรวจสอบคุณภาพที่เปนบริษัทภายนอก
(Third Party) ซึ่งจะเปนบริษัทที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและผูจัดจําหนาย นอกจากนี้เมื่อถานหินเดินทางมาถึง
ประเทศไทยแลว ถานหินที่ถูกสงมาถึงจะถูกตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ไดแก บริษัท เอสจี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) เพื่อใหมั่นใจไดถึงคุณภาพของถานหินที่รับเขามา หลังจากนั้นจึงจะดําเนินการจัดสง
ถานหินเพื่อเขาสูกระบวนการคัดแยกตามประเภท และคําสั่งซื้อที่ไดรับใหกับลูกคาตอไป ซึ่งในเรื่องของการสงมอบ
สินคานั้น บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยบริษัทไดเตรียมความพรอมดวยรถบรรทุกขนสงเพื่อรองรับลูกคา
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการใหบริการอยางเต็มที่ทั้งกอนและหลังการขาย นอกจากนี้ยังจัดใหมีทีมงานที่พรอมให
คําปรึกษา แนะนําในการปรับเปลี่ยนหมอไอน้ํา (Boiler) ใหกับลูกคา หรือการใหขอแนะนําเพื่อปรับปรุงใหพรอมสําหรับ
การเปลี่ยนไปใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแทนน้ํามันเตา เพื่อใหการทํางานของหมอไอน้ํา (Boiler) เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด
2. ดานการกําหนดราคาขาย (Price)
บริษัทใหความสําคัญตอการบริหารตนทุนเปนอยางมาก ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดราคาขาย
ถานหิน โดยไดวางแผนตั้งแตการติดตอกับผูจัดจําหนายถานหินในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัท ทําให
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การกําหนดราคาแมวาจะเปนไปตามราคาตลาดโลก แตบริษัทก็ยังสามารถเจรจาเพื่อซื้อถานหินในระดับราคาที่สามารถ
แขงขันได
นอกจากนี้บริษัทยังไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทาเรือเพื่อขนถายถานหิน
โดยไดเลือกใชทาเรือที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณแมน้ําทาจีน ซึ่งทําเลดังกลาวนั้น เปนทาเรือที่สามารถนําเรือ Barge ที่มีขนาดระวาง
บรรทุกสินคาไดประมาณ 8,000 – 10,000 ตันตอลําตอเที่ยว ที่ขนสงถานหินมาจากประเทศอินโดนีเซีย เขามาถึงทาเรือ
โดยตรงได ซึ่งถือเปนขอไปเปรียบดานตนทุนที่สําคัญ ในขณะที่ถาใชเรือเดินสมุทรขนาดใหญ (Vessel) ที่มีขนาดระวาง
บรรทุกสินคาไดประมาณ 10,000 – 100,000 ตันตอลําตอเที่ยว จะตองขนถายถานหินที่ทาบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
กอน เพื่อถายลงเรือขนาดเล็ก กอนจะเขามาสงที่ทาเรือบริเวณแมน้ําทาจีนตอไป ทําใหมีตนทุนการขนถายสูงขึ้น นอกจากนี้
ระยะทางระหวางทาเรือของบริษัทกับสถานที่คัดแยกถานหินและคลังเก็บสต็อกถานหินของบริษัทมีระยะทางหางกันไมมาก
นัก ซึ่งชวยประหยัดคาขนสงไดเปนอยางมาก ทั้งนี้ในชวงระยะเวลาที่ผานมา บริษัทเนนการใชเรือ Barge เพื่อขนถายหินถาน
เปนหลัก แตนับตั้งแตบริษัทเริ่มเปดดําเนินการสาขาสํานักงานแหงที่ 3 ที่อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบ
กับเปนชวงเวลาเดียวกับที่ตนทุนดานการขนสงโดยใชเรือ Vessel มีตนทุนการขนสงถูกกวาการใชเรือ Barge เปนอยางมาก
บริษัทจึงเริ่มหันมาใชเรือ Vessel เพื่อการขนสงถานหินดวย
สําหรับสาเหตุที่บริษัทจําเปนตองใชเรือ Vessel เพื่อขนถายถานหิน นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการสาขา
สํานักงานแหงที่ 3 นั้น เนื่องจาก การขนสงถานหินไปถึงบริเวณทาเรือที่อําเภอนครหลวงนั้น จะตองใชเรือเล็ก (Lighter) แต
เพียงอยางเดียว ซึ่งแมวาจะใชเรือ Barge หรือเรือ Vessel ขนสงถานหินมาจากประเทศอินโดนีเซีย แตบริษัทก็จําเปนจะตอง
ขนถายถานหินลงเรือ Lighter เพื่อขนสงตอเขาสูทาเรือที่อําเภอนครหลวงเชนกัน อยางไรก็ตามโดยหลักแลวการเลือกประเภท
เรือวาจะใชบริการเรือ Barge หรือเรือ Vessel นั้นขึ้นอยูกับสถานการณราคาคาระวางเรือ และตนทุนการขนสงเปนสําคัญ
เนื่องจากถานหินเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบัน
ภาคอุตสาหกรรมโดยสวนใหญที่อยูระหวางการขยายตัวจะเปดดําเนินการผลิตเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหบริษัทตอง
วางแผนและเตรียมความพรอมเรื่องระบบการจัดการการขนสงถานหินที่สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ความไดเปรียบที่สําคัญอยางหนึ่งของบริษัทเกิดจากการที่กลุมลูกคาโดยสวนใหญมากกวารอย
ละ 30 เปนกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทําเลตั้งอยูในยานถนนเศรษฐกิจ หรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยูใกลกับ
บริเวณทาเรือ และสถานที่คัดแยกถานหินและคลังเก็บสต็อกถานหินของบริษัท ทําใหบริษทั สามารถประหยัดตนทุนคา
ขนสงสินคาไดอีกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการที่มีกลุมลูกคาอยูในทําเลที่คอนขางไกลจากคลังเก็บสต็อกถานหิน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
จากแนวโนมที่โรงงานอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตจากน้ํามันเตามา
เปนถานหินมากขึ้น เพื่อลดตนทุนการผลิต ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถสรางเครื่องดักจับฝุนละอองที่มี
ประสิทธิภาพใหกับหมอไอน้ํา (Boiler) ได ทําใหบริษัทวางแผนและตั้งเปาหมายในการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันเตาเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากกลุมลูกคาที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงยังมีอยูเปนจํานวนมาก ทาง
บริษัทจึงไดเตรียมวางแผนการขยายฐานลูกคา โดยการตั้งทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ และความชํานาญ เพื่อเปนทีมงาน
ที่จะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหมอไอน้ํา (Boiler) ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่กําลังจะสรางหมอไอน้ํา
(Boiler) ใหมหรือเปลี่ยนระบบหมอไอน้ํา (Boiler) มาใชถานหิน ซึ่งบริษัทจะติดตอเขาไปนําเสนอทางเลือกใหกับกลุมลูกคา
เปาหมายเหลานี้ เพื่อใหขอแนะนําในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนหมอไอน้ํา (Boiler) ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ชี้ใหเห็นถึง
โดยบริษัทจะเนนการนําเสนอเกี่ยวกับ
ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับจากการใชถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิงแทนน้ํามันเตา
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คาใชจายที่จะสามารถประหยัดได ซึ่งหากประสบความสําเร็จ บริษัทจะสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม โดย
ขณะนี้ บริษัทมีทีมที่ปรึกษาที่จะดูแลแบงความรับผิดชอบในการดูแลลูกคาแบงตามภูมิภาคออกเปน 5 ทีม เพื่อให
ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ไดแก
1. ทีมภาคกลาง
2. ทีมภาคตะวันออก
3. ทีมภาคเหนือ
4. ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ทีมภาคใตและภาคตะวันตก
4. ดานการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกคา
ปจจุบัน บริษัทมีสัดสวนปริมาณการขายสินคาโดยใหเทอมเครดิตคิดรอยละ 98 ของรายไดจากการ
ขายทั้งหมด โดยบริษัทใหความสําคัญกับการตรวจสอบฐานะทางการเงินของลูกคากอนการพิจารณาใหเทอมเครดิต
อยางละเอียดจากงบการเงิน การพบปะ และเจรจากับเจาของธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาแนวโนมทางธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ
ซึ่งโดยทั่วไปแลว บริษัทจะใหเทอมเครดิตกับลูกคาโดยสวนใหญอยูในชวง 30 วัน และมีเพียงไมกี่รายเทานั้นที่จะไดรับ
เทอมเครดิตถึง 60 วัน ซึ่งกลุมลูกคาที่ไดรับเทอมเครดิตเปนระยะเวลายาว เนื่องจากเปนลูกคารายใหญ มีความสัมพันธ
อันดี ติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน และไมมีประวัติการชําระคาสินคาเกินกําหนด ซึ่งในชวง 9 เดือนแรกของป 2551
บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนมูลคา 4.87 ลานบาท สําหรับลูกคาที่มีการจายชําระเงินเกินตามระยะเวลาที่
กําหนดไว รวมถึงลูกคาที่ทางบริษัทไดดําเนินการฟองรองและศาลไดประทับรับฟองเรียบรอยแลว
3.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขันถานหิน
ปจจุบันภาวะอุตสาหกรรมถานหินไดขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําให
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง มีการปรับตัวมาใชพลังงานทดแทนประเภทอื่นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
พลังงานถานหิน ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงน้ํามันเตาแตราคายังต่ํากวามาก เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ในขณะที่ใน
ประเทศไทยยังมีขอจํากัดเรื่องแหลงผลิต ซึ่งถานหินที่มีอยูในประเทศไทยคือ ถานหินประเภทลิกไนตและซับบิทูมินัส ซึ่งมี
ปริมาณจํากัดและเปนถานหินลิกไนตที่มีอยู เปนถานหินคุณภาพต่ํา ซึ่งเทากับเปนการเปดโอกาสใหผูนําเขาและจัด
จําหนายถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง จากปริมาณความตองการถานหิน
คุณภาพดีเพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามภาวการณเปลี่ยนแปลงจากปจจัยทางดานราคา
น้ํามัน และการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามธุรกิจการจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ยังเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการนอยราย ซึ่งในประเทศไทย มีบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนารี
ซอรสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ดําเนินบทบาทเปนผูจัดจําหนายที่สําคัญ
ของไทยในขณะนี้ ซึ่งแตละบริษัทดังกลาวขางตน จะมีการกําหนดประเภทกลุมลูกคาหลักที่แตกตางกัน โดยบริษัท บานปู
จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) จะเนนกลุมลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ปจจุบันผูจัดจําหนายที่เปนที่รูจักดีในตลาดนี้คือ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิส
เซส จํากัด (มหาชน) และยังมีผูประกอบการรายยอยอีกประมาณ 4 - 5 ราย ทั้งนี้ภาวะการแขงขันของกลุมผูจัดจําหนาย
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ถานหินในประเทศไทยขณะนี้ยังมีการแขงขันที่ไมสูงมากนัก อีกทั้งผูประกอบการแตละรายยังสามารถขยายตลาดและเพิ่ม
ฐานลูกคาไดอีกมาก
แนวโนมอุตสาหกรรม
จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ. กระทรวงพลังงาน
www.eppo.go.th) ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชลิกไนต และถานหิน ในชวงป 2551 ที่ผานมาวา มีการใชอยูที่ระดับ 34.9 ลาน
ตัน เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 7.06 ประกอบดวยการใชลิกไนต 18.4 ลานตัน และถานหินนําเขา 16.5 ลานตัน เปนการใช
ลิกไนตในภาคการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 16.1 ลานตัน ที่เหลือจํานวน 2.3 ลานตัน ถูก
นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ โดยการใชลิกไนตใน
ภาคอุตสาหกรรมลดลงมากตั้งแตชวงป 2550 – 2551 ซึ่งในชวงป 2550 มีปริมาณการใชลดลงจากเดิมถึงรอยละ 24.8 และ
มีปริมาณการใชลิกไนตในชวงป 2550 และ 2551 อยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากอุปทานในประเทศลดลงจากการ
ที่บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต เนื่องจากปริมาณสํารองหมด ไมมีแหลงสัมปทานใหม ทําใหตองใช
ถานหินนําเขาทดแทน ขณะที่การใชถานหินนําเขาโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 ตั้งแตชวงป 2550 และเพิ่มขึ้นอีกเปนรอยละ
13.7 ในชวงป 2551 โดยการใชถานหินนําเขาในชวงป 2551 นั้น แบงเปนการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก (SPP) และ ผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ (IPP) จํานวน 5.3 ลานตัน และเปนการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 11.2
ลานตัน อยางไรก็ตามจากขอมูลพบวา การใชถานหินนําเขาในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมการใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

การใชลิกไนต/ถานหิน
หนวย: ลานตัน

2547

2548

2549

2550

2551*

2551
สัดสวน
(%)

อัตราการ**
เปลี่ยนแปลง (%)
2550

2551*

การใชลิกไนต

20.4

21.0

18.9

18.1

18.4

55

-6.7

1.8

ผลิตกระแสไฟฟา(กฟผ.)

16.5

16.6

15.8

15.8

16.1

48

-0.03

2.2

อุตสาหกรรม

3.9

4.4

3.1

2.3

2.3

7

-24.8

1.7

การใชถานหิน

7.6

8.6

11.4

14.5

16.5

45

26.9

13.7

ผลิตกระแสไฟฟา
(SPP และ IPP)

2.2

2.1

3.4

5.4

5.3

17

56.9

-2.8

อุตสาหกรรม

5.4

6.5

8.0

9.1

11.2

28

13.8

24.0

28.0

39.6

30.3

32.6

34.9

100

12.4

9.7

รวมการใชลิกไนต /
ถานหิน

* เบื้องตน
**อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากคาความรอน
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ดังนั้นจากขอมูลแนวโนมอุตสาหกรรมขางตนจะพบวา ในชวงป 2551 ที่ผานมา ถานหินนําเขาไดเขามามี
บทบาทเพื่อทดแทนการใชลิกไนต ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยจากขอมูลของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร พบวา มูลคาการนําเขาถานหินทุกประเภท
(ยกเวนลิกไนต) ของไทยในขณะนี้ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตชวงป 2548 ถึงชวง 10 เดือนแรกของ ป 2551 ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ดังกลาว มาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณและมูลคาการนําเขา ตามอุปสงคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ในแงของการเปนพลังงาน
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ทางเลือกเพื่อทดแทนน้ํามันเตา รวมถึงลิกไนตในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขา
เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 57.91 และสําหรับชวง 10 เดือนแรกของป 2550 เทียบกับป
2551 พบวา เพิ่มขึ้นรอยละ 25.59 ซึ่งจากขอมูลดังกลาวยังพบวา ปริมาณการนําเขาน้ํามันเตาลดลงอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตชวงป 2549 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 ลดลงรอยละ 38.94 และสําหรับชวง 10 เดือนแรก
ของป 2550 เทียบกับป 2551 พบวา ลดลงรอยละ 10.29 หากนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับขอมูลของกรมศุลกากร
พบวา มูลคาการนําเขาถานหิน (ยกเวนลิกไนต) ในชวง 10 เดือนแรกของป 2551 มีมูลคาเทากับ 30,677.22 ลานบาท โดย
สามารถแบงเปนถานหินประเภทบิทูมินัส ซึ่งเปนถานหินที่บริษัทเปนผูนําเขาและจัดจําหนายเทากับ 15,058.67 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.09 จากมูลคาการนําเขาถานหิน (ยกเวนลิกไนต) ทั้งหมด โดยในชวง 10 เดือนแรกของป
2551 การนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสจากอินโดนีเซีย คิดเปนมูลคาเทากับ 10,880.41 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 72.25 ของมูลคาการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสทั้งหมด
การนําเขาสินคาตามโครงสรางสินคาสําคัญ ชวง 10 เดือนแรกของป 2550 – ป 2551
(ประเภทสินคาเชื้อเพลิง)
2549
รายการ
น้ํามันเตา
ถานหิน

รายการ

ปริมาณ
(ตัน)
1,154,022
11,174,391

2550
มูลคา
(ลบ.)
18,226.64
18,832.31

2550
(ม.ค.-ต.ค.)
ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลบ.)
508,708
7,697.63
11,895,956 24,427.42

ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลบ.)
684,233
11,130.04
14,486,44
29,738.38
2
อัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขา (รอยละ)

2551
(ม.ค.-ต.ค.)
ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลบ.)
342,027
6,905.28
13,722,96 30,677.22
9

2551
(ม.ค.-ต.ค.)
น้ํามันเตา
-6.49
-38.94
-10.29
ถานหิน
21.48
57.91
25.59
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
2549

2550

ทั้งนี้จากปริมาณการนําเขาถานหินดังกลาว สามารถแบงออกเปนมูลคาการนําเขาถานหินบิทูมินัสเพียง
ประเภทเดียว ซึ่งเปนถานหินประเภทที่ทางบริษัทนําเขาและเปนผูจัดจําหนายนั้น สามารถแสดงขอมูลได ดังนี้
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กราฟแสดงมูลคาการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัส (ตั้งแตป 2001 – ชวง 10 เดือนแรกของป 2008)
ลานบาท

มูลคาการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัส

$20,000

$15,203

$15,000
$11,222

$10,000
$5,000

$4,918

$4,329

$15,059

$11,052

$8,090

$6,017

ป
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ที่มา : www.customs.go.th

แผนภูมิแทงแสดงปริมาณการนําเขาบิทูมินัส โดยแบงเปนสวนที่นําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย
(ตั้งแตป 2001 – ชวง 10 เดือนแรกของป 2008)
มูลคา การนํา เขาถานหินบิทูมินัสจากประเทศอินโดนีเซีย
ลานบาท
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จากขอมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมถานหินของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงปริมาณสํารองถานหินที่มีอยู
พบวา ปจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณถานหินอยูทั้งหมด 60,513.74 ลานตัน โดยแบงเปนสวนที่กันสํารองไวซึ่งใน
ขณะนี้หามขุดขึ้นมาใชเปนจํานวน 7,006.63 ลานตัน (ขอมูลจาก Ministry of Energy and Mineral Resources) ทั้งนี้ใน
สวนของปริมาณการผลิตและการใชถานหิน มีรายละเอียดตามตาราง

สวนที่ 2 – หนาที่ 28

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงขอมูลการผลิตและการใชถานหินของประเทศอินโดนีเซีย
หนวย : ลานตัน

ป

ปริมาณการผลิต

ปริมาณการสงออก

2006
2007
2008

193
215
235

148
170
185

ปริมาณการใช
ภายในประเทศ
45
45
50

Source : Indonesia Mineral, Coal And Geothermal Statistic

ทั้งนี้หากพิจารณาจากตารางดังกลาว จะพบวา ในปจจุบันที่มีปริมาณการผลิต 235 ลานตัน เมื่อเทียบกับ
ปริมาณถานหินที่มีอยูในขณะนี้ทั้งหมด 60,513.74 ลานตัน โดยหักสวนที่กันสํารองไวซึ่งในขณะนี้หามขุดขึ้นมาใชเปน
จํานวน 7,006.63 ลานตัน จะพบวา ในประเทศอินโดนีเซียยังมีปริมาณถานหินที่พรอมจะใชในอนาคตไดเปนเวลาไมต่ํากวา
100 ป (โดยคํานวณจากขอสมมติฐานที่ปริมาณการใชภายในประเทศของป 2008)
จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวา ปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีหมอตมไอน้ํา
(Boiler) จํานวนกวา 30,000 ใบ ทั่วประเทศ ในปจจุบันนี้ไดมีการเปลี่ยนมาใชถานหินแทนน้ํามันเตาเพื่อเปนเชื้อเพลิงใน
กระบวนการผลิตคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 2 - 3 แลว โดยคาดวา ภายในป 2551 จะมีการเปลี่ยนไปใชถานหินคิดเปน
จํานวนรวมกวารอยละ 7 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ยังมีโอกาสในการขยายฐานของกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่จะหันมาใช
ถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไดเพิ่มขึ้นจากเดิม
3.2.3 กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท โดยสวนใหญจะเปนกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ซึ่ง ณ
วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีลูกคาทั้งหมดประมาณ 490 ราย โดยแบงเปนลูกคาที่ใหบริการอยางตอเนื่องจํานวนรวม
280 ราย ซึ่งกลุมลูกคาของบริษัทจะกระจายอยูในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมโฟม โพลิเมอร และอื่น ๆ โดยลูกคาสวนใหญมากกวารอยละ 30 มี
โรงงานตั้งอยูบนถนนเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณใกลเคียง ซึ่งเปนทําเลเดียวกับที่ตั้งคลังสินคาและโรงคัดแยก
ถานหินที่ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนทําเลที่ตั้งที่มีจุดแข็งในการใหบริการเพื่อรองรับกับกลุมลูกคา
ภายในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกลเคียง
นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาคร
ยังเปนจังหวัดที่ตั้งที่สําคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแหงทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
ใกลเคียงที่บริษัทยังมีโอกาสที่จะขยายฐานลูกคาตอไปได ซึ่งนอกจากคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินที่จังหวัดสมุทรสาคร
แลว บริษัทยังมีคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินที่ อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรองรับการใหบริการกับกลุมลูกคา
ทางภาคตะวันตกและภาคใต ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา อีกดวย และจะเปนฐานการ
ขยายลูกคาที่สําคัญตอไปในอนาคต
สําหรับชวงไตรมาสที่ 3 ป 2551 นั้น บริษัทไดขยายฐานลูกคาที่ใหบริการไปยังกลุมลูกคาในเขตอําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางบริษัทไดเชาที่ดิน บริเวณอําเภอดังกลาวไวเพื่อใชเปนพื้นที่ในการเก็บสต็อกถานหิน
สําหรับรองรับการใหบริการ ซึ่งจะกระจายสินคาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
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ภาคกลางตอนบน โดยจะมีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมจํานวนจังหวัดมากกวาคลังสินคาที่ตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร และ
เพชรบุรี สําหรับกลุมลูกคาในยานนี้สวนใหญจะอยูในภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมพลังงาน เชน โรงงานผลิต
เอทานอล ไบโอดีเซล โรงไฟฟา และอุตสาหกรรมอาหาร โดยบริษัทคาดวา จะสามารถขยายฐานจํานวนลูกคาในกลุมนี้ได
มากขึ้นจากเดิม และเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายฐานลูกคาตอไปในอนาคต
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดบิ
ในการจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบของบริษัทนั้น สวนที่เกี่ยวของและทางบริษัทใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ
การคัดเลือกผูจัดจําหนายถานหิน โดยในการเลือกผูจัดจําหนายถานหินนั้น ทางบริษัทจะติดตอกับเหมืองถานหินและผูจัด
จําหนายถานหินที่มีความนาเชื่อถือที่มีประสบการณดานธุรกิจถานหินมาเปนอยางดี
เมื่อมีการติดตอซื้อขายถานหินกับผูจัดจําหนายรายใหมแลว ในเบื้องตนทางบริษัทจะตองจัดสงทีมงาน เขาไป
ตรวจสอบเหมืองถานหิน
และทาเรือที่จะใชในการขนถายถานหินเพื่อตรวจสอบและพิจารณาถึงความพรอมของผูจัด
จําหนาย รวมไปถึงการเก็บตัวอยางจากเหมืองถานหิน และสงตัวอยางถานหินไปตรวจสอบที่หองปฏิบัติการของเอกชนที่
เปนที่ยอมรับเพื่อตรวจสอบคุณภาพของถานหินวา ตรงตามความตองการหรือไม หลังจากที่ทีมงานของบริษัทไดเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพของถานหิน และไดผลการตรวจสอบคุณภาพวา ถานหินมีคุณภาพดีตรงตามความตองการแลว จึงจะมี
การกําหนดวันขนถายสินคา โดยในวันขนถายสินคาทางบริษัทจะจัดสงทีมงานเขาไปตรวจสอบสินคาอีกครั้งกอนทําการขน
ถายสินคาถานหินลงเรือตอไป
บริษัทมีกระบวนการในการจัดหาถานหินและจัดสงสินคาใหกับลูกคาตามขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. บริษัทนําเขาถานหิน
จากเหมืองถานหินประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนแหลงที่มีปริมาณสํารองถานหินเปน
จํานวนมาก โดยคัดเลือกเฉพาะถานหินที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทจะสงเจาหนาที่ของบริษัท
หรือใหบริษัทรับจางตรวจสอบ ดําเนินการจนกระทั่งมั่นใจในคุณภาพของถานหิน วามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนไปตามที่
ตองการหรือไม
2. จัดหาเรือเพื่อรับถานหินจากผูขาย โดยการขนสงจากประเทศอินโดนีเซียเขามาในประเทศไทย ผานทาง
ทาเรือจังหวัดสมุทรสาคร ใชเวลาทั้งหมดประมาณ 15 - 20 วัน
3. เรือขนสงถานหิน จะตองผานดานศุลกากรที่อําเภอแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อผานพิธีการทาง
ศุลกากรและชําระคาอากรนําเขาถานหิน และภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งขณะนี้ตามสนธิสัญญา AFTA (Asian Free Trade Area)
ไดกําหนดคาอากรนําเขาเปนรอยละ 0
4. ถานหินที่มาถึงทาเรือบางสวนจะถูกจัดสงใหกับลูกคาโดยตรง และบางสวนจะถูกนําเขาจัดเก็บในคลังสินคา
เพื่อทําการคัดแยกขนาดของถานหินเปนขนาดตาง ๆ ตามความตองการของลูกคา โดยใชเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง
5. ประสานงานกับลูกคา ยืนยันกําหนดการสงมอบ และสงมอบสินคาตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ โดยใช
รถบรรทุกเปนพาหนะหลักในการขนสง
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ภาพสรุปขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท
กรณีการใชเรือ Barge : หากเปนการใชเรือ Barge (เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกสินคาไดประมาณ 8,000 – 10,000 ตันตอ
ลําตอเที่ยว) จะสามารถขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย เขามาถึงทาเรือที่บริษัทเชาอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครไดโดยตรง

ภาพสรุปขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท (ตอ)
กรณีการใชเรือ Vessel : หากเปนการใชเรือ Vessel (เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกสินคาไดประมาณ 10,000 – 100,000
ตันตอลําตอเที่ยว) จะขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย โดยจะตองขนถายถานหินลงเรือขนาดเล็ก (Lighter) ที่ทา
บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี กอนจะเขามาสงที่ทาเรือบริเวณแมน้ําทาจีนไปยังทาเรือที่บริษัทเชาอยูที่ อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอไป
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ปจจุบัน บริษัทมีคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินรวม 3 แหง เพื่อใหสามารถรองรับและตอบสนองตอความ
ตองการใชถานหินแกกลุมลูกคาที่อยูในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ของคลังสินคาและโรงคัดแยกดังกลาว โดยคํานึงถึงระยะเวลา
การสงมอบที่รวดเร็ว และทันเวลาตอการใชงาน ดังนี้
1. คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน แหงที่ 1 ตั้งอยู เลขที่ 99/99 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อรองรับกลุมลูกคาหลักของบริษัท บริเวณถนนเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียง
ปจจุบันคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน แหงที่ 1 มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 35-1-82 ไร โดยมี
กําลังการผลิตสูงสุดและกําลังการผลิตจริงในการคัดแยกถานหินในป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ชวง 9
เดือนแรกของป 2551 ดังนี้
ตารางกําลังการผลิตสูงสุดและกําลังการผลิตจริงในการคัดแยกถานหิน
ในป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ชวง 9 เดือนแรกของป 2551
ป
2548
2549
2550
ชวง 9 เดือนแรก
ของป 2551

กําลังการผลิตเต็มที่
(ตันตอวัน)
125
600
1,250
6,000

กําลังการผลิตจริง
(ตันตอวัน)
90
420
940
2,300

จํานวนเครื่อง
(เครื่อง)
2
3
4
4

หมายเหตุ ในป 2551 บริษัทไดสั่งซื้อเครื่องจักรที่ใชในการคัดแยกใหม 3 เครื่อง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานดีขึ้นกวาเดิม สวนเครื่องจักรเดิม 3 เครื่อง นั้น ไดถูกยายไปใชงานที่คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน
ที่ จ.เพชรบุรี แทน

โดยปจจุบันมีขนาดพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินไดในปริมาณสูงสุด 250,000 ตัน โดย
คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินแหงที่ 1 นี้ ปจจุบันรองรับการใหบริการจําหนายถานหินแกลูกคาใน
บริเวณโดยรอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกลเคียง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 65 ของ
จํานวนลูกคาทั้งหมด
2. คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน แหงที่ 2 ตั้งอยู เลขที่ 88 หมูที่ 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรองรับกลุมลูกคาหลักของบริษัท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา และรวมถึงกลุมลูกคาที่อยูในพื้นที่ทางภาคใต
ปจจุ บั นคลัง สิน ค า และโรงคั ดแยกถา นหิน แหง ที่ 2 มีข นาดพื้น ที่ทั้งหมดรวม 177-3-75.9
ไร
(ทั้ง นี้พื้น ที่ดังกลา วสามารถใชเปน สว นของคลัง สิน คา และโรงคั ดแยกถา นหิน ไดสูง สุด
ประมาณ 90 ไร โดยพื้น ที่สว นที่ เ หลือ จะเปน ปา ยูค าลิป ตัสที่ป ลูก ไวเพื่อ ปอ งกัน การฟุง กระจาย
ของฝุน ละอองถา นหิน ) โดยมีกําลังการผลิตในการคัดแยกถานหินในป 2551 ซึ่งเปนปแรกที่เริ่ม
ดําเนินการในสํานักงานสาขาแหงนี้ โดยชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 มีกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ
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2,000 ตันตอวัน หรือคิดเปนกําลังการผลิตจริงเทากับ 750 ตัน ต อ วัน หรือ คิดเปน รอยละ 38 ของ
กํา ลังการผลิตสูง สุด โดยปจจุบัน มีเครื่อ งที่ใ ชในการคัดแยกถา นหิน 3 เครื่อ ง ซึ่ง เปนเครื่อ งชุด
เดิมที่ยายมาจากคลั ง สิ น คา และโรงคัดแยกถา นหิน จัง หวัดสมุทรสาคร สํา หรับสาเหตุที่ทํา ใหมี
กํา ลังการผลิตสูงกวา เดิมนั้น (เดิมสํา หรับการคัดแยกที่ส าขาจัง หวัดสมุ ทรสาคร ในป 2550 มี
กํา ลังการผลิตเต็มที่ไ มถึง 2,000 ตัน ตอ วัน ) เนื่อ งจากบริษัท สามารถหาวิธีวางสายพานการผลิต
เครื่อ งจักร รวมถึง วางแผนเรื่อ งระบบการคัดแยกถา นหิน ใหม ทํา ใหสามารถเพิ่ มกํา ลังการผลิต ได
มากกวา เดิม และมีข นาดพื้น ที่สามารถเก็บสต็อ กถา นหิน ไดใ นปจจุบัน เทา กับ 150,000 ตัน โดย
สามารถขยายพื้น ที่เก็บสต็อ กไดใ นปริม าณสู ง สุดถึง 250,000 ตัน ซึ่ง การขยายกํา ลังการผลิต
และพื้น ที่เก็ บสต็อ กถา นหิน ดังกล า ว เพื่อ เปน การรองรับ กับ การขยายฐานลูกคา ในแถบพื้น ที่ดา น
จัง หวัดเพชรบุรี ราชบุรี ปราจีน บุ รี ฉะเชิงเทรา รวมถึงกลุมลูกคา ที่อ ยูใ นพื้ น ที่ ท างภาคใต ใ หม าก
ขึ้นจากเดิ ม โดยคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินแหงที่ 2 นี้ ปจจุบันรองรับการใหบริการจําหนายถาน
หินแกลูกคาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 33 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด
3. คลังสินคา แหงที่ 3 ซึ่งสํานักงานสาขาแหงที่ 3 นี้ จะไมมีกระบวนการคัดแยกถานหิน โดยคลังสินคา
ดังกลาวจะตั้งอยูบนพื้นที่เชา เลขที่ 11 หมู 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อรองรับกลุมลูกคาของบริษัท ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน
ปจจุ บั นคลัง สิน คา แหง ที่ 3 มีข นาดพื้น ที่ทั้งหมดรวม 8 ไร ป จจุ บัน เก็ บสต็อ กถ า นหิน
เทา กับ 10,000 ตัน ทั้ง นี้สามารถเก็บสต็อ กถา นหิน ไดใ นปริม าณสูง สุดถึ ง 50,000 ตั น สําหรับ
สาเหตุที่สํานักงานสาขาแหงที่ 3 ไมมีในสวนของการคัดแยกถานหินนั้น เนื่องจากกลุมลูกคาในยานนี้จะ
จําหนายในลักษณะ Spot Lot (Spot Lot คือ ถานหินที่ไมจําเปนตองคัดขนาด) โดยเมื่อขนถายถานหิน
ลงจากเรือ Lighter แลว จะนํามากองในบริเวณคลังสินคา แลวตักจําหนายใหกับกลุมลูกคาเลย โดย
ลูกคาที่อยูในเขตความรับผิดชอบในการกระจายสินคาของคลังสินคา แหงที่ 3 นี้ จะเปนฐานการขยาย
ลูกคาที่สําคัญของบริษัทตอไปในอนาคต โดยจะมีพื้นที่ครอบคลุมการใหบริการมากกวา คลังสินคาแหง
ที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร และคลังสินคาแหงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ปจจุบันรองรับการใหบริการจําหนาย
ถานหินแกลูกคาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 2 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด
บริษัทนําเขาถานหินจากผูจัดจําหนายถานหินที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยจะมีผูจําหนายรายหลัก 1 ราย ซึ่งบริษัท
ดังกลาวเปนบริษัทตัวแทนจําหนายที่ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร และมีเหมืองถานหินอยูในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 6
เหมือง โดยบริษัทดังกลาวไดรับใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินจากรัฐบาลในระดับ 3 (จากจํานวน 3
ระดับ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปจจุบันในประเทศอินโดนีเซีย มีผูไดรับใบอนุญาตจากรัฐบาลในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินจํานวน
ทั้งสิ้น 164 บริษัท แบงเปน
ระดับ 1 หรือ BUMN คือ เหมืองที่รัฐบาลเปนผูดําเนินการเอง ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาตเพียง 1 บริษัท
เทานั้น ไดแก PT.Bukit Asam
ระดับ 2 หรือ PKP2B คือ ใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ออกโดยรัฐบาลกลางของ
ประเทศอินโดนีเซียออกใหแกผูลงทุนในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งจะสามารถทําเหมืองถานหินไดในขนาดพื้นที่ถึง
100,000 เฮคเตอร ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาต จํานวน 34 บริษัท
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ระดับ 3 หรือ KP คือ ใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ออกโดยรัฐบาลทองถิ่น ที่ออก
ใหกับบริษัทในประเทศเทานั้น ซึ่งจะสามารถทําเหมืองถานหินไดในขนาดพื้นที่ไมเกิน 1,000 เฮคเตอร ปจจุบันมีผูไดรับ
อนุญาต จํานวน 129 บริษัท
นอกจากผูจําหนายรายหลักดังกลาวแลว บริษัทยังมีผูจําหนายรายยอยอื่นอีกเปนจํานวน 5 - 6 ราย ทั้งนี้เพื่อเปน
การปองกันความเสี่ยงการสั่งซื้อถานหินจากผูจดั จําหนาย / ผูผลิตถานหินหลัก และเนื่องจากการที่ราคาถานหินมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกลไกราคาตลาด รวมทั้งการสงมอบสินคาใหกับลูกคาตองดําเนินการทันตามกําหนดเวลา บริษัทจึงได
มีการทําสัญญาซื้อขายถานหินกับผูผลิตและผูจัดจําหนายรายหลักดังกลาวเปนจํานวนรวมกวา 3 ลานตัน และบริษัทมี
นโยบายในการเก็บสตอกสินคาไมนอยกวา 90 วัน
นอกจากนี้บริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับถานหิน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นกับถานหิน อาทิเชน คาความชื้น หรือการเผาไหมตัวเองตามธรรมชาติ ซึ่งจะสงผลตอการสูญเสียน้ําหนัก หรือ
คุณสมบัติของถานหินที่ไมตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งบริษัทมีวิธีจัดการกับความเสี่ยงดังกลาว โดยการจัดเตรียม
ลานเทกองถานหิน เพื่อพักในคลังเก็บสินคาสําหรับรอใหความชื้นมีการระเหยตัวออกไป เพื่อควบคุมคาความชื้นใหตรงตาม
มาตรฐานกอนการสงมอบใหกับลูกคา สําหรับปญหาการเผาไหมตัวเองตามธรรมชาตินั้น จะเกิดขึ้นในกรณีที่ถานหินนั้น มี
ระยะเวลาการจัดเก็บที่นาน ซึ่งบริษัทจัดการกับปญหาดังกลาว โดยการเรงจําหนายถานหินที่นําเขามากอน ถานหินที่เพิ่ง
นําเขาในชวงหลัง (First in first out : FIFO)
สําหรับนโยบายการปองกันปญหาเรื่องการจัดหาเรือขนสงถานหินใหกับบริษัทนั้น
บริษัทจะปองกันปญหา
ดังกลาวโดยการลงนามสัญญาจางเรือ กับบริษัทเรือเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสรางความมั่นใจในดานการขนสงวา จะมีเรือ
สําหรับใชขนสงถานหินใหกับบริษัทอยางแนนอน อยางไรก็ตามสถานการณดานเรือขนสงในขณะนี้ อยูในชวงมีปริมาณ
ความตองการใชเรือเพื่อการขนสงลดลงจากเดิมเปนอยางมาก ทําใหปริมาณเรือขนสงถานหินคอนขางจะพรอมสําหรับการ
วาจาง ประกอบกับที่ผานมามีการตอเรือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับชวงที่ปริมาณความตองการใชเรือขนสงเพิ่มขึ้นจากเดิม ทํา
ใหปจจุบันมีปริมาณเรือขนสงในตลาดเปนจํานวนมากที่พรอมใหบริการ
3.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
1. สัญญาซื้อถานหิน
คูสัญญาที่ 1
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
วันทําสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

: ผูจัดจําหนายรายหลักรายหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัท (เปน
เจาของใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ประเทศอินโดนีเซีย)
: การตกลงซื้อถานหินจากคูสัญญา ในปริมาณรวม 3,000,000 ตัน โดยแบงเปน
2,500,000 ตัน และสวนสํารองอีก 500,000 ตัน
: 12 มีนาคม 2551
: ไมระบุไวอยางชัดเจน แตหากพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญาแลว จะใช
ระยะเวลาการสงมอบถานหินทั้งหมดภายใน 3 ป โดยเทียบเคียงจากเรือที่ขนสง
ถานหินหนึ่งลําสามารถบรรทุกถานหินไดประมาณ 8,000 ตัน โดยภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน จะขนสงครบจํานวน 32 ลําเรือ (เทากับ 256,000 ตัน)
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: - การกําหนดราคาในสัญญานั้น ทางผูจัดจําหนายจะเปนผูเสนอราคามา และ
ทางบริษัทจะพิจารณาราคา โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา และ
ความพรอมในการสงมอบสินคาของผูจัดจําหนายวามีความเหมาะสมหรือไม
หลังจากนั้นทางบริษัทจะตองมีการตรวจสอบราคาที่ทางผูจัดจําหนายเสนอ
โดยเปรียบเทียบกับราคาในตลาด
กอนที่จะมีการเจรจาเพื่อตอรองราคา
จนกวาจะไดราคาที่พอใจดวยกันทั้งสองฝาย
- ทั้งนี้ ในสวนของการกําหนดราคานั้น จะมาจากการพิจารณาคุณภาพของถาน
หินเปนสําคัญ ซึ่งจะประกอบดวย คาความชื้นรวม คาความชื้นทั่วไป คาความ
รอนรวม ขนาดถานหิน คาความแข็งและความเปราะของถานหิน เปนตน
- สําหรับการปรับราคาใหมนั้น ไดมีการระบุเงื่อนไขไวในสัญญาวา “การ
พิจารณาเพื่อปรับราคาใหมจะกระทํา เมื่อมีการสงมอบครบ 32 ลําเรือซึ่ง
หากเปนการขนสงปกติ จะใชเวลาประมาณ 3 เดือน”
เหตุแหงการระงับหรือยกเลิกสัญญา : - เมื่อเกิดเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมอยูภายใตการควบคุมและความประมาท
ของทั้งผูซื้อและผูขาย อันเปนเหตุทําใหการขนสงเกิดความลาชา หรือเกิดขึ้น
ไมได สัญญานี้จะถือวาถูกระงับทันที และถาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปน
ระยะเวลานานกวา 30 วัน ใหถือวาสัญญานี้ถูกยกเลิกไป
- ผูที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น จะตองทําเอกสารแจงไปยังคูสัญญา
- ถาเกิดการโตแยงเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ จะถูกตัดสินโดย Rule of
conciliation and Arbitration of the International Chamber of
Commerce of Singapore
วิธีการกําหนดราคา

คูสัญญาที่ 2
สรุปสาระสําคัญของสัญญา

วันทําสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

: ผูจัดจําหนายรายหลักรายหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัท (เปน
เจาของใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ประเทศอินโดนีเซีย)
: การตกลงซื้อถานหินจากคูสัญญา ในปริมาณรวม 324,000 ตัน สําหรับถานหินที่
มีคาความรอน 5,700 กิโลแคลอรี่ตอหนวย และในปริมาณรวม 288,000 ตัน
สําหรับถานหินที่มีคาความรอน 5,500 กิโลแคลอรี่ตอหนวย
: 22 สิงหาคม 2551
: - สําหรับถานหินที่มีคาความรอน 5,700 กิโลแคลอรี่ตอหนวย กําหนดการสง
มอบถานหิน โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ป 2551 โดยกําหนดวา ทุก ๆ 3
เดือน จะตองสงมอบถานหินใหได 9 ลําเรือ สําหรับความจุขนาด 9,000 ตัน
ตอลําตอเที่ยว รวมทั้งสิ้น 36 ลําเรือ
- สําหรับถานหินที่มีคาความรอน 5,500 กิโลแคลอรี่ตอหนวย กําหนดการสง
มอบถานหิน โดยเริ่มตั้งแตเดือนกันยายน ป 2551 โดยกําหนดวา ทุก ๆ 3
เดือน จะตองสงมอบถานหินใหได 9 ลําเรือ สําหรับความจุขนาด 8,000 ตัน
ตอลําตอเที่ยว รวมทั้งสิ้น 36 ลําเรือ
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: การกําหนดราคาในสัญญานั้น ทางผูจัดจําหนายจะเปนผูเสนอราคามา และทาง
บริษัทจะพิจารณาราคา โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา และความพรอม
ในการสงมอบสินคาของผูจัดจําหนายวามีความเหมาะสมหรือไม หลังจากนั้น
ทางบริษัทจะตองมีการตรวจสอบราคาที่ทางผูจัดจําหนายเสนอ โดยเปรียบเทียบ
กับราคาในตลาด กอนที่จะมีการเจรจาเพื่อตอรองราคา จนกวาจะไดราคาที่
พอใจดวยกันทั้งสองฝาย
ทั้งนี้ ในสวนของการกําหนดราคานั้น จะมาจากการพิจารณาคุณภาพของถาน
หินเปนสําคัญ ซึ่งจะประกอบดวย คาความชื้นรวม คาความชื้นทั่วไป คาความ
รอนรวม ขนาดถานหิน คาความแข็งและความเปราะของถานหิน เปนตน
เหตุแหงการระงับหรือยกเลิกสัญญา : สัญญาจะถูกระงับหรือสิ้นสุดลง ถามีการยินยอมรวมกันระหวางผูซื้อและผูขาย
เปนลายลักษณอักษร

วิธีการกําหนดราคา

2. สัญญาจางเรือขนสง
คูสัญญา
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
วันทําสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
วิธีการกําหนดราคา

การระงับหรือยกเลิกสัญญา

: ผูใหบริการเรือขนสงรายหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัท
: ทางคูสัญญาจะเปนผูจัดเตรียมเรือ (Vessel) เพื่อใหเชาสําหรับใชในการขนถาน
หินจากประเทศอินโดนีเซีย (South Kalimantan) มายังประเทศไทย (เกาะสีชัง)
: 10 พฤศจิกายน 2551
: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 – 31 สิงหาคม 2552
: - การกําหนดราคาในสัญญาจางเรือขนสง ทางบริษัทเรือจะเปนผูเสนอราคา
มา และทางบริษัทจะตองตรวจสอบราคาที่เสนอมากับตัวแทนสายเรือตาง ๆ
ในตลาดเรือที่ใหบริการในประเภทเดียวกัน ไมนอยกวา 3 ราย ที่ประเทศ
สิงคโปร หลังจากนั้นจะนําราคา และเงื่อนไขตาง ๆ มาใชประกอบการ
พิจารณา
- การพิจารณาราคายังตองขึ้นอยูกับ สภาพของเรือที่จะใหบริการ วาเปนเรือ
เกาหรือใหม และรวมถึงระยะเวลาการขนสินคาขึ้นเรือ (Loading) และ
ระยะเวลาการนําสินคาออกจากเรือ (Discharging) ที่ทางเรือที่ใหบริการ
สามารถจัดระยะเวลาใหได
- การพิจารณาราคาจะคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ
ราคาน้ํามันในตลาดโลก
ปริมาณความตองการ (Demand) ปริมาณเรือที่ใหบริการ (Supply) ของ
ตลาดเรือขนสง รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย
: - กรณีเจาของเรือไมสามารถนําเรือมารับถานหินไดตรงตามวันที่ตกลงกันไว
ทางเจาของเรือจะตองดําเนินการแจงใหทราบเปนการลวงหนา
โดยทาง
บริษัทสามารถที่จะยอมรับการเลื่อนวันรับถานหินออกไปได หรือสามารถแจง
ยกเลิกสัญญานี้ได โดยจะตองแจงกลับภายใน 48 ชั่วโมง อยางไรก็ตามหาก
ทางบริษัทไมมีการตอบกลับ จะถือเปนการเลื่อนวันรับถานหินใหมออกไป
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จากวันที่ถูกยกเลิกอีก 7 วัน อยางไรก็ตาม กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดเพียงครั้งเดียว
ของสัญญาเทานั้น
- ถาเกิดการโตแยงเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ จะถูกตัดสินโดย English law and
arbitration in London
3. สัญญาเชาทาเรือ จังหวัดสมุทรสาคร
คูสัญญา
: ผูใหบริการเชาทาเรือรายหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัท
วันที่ลงนาม
: 26 ธันวาคม 2550
สาระสําคัญของสัญญา
: - ผูใหเชาตกลงใหเชาทาเรือ ที่ตั้งอยูที่ตําบลทาจีน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
- ปจจุบันสัญญามีกําหนดอายุ 3 ป เริ่มอายุการเชาตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ
2551 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554
- เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยผูเชาไมเคยมีการผิดนัดผิดสัญญาขอใดขอ
หนึ่งมากอน หากผูเชาประสงคจะขอเชาทาเรือนี้ตอไปอีก ตองดําเนินการแจง
ความประสงคดังกลาวลวงหนา เปนหนังสือกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดระบุไวใน
สัญญานี้ ไมนอยกวา 3 เดือน
- เมื่อผูใหเชา ไดรับหนังสือแจงขอตออายุสัญญาเชาแลว ผูใหเชาจะใหผูเชาเชา
ทอเรือตอไป โดยทั้งสองฝายจะไดตกลงกัน เพื่อจัดทําสัญญาเชาฉบับใหมขึ้น
โดยผูใหเชาสัญญาวาจะไมปรับคาเชาขึ้นกวารอยละ 10 ของคาเชาตาม
สัญญาฉบับเดิม
วิธีการกําหนดราคา
: - ทางบริษัทจะพิจารณาสถานที่ตั้งทาเรือโดยจะตองตั้งอยูใกลกับโรงงาน เพื่อ
ประหยัดคาขนสงถานหินเขาสูโรงงาน ประกอบกับทาเรือใดคิดคาบริการ
ต่ําสุดและสมเหตุสมผลกับการใหบริการ
- พิจารณาเปรียบเทียบระหวางคาบริการตอเที่ยว
โดยเปรียบเทียบกับ
คาบริการตอเที่ยวกรณีจัดทําสัญญาเชาระยะยาวเพื่อใหไดคาบริการตอเที่ยว
ในอัตราที่ถูก และเพื่อเปนหลักประกันวา เมื่อเรือขนสงถานหินเดินทางเขา
มาถึงแลวจะตองสามารถเทียบทาไดเลยโดยไมตองจอดรอ
ขอมูลเพิ่มเติม
: สําหรับทาเรือแหงนี้ ไดเริ่มการเชาครั้งแรกเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งขณะนั้นเปนการเชาในนามของ บริษัท
เค.เอช. ทรานสปอรต จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท) โดยสามารถ
ดูรายละเอียดไดจาก หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน อยางไรก็ตามในปจจุบัน
บริษัทไดเขาเปนผูเชาทาเรือดังกลาวโดยตรงแลว
4. สัญญาเชาสํานักงาน
คูสัญญา
วันที่ลงนาม

: บริษัท อุตสาหกรรม ผงธูปไทย จํากัด
: 1 มกราคม 2551
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อัตราคาเชา
สาระสําคัญของสัญญา

: อัตราคาเชาเดือนละ 48,000 บาท
: - ผูใหเชาตกลงใหผูเชาเชาอาคารสํานักงาน เลขที่ 122/1 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพหานคร
- สัญญามีกําหนดอายุ 3 ป เริ่มอายุการเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2553
- วัตถุประสงคการเชาเพื่อใหบริษัท ใชพื้นที่อาคารสํานักงานกรรมสิทธิ์ของผูให
เชา ขนาดพื้นที่ 320.83 ตารางเมตร เปนสํานักงานของบริษัท
- เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา และผูเชามิไดประพฤติผิดสัญญาเชาในขอ
หนึ่งขอใด ผูใหเชาจะยินยอมใหผูเชาตออายุสัญญาเชาไปอีกไมนอยกวา 2
คราว คราวละไมต่ํากวา 3 ป
- ในการปรับอัตราคาเชา เมื่อมีการตอสัญญาเชา ผูใหเชา จะปรับเพิ่มอัตราคา
เชาไดครั้งละไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชาเดิม
- หามมิใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชา
เวนแตผูเชาจะเปนฝายกระทําผิดสัญญา หรือเปนการบอกเลิกสัญญาเชา
กรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

5. สัญญาเชาที่ดิน เพื่อใชเปนสํานักงานสาขา แหงที่ 1
: บริษัท พรปรีชา จํากัด
คูสัญญา
วันที่ลงนาม
: 1 มกราคม 2551
อัตราคาเชา
: อัตราคาเชาเดือนละ 150,000 บาท
สาระสําคัญของสัญญา
: - ผูใหเชาตกลงใหผูเชาเชา โฉนดเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ตั้งอยูที่ หมู
2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลว
หรือจะมีขึ้นในภายภาคหนา
- สัญญามีกําหนดอายุ 3 ป เริ่มอายุการเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2553
- วัตถุประสงคการเชาเพื่อใหบริษัท ใชพื้นที่กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา เปนสํานักงาน
สาขา แหงที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 99/99 หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับกอสรางคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน
เพื่อรองรับปริมาณความตองการของกลุมลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่มี
พื้นที่โรงงานตั้งอยูในบริเวณถนนเศรษฐกิจ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดยปจจุบัน บริษัทมีจํานวนลูกคาสําหรับการใหบริการของสํานักงาน สาขา
แหงที่ 1 คิดเปนรอยละ 70 ของจํานวนลูกคาที่ใหบริการทั้งหมด
- ในการปรับอัตราคาเชา เมื่อมีการตอสัญญาเชา ผูใหเชา จะปรับเพิ่มอัตราคา
เชาไดครั้งละไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชาเดิม
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- หามมิใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชา กอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชา เวน
แตผูเชาจะเปนฝายกระทําผิดสัญญา หรือในกรณีที่สัญญาเชามีผลระงับหรือ
เหตุอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
- ในสวนของบันทึกตอทายสัญญาเชาที่ดิน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ไดระบุ
วา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา และผูเชามิไดประพฤติผิดสัญญาเชาใน
ขอหนึ่งขอใด ผูใหเชาจะยินยอมใหผูเชาตออายุสัญญาเชาไปอีกไมนอยกวา 6
คราว คราวละไมต่ํากวา 3 ป
6. สัญญาเชาที่ดิน
คูสัญญา
วันที่ลงนาม
อัตราคาเชา
สาระสําคัญของสัญญา

: ผูใหเชารายหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัท
: 1 มิถุนายน 2551
: อัตราคาเชาตารางเมตรละ 35 บาท สําหรับ 6 เดือนแรก และตารางเมตรละ 38
บาท สําหรับ 6 เดือนหลัง
: - ผูใหเชาตกลงใหเชาที่ดิน จํานวนรวม 2 โฉนด โดยมีขนาดเนื้อที่รวม 8 ไร ตั้งอยู
ที่ตําบลบางเดื่อ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวัตถุประสงค
ในการวางหรือขนถายสินคา ถานหิน หรือสินคาอื่น ๆ ในการประกอบธุรกิจ
ตามความประสงคของผูเชา
- สัญญามีกําหนดอายุ 1 ป เริ่มอายุการเชาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2552
- ผูใหเชายินยอมใหผูเชาสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราว ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชา
เพื่อเปนที่เก็บสินคาหรืออุปกรณตลอดระยะเวลาการเชา
และยินยอมให
พนักงานของผูเชาเขาใชประโยชนในที่ดินไดตามสัญญาเชา กรณีที่มีการบอก
เลิกสัญญาเชา ผูใหเชายินยอมใหผูเชารื้อถอนสิ่งปลูกสรางของผูเชาออกจาก
พื้นที่โดยไมคัดคาน
- เมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชาแลว หากไมมีการบอกเลิกสัญญาเชา ให
ถือวาสัญญาเชามีการตออายุกันตอไป อีกคราวละ 1 ป
- ผูเชาจะตองดูแลและรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมไมใหเปนปญหาแก
ผูอื่นไดอยางเครงครัด หากผูเชาไมสามารถแกปญหาดังกลาวนี้ได ผูใหเชามี
สิทธิที่จะยกเลิกสัญญาเชานี้ไดทันที

3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัท ตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี เนื่องจากบริษัท
ดําเนินธุรกิจนําเขา คัดแยก และจัดจําหนายถานหิน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การมีฝุนฟุงกระจายรอบบริเวณ
โรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินคา ทาเรือ และบริเวณที่รถบรรทุกขนสงสินคาจะนําสินคาไปจัดสงใหกับลูกคา ทางบริษัทจึง
มีมาตรการตาง ๆ ในสวนของสิ่งแวดลอมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ํา โดยบริเวณคลังสินคาและโรงคัด
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แยกของบริษัท ทั้ง 2 แหง ไดแก สาขาจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนสาขาที่มีกระบวนการคัดแยกถานหิน
นั้น บริษัทไดมีการสรางอาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อปองกันเสียงและฝุนละอองออกสูภายนอก ในสวนของถานหินที่อยู
ภายนอกอาคาร บริษัทไดใชผาใบคลุมบนกองถานหิน และมีระบบฉีดน้ํารอบ ๆ บริเวณ เพื่อปองกันไมใหฝุนฟุงกระจาย
และเพื่อเปนการปองกันมลภาวะทางน้ํา บริษัทไดสรางบอพัก พรอมกับคูน้ําโดยรอบพื้นที่คลังสินคาและโรงคัดแยก เพื่อ
ปองกันน้ําจากถานหินไหลออกไปภายนอกโดยตรง นอกจากนี้ในสวนของการขนสงถานหิน บริษัทจะใชผาใบปดคลุมบน
รถบรรทุกขนสงถานหินทุกคันอยางมิดชิด และจะตองผานการตรวจสอบกอนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณทาเรือ และ
คลังสินคา สําหรับบริเวณทาเรือซึ่งจะเปนจุดขนยายถานหินไปยังลูกคาหรือโรงงานคัดแยกจะมีระบบสเปรยน้ําเพื่อปองกันฝุน
ฟุงกระจายเชนกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่ทางบริษัทไดจัดทําขึ้นเพื่อปองกันปญหาและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่กลาวมานั้น เกิดจากการที่บริษัทไดใสใจและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอมาตรการดานการปองกันปญหา
และผลกระทบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งนอกจากการออกมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกอนลวงหนา
แลว บริษัทยังใหความสําคัญกับการปรับปรุงและแกไขมาตรการตาง ๆ ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกวาเดิมดวย
บริษัทไดตระหนักดีถึงการสรางความเขาใจและความไววางใจจากชุมชนที่อยูอาศัยโดยบริเวณรอบพื้นที่คลังสินคา
และโรงคัดแยกทั้ง 3 แหง บริษัทจึงไดจัดตั้งหนวยมวลชนสัมพันธดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษและแกไขปญหาสภาพสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยรอบพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู พรอมกับดูแลปญหาขอรองทุกข
ของชาวบานที่อยูในบริเวณนั้น โดยที่ผานมาเคยเกิดขอรองเรียนและขอแนะนําในประเด็นตาง ๆ โดยมีรายละเอียดกรณีขอ
รองเรียน และการแกไขปญหา ตามตารางดานลาง อยางไรก็ตาม ที่ผานมาทางบริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการโรงงาน ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2551 และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 สําหรับสํานักงานสาขาจังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดสมุทรสาคร ตามลําดับ สําหรับประเด็นที่เคยเกิดขอรองเรียนในประเด็นตาง ๆ ซึ่งทางบริษัทไดเขาแกไขปญหาอยาง
ทันทวงที มีดังนี้
การแกไขปญหา
กรณีขอรองเรียน
คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน สาขาจังหวัดสมุทรสาคร
1. ทางองคการบริหารสวนตําบลมีหนังสือแจงลงวันที่ 6 1. ทางบริษัทมีหนังสือแจงถึงองคการบริหารสวนตําบล ลง
ตุลาคม 2548 วา มีผูรองเรียนเหตุ รําคาญ เนื่องจากการ วันที่ 10 ตุลาคม 2548 วา ทางบริษัทเรงดําเนินการแกไข
ประกอบการที่ทําใหเกิดปญหาฝุนละออง
ปญหาเรื่อง ฝุน โดยมีกําหนดที่จะดําเนินการ ดังนี้
• สรางอาคารคลุมเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน โดย
ไดขออนุญาตตามใบอนุญาตเปนที่เรียบรอยแลว
• สรางตาขายพลาสติก (slate) สูงประมาณ 6 เมตร
เพื่อกันพื้นที่ ลดการฟุงกระจายของฝุน โดยกําหนดเสร็จ
ภายใน 60 วัน
• สรางระบบพนน้ํา (Spray) เพื่อลดการฟุงกระจาย
ของฝุน โดยกําหนดเสร็จภายใน 45 วัน
ภายหลังจากการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมไดรับขอ
รองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมแตอยางใด จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน
2549
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อยางไรก็ตาม ที่ผานมาเคยเกิดขอรองเรียนในประเด็นตาง ๆ ซึ่งทางบริษัทไดเขาแกไขปญหาอยางทันทวงที ดังนี้
(ตอ)
กรณีขอรองเรียน
การแกไขปญหา
คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน สาขาจังหวัดสมุทรสาคร (ตอ)
2. ทางองคการบริหารสวนตําบลนาดี มีหนังสือแจง ลง 2. ทางบริษัทมีหนังสือแจงถึงองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่
วันที่ 15 มิถุนายน 2549 เพื่อเชิญประชุมการดําเนินการ 20 มิถุนายน 2549 วา ทางบริษัทไดดําเนินการแกปญหา ดังนี้
แกปญหาฝุนจากถานหิน
เพื่อใชประกอบการยื่นขอ
• ไดติดตั้งชุดครอบตะแกรงรอน เพื่อปองกันฝุนที่เกิด
อนุญาตประกอบกิจการฯ
จากการรอนถานหิน
• สรางโครงหลังคาครอบบริเวณจุดกองถานหินที่รอน
เสร็จแลว เพื่อลดปริมาณฝุน และมีโครงการขึงผาใบรอบ
อาคาร เพื่อควบคุมปริมาณฝุน
• ปกเสาเพื่อขึงสลิงและแผนแสลม เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุน
• ขึงผาใบปดกองถานหินสวนที่ยังไมไดใชงานอยูเสมอ
เพื่อควบคุมการฟุงกระจายของฝุน
• เพิ่มจุดสเปรยน้ําเพื่อลดฝุนอีกไมนอยกวา 3 จุด
เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่กองฝุนทั้งหมด
• ขุดคูน้ํารอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําไหลไปสูพื้นที่
ขางเคียง
• สรางถนนคอนกรีตในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุนที่เกิด
จากรถบรรทุก
• โดยทางบริษัทอยูระหวางการดําเนินการ และคาดวา
จะแลวเสร็จทั้งหมดภายในชวงกลางเดือนกรกฎาคม ป 2549
ภายหลังจากการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมไดรับขอ
รองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมแตอยางใด จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม
2550
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อยางไรก็ตาม ที่ผานมาเคยเกิดขอรองเรียนในประเด็นตาง ๆ ซึ่งทางบริษัทไดเขาแกไขปญหาอยางทันทวงที ดังนี้
(ตอ)
กรณีขอรองเรียน
การแกไขปญหา
คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน สาขาจังหวัดสมุทรสาคร (ตอ)
3. ทางองคการบริหารสวนตําบลนาดี มีหนังสือแจง ลง 3. ทางบริษัทมีหนังสือแจงถึงองคการบริหารสวนตําบลนาดี
วันที่ 25 ธันวาคม 2550 เพื่อใหขอแนะนําใหปรับปรุงแกไข ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 วา ทางบริษัทไดดําเนินการตาม
สถานที่ดานสุขลักษณะใหถูกตอง
คําแนะนําตามที่มีหนังสือแจงเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้
• ใชผาใบคลุมปดกองถานหินอยางมิดชิด และลด
ปริมาณความสูงลงแลว
• ใชระบบสเปรยน้ําทั่วบริเวณ
และไดมีการใช
รถบรรทุกน้ําฉีดสเปรยน้ําบนพื้นถนนและพื้นที่ทั่วไป เพื่อลด
การฟุงกระจาย
• ในกระบวนการคัดแยก ไดมีการปดลอมมิดชิดอยู
ภายในอาคาร เปนการปองกันการฟุงกระจายแลว
ภายหลังจากการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมไดรับขอ
รองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมแตอยางใด
จนถึงวันที่
22
พฤษภาคม 2551
4. ทางศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ไดมีหนังสือแจง ลง 4. ทางหนวยงานสาธารณสุข สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เพื่อใหทางบริษัทดําเนินการ เพื่อ นาดี ไดเขาตรวจสอบโรงงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 โดย
ปองกันมิใหการประกอบกิจการโรงงานกอความเดือดรอน มีบันทึกขอเท็จจริงวา
รําคาญ แกบุคคลที่อยูในโรงงาน หรือทรัพยสินและผูที่อยู 1. จุดที่มีกองถานหินกองเพิ่ม บริเวณดานหลัง ทางบริษัท
ไดทําที่กันฝุน (slate) และปลูกตนไมใหญลอม เพื่อ
อาศัยใกลเคียงกับโรงงาน โดยใหดําเนินการ ดังนี้
ควบคุมเรื่องฝุนละอองแลว
1. ดําเนินการใหมีมาตรการควบคุมและปองกันเสียง
2. จุดกองกะลาปาลม ไดมีการขนกะลาปาลม ออกจาก
และฝุนละอองที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตอยางมี
พื้นที่แลว.
ประสิทธิภาพ มิใหเปนสาเหตุสรางความเดือนรอน
ภายหลังจากการดําเนินการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
แกบุคคลที่อยูในโรงงานหรือทรัพยสินที่อยูใกลเคียง
กับโรงงาน หรือผูที่อยูอาศัยใกลเคียงกับโรงงาน
ทางบริษัทไมไดรับขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอมแตอยางใด
2. ใหขนยายกองกะลาปาลม ซึ่งเปนสวนที่ไมไดรับ จนถึงปจจุบัน
อนุญาตจากการประกอบกิจการโรงงานไปที่อื่น
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2551
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อยางไรก็ตาม ที่ผานมาเคยเกิดขอรองเรียนในประเด็นตาง ๆ ซึ่งทางบริษัทไดเขาแกไขปญหาอยางทันทวงที ดังนี้
(ตอ)
กรณีขอรองเรียน
คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน สาขาจังหวัดเพชรบุรี
5. ทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ไดมีหนังสือ
แจงเรื่อง ใหปฏิบัติใหถูกตอง ลงวันที่ 4 กันยายน 2551
เพื่อใหทางบริษัทดําเนินการปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้
1. ใหขนยายกะลาปาลมที่เก็บกองไวภายในบริเวณ
โรงงานออกนอกบริเวณโรงงานใหหมดสิ้น
เพื่อ
ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญสงกลิ่นเหม็นใหแกผู
อาศัยใกลเคียงโรงงาน
2. ใหซอมแซมหลังคาอาคารโรงงานที่ชํารุดใหอยูใน
สภาพเรียบรอยและมั่นคงแข็งแรง
3. ใหจัดหามาตรการปองกันฝุนละอองฟุงกระจายจาก
กระบวนการผลิต (การคัดแยกถานหินบีทูมินัส) ออก
นอกบริเวณโรงงาน
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2551

การแกไขปญหา
5. ทางบริษัทมีหนังสือแจงถึงสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 วา ทางบริษัทไดดําเนินการ
ตามคําสั่งแลว แตมีปญหาดานภูมิอากาศ โดยมีฝนตกรุนแรง
และตอเนื่องระยะยาว ทําใหการดําเนินการลาชากวากําหนด
โดยไดสรุปการดําเนินการที่ผานมา คือ
• บริษัทไดขนยายกะลาปาลมออกไปไดประมาณรอย
ละ 60 สาเหตุที่ลาชาเนื่องจากฝนตกหนัก สงผลใหกะลา
ปาลมเกิดความเปยกชื้น ทําใหทางบริษัทไมสามารถสงของได
ทั้งนี้กะลาปาลมสวนที่เหลือประมาณรอยละ 40 คาดวาจะขน
ยายออกหมดภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 นี้ (ทั้งนี้ ณ วันที่
11 มกราคม 2552 ไมปรากฏกะลาปาลมภายในพื้นที่ของ
บริษัทแตอยางใด)
• สําหรับคําสั่งใหซอมแซมอาคารโกดังถานหิน ทาง
บริษัทไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว
ทางบริษัทไดดําเนินการจัดหามาตรการเพื่อปองกันฝุน
ฟุงกระจายโดยการใชผาใบคลุมกองถานหินใหมิดชิด
ทั้งหมด และมีแผนระยะยาวโดยสรางอาคารเพื่อคลุมสวน
เครื่องจักรที่ใชคัดแยกถานหินทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อาคารอยู
ระหวางการหาขอสรุปเรื่องแบบและการตกลงราคา โดยคาด
วาจะใชเวลากอสรางประมาณ 60 วัน
สําหรับสิ่งที่ทางบริษัทไดดําเนินการเพื่อปองกันปญหา
ดานสิ่งแวดลอมในปจจุบัน มีดังนี้
1. ทําแนวคันดินใหมกันน้ําหลาก เพื่อใชเปนแนวกัน
น้ําหลากจากน้ําฝนที่อาจจะทะลักออกจากบอน้ํา และเปน
แนวปองกันการพังทลายของคันบอและแนวรองน้ําเนื่องจาก
เปนแนวมุมที่ดิน
2. ทําแนวรองน้ําและคันดินรอบโรงงาน เพื่อใชเปน
แนวกันน้ําฝนจากภายในโรงงาน ซึ่งอาจจะปะปนถานหินไหล
ออกสูภายนอกโรงงาน ใชเปนทางระบายน้ําภายในใหกลับลง
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อยางไรก็ตาม ที่ผานมาเคยเกิดขอรองเรียนในประเด็นตาง ๆ ซึ่งทางบริษัทไดเขาแกไขปญหาอยางทันทวงที ดังนี้
(ตอ)
กรณีขอรองเรียน
การแกไขปญหา
คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน สาขาจังหวัดเพชรบุรี (ตอ)
5. ทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ไดมีหนังสือ สูบอน้ํา ใชเปนแนวกันฝุนโดยจะมีการขึ้นเสาพรอมตาขาย ใช
แจงเรื่อง ใหปฏิบัติใหถูกตอง ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 เปนแนวปลูกตนไม เพื่อเปนแนวกันฝุนอีกแนว และเปนการ
เพื่อใหทางบริษัทดําเนินการปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้
ปรับภูมิทัศน
1. ใหขนยายกะลาปาลมที่เก็บกองไวภายในบริเวณ
3. บอน้ําเกาขนาด 3 ไร ลึก 9 เมตร และบอน้ําที่เพิ่ง
โรงงานออกนอกบริเวณโรงงานใหหมดสิ้น
เพื่อ ขุดใหม ขนาด 3 ไร ลึก 12 เมตร เพื่อใชเปนที่กักเก็บน้ําฝน
จากแนวรองน้ํา ซึ่งอาจจะปะปนถานหินไหลออกสูภายนอก
ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญสงกลิ่นเหม็นใหแกผู
โรงงาน (โดยบอใหมที่ขุดเพิ่ม จะชวยรองรับเพิ่มเติมจากบอ
อาศัยใกลเคียงโรงงาน
เกา) ใชเปนบอตกตะกอนของเศษถานหินที่อาจปะปนมากับ
2. ใหซอมแซมหลังคาอาคารโรงงานที่ชํารุดใหอยูใน
น้ําที่มาจากรองน้ํา (โดยปริมาณถานหินมีไมมากเนื่องจากมี
สภาพเรียบรอยและมั่นคงแข็งแรง
3. ใหจัดหามาตรการปองกันฝุนละอองฟุงกระจายจาก ระยะหางจากลานเก็บกองมากและมีการปองกันเปนอยางดี)
กระบวนการผลิต (การคัดแยกถานหินบีทูมินัส) ออก ใชเปนแหลงน้ําของรถน้ําที่ใชฉีดฝุนบนถนน ใชเปนแหลงน้ํา
นอกบริเวณโรงงาน
ใชของพนักงานและเปนที่กักเก็บน้ําเมื่อฤดูแลงมาถึง
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)
4. ลานเก็บกอง เพื่อใชเก็บกองวัสดุคือ ถานหิน โดยมี
ลักษณะเปนลานกวาง มีการออกแบบใหน้ําไหลลงสูรองน้ํา
โดยรอบ ภายในลานมีการคลุมกองดวยวัสดุผาใบอยางดี เพื่อ
ปองกันฝุนไมใหออกไปรบกวนแหลงชุมชนภายนอก และเพื่อ
ใชปองกันน้ําฝน
ภายหลังจากการดําเนินการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
ทางบริษัทไมไดรับขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอมแตอยางใด
จนถึงปจจุบัน
คลังสินคาแหงที่ 3 สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไมมีปญหาและขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอมแตอยางใด โดยคลังสินคาแหงที่ 3 จะมีลักษณะเปนทาเรือและคลังสินคา
สาธารณะซึ่งมีผูเชาหลายราย ซึ่งคลังสินคาจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายทางดานสิ่งแวดลอมอยู
แลว อยางไรก็ตามบริษัทไดดําเนินนโยบายและมาตรการเพื่อปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยไดปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทาเรืออยางเครงครัด ไดแก การลางลอรถทุกครั้งกอนออกจากบริเวณพื้นที่ทาเรือ การคลุมผาใบรถบรรทุกทุกคันอยาง
มิดชิดกอนที่จะสงสินคาใหกับลูกคา รวมถึงการคลุมกองถานหินในบริเวณคลังสินคาเพื่อปองกันปญหาดานฝุนละออง โดย
เปนนโยบายปฏิบัติที่พนักงานทุกคนจะตองดําเนินการอยางเครงครัด
3.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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