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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในนามบริษัท
สุธากัญจน จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และในป 2548 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน
90 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO)
และแคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) และ 2) แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3)
ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทสามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตไดหลากหลาย อาทิเชน ปูนขาวใชในการดึงสารเจือปนตางๆ ใน
กระบวนการหลอม ฟอกและตกตะกอน ชวยปรับสภาพน้ําเพื่อลดความเปนกรดใหเปนกลาง ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ
และใชในอุตสาหกรรมที่สําคัญตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เปนตน ในสวนของแคลเซียมคารบอเนต เปนสารตัวเติมเต็ม (Filler) และตัวเพิ่มปริมาณ
(Extender) เพื่อลดตนทุนการผลิต
บริษัทไดมีการเพิ่มทุนอยางตอเนื่อง เพื่อลงทุนขยายธุรกิจและพัฒนากระบวนการผลิต ปจจุบันบริษัทมีทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน 300,000,000 หุน และมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 225,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 225,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายสินคาประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด และ
แคลเซียมไฮดรอกไซด 2) แคลเซียมคารบอเนต และ 3) ผลิตภัณฑซื้อมาขายไปและรายไดจากการขายอื่น บริษัทมี
โรงงานผลิต จํานวน 2 โรงงาน คือ โรงงานที่ ต.ชองสาริกา จ. ลพบุรี และโรงงานที่ ต.หนาพระลาน จ. สระบุรี โดยบริษัทมี
เตาเผาปูนจํานวน 6 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 900 ตัน/วัน ซึ่งมีการควบคุม
กระบวนการผลิตดวยระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุมและดูแลการผลิตอยางใกลชิด โดย
ผลิตภัณฑหลักของบริษัท สามารถสรุปได ดังนี้
1)

ปูนขาว
1.1) แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนสุก

เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาหินปูนที่มีสวนประกอบสวนใหญเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3)
ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส เพื่อใหแปรสภาพเปนแคลเซียมออกไซด โดยผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการผลิต
จะมีลักษณะเปนกอนสีขาวขนาดประมาณ 2-4 นิ้ว และสามารถนํามาบดใหเปนผงหรือเกล็ดได ซึ่งบริษัทจะจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑในรูปของปูนกอน ปูนเกล็ด และปูนบด ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม
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1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรือปูนไฮเดรต
เปนผลิตภัณฑตอเนื่องจากแคลเซียมออกไซด (CaO) โดยการนําแคลเซียมออกไซด (ปูนสุก) ที่ได
จากกระบวนการเผามาผานเครื่องบด จากนั้นนํามาทําปฏิกิริยากับน้ําเพื่อใหเกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด มีลักษณะเปนผง
โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ และรถเบาท (Bulk truck)
2)

แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3)

เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําหินทราย (Calcite) มาบด จนไดเปนผง ซึ่งจะมีลักษณะเปนผงสีขาว โดย
บริษัทจะจําหนายใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคารบอเนตแบบชนิดไมเคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และแบบ
เคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในสวนของแคลเซียมคารบอเนตแบบชนิดเคลือบผิว จะเปนการนําหินทรายที่
บดไดเปนผงมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) และบรรจุจําหนายในรูปของบรรจุภัณฑขนาดตางๆ ตามที่ลูกคาตองการ
3)

ผลิตภัณฑซื้อมาขายไปและรายไดจากการขายอื่น

ผลิตภัณฑที่มีการซื้อมาเพื่อจําหนายตอภายในประเทศ
สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑประเภทปูนขาวและ
แคลเซียมคารบอเนต โดยบริษัทจะมีการซื้อจากผูผลิตรายอื่นในกรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของ
ลูกคา หรือในกรณีที่ลูกคาตองการใชสินคาอยางเรงดวน และผลิตภัณฑอื่นที่ซื้อมาเพื่อสงออกตางประเทศ สวนใหญจะเปน
สินคาเคมีภัณฑอื่น เชน SSL (Sodium Stearyl Lactylate) และ Finalux G161 เปนตน อยางไรก็ตามในป 2555 บริษัทลด
ปริมาณการจําหนายสินคาดังกลาวนี้ลง เนื่องจากไมตรงกับสายการผลิตหลักของบริษัท
บริษัทมีรายไดหลักจากการขายสินคาภายในประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 88.41 ของรายไดรวม ซึ่งเปนการขายปูน
ขาวภายในประเทศรอยละ 79.23 ของรายไดรวมในป 2555 ซึ่งกลุมลูกคาหลักของบริษัทภายในประเทศ คือ กลุม
อุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีสัดสวนรายไดรวมกันประมาณรอยละ 36-48 ของรายไดจากการขายปูนขาวภายในประเทศ
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และอุตสาหกรรมเหมืองแร
ตามลําดับ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ที่ใชในกระบวนการผลิตของ
หลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยจาก
ขอมูลที่บริษัทสามารถสํารวจได ความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศในป 2555 คาดวามีปริมาณอยางนอย
852,000 ตัน โดยอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษมีความตองการใชปูนขาวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23 ของประมาณ
การความตองการใช ปูนขาวทั้งหมด รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมกอ สราง และ
อุตสาหกรรมเคมี ตามลําดับ
สําหรับการนําเขาและสงออก ในป 2555 ผลิตภัณฑกลุมปูนขาว (Quick lime, Slaked lime และ Hydraulic lime)
มีมูลคาการสงออก 965.59 ลานบาท มูลคาการนําเขา 17.41 ลานบาท คิดเปนมูลคาดุลการคา 948.18 ลานบาท โดยมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของดุลการคารอยละ 36.63 จากป 2554 โดยในป 2555 ประเทศไทยมีการสงออกผลิตภัณฑปูนขาวไปยัง
ประเทศลาวสูงที่สุด โดยมีมูลคาการสงออกประมาณ 278.57 ลานบาท รองลงมาคือ ประเทศแอฟริกาใต อินเดีย ญี่ปุน
ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ตามลําดับ ซึ่งมีความตองการการใชงานปูนขาวในอุตสาหกรรมหลักที่แตกตางกัน ในแตละ
ประเทศ
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อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศ และแนวโนมการนําเขาและสงออก
ปูนขาวแลว การเติบโตของผลิตภัณฑปูนขาวยังผันแปรตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยรายไดสวนใหญมาจากการจําหนายภายในประเทศใหแกภาคอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และมีการสงออกบางสวนใหกับผูจัดจําหนาย
และผูประกอบการ อาทิเชน อุตสาหกรรมเหมืองแร จึงทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมดังกลาว
อุตสาหกรรมเหล็ก
ในป 2554 อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายในประเทศ มีปริมาณการผลิตในประเทศอยูที่ระดับ 6.94 ลานตัน และมี
การบริโภคเหล็กขั้นปลายถึง 14.65 ลานตัน ในภาพรวมของอุตสาหกรรม การบริโภคยังมีการเติบโตอยางตอเนื่องภายหลังป
2552 เปนตนมา โดยมีการชะลอตัวในชวงป 2551-2552 เนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาเหล็กในชวงครึ่งหลังของป
2551 ลดลง ทําใหมีจํานวนเหล็กคางสต็อกจํานวนมาก
อุตสาหกรรมเคมี
ในป 2554 มีมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑขั้นพื้นฐานประมาณ 228,933 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18.45 จากป 2553
และมีมูลคาการสงออกประมาณ 204,910 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 45.78 จากป 2553 โดยคาดวาแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
และความตองการสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชในการฟนฟูหลังจากผานพนวิกฤต
เนื่องจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรม
ปญญาน้ําทวมหนักที่ลุกลามไปหลายพื้นที่ของประเทศ
อุตสาหกรรมน้ําตาล
ในชวงการผลิตป 2554/2555 ปริมาณออยเขาหีบของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศมากกวา 90 ลานตันออยตอป และ
สามารถผลิตน้ําตาลไดมากกวา 10 ลานตันตอป และมีการสงออกมากกวา 6 ลานตัน ซึ่งปริมาณการผลิตออยในแตละปมี
การเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงปการผลิต 2551/52 เปนตนมา โดยในระยะเวลา 3 ปการผลิตลาสุด 2552/53-2554/55
มีปริมาณออยเขาหีบ 68.49, 95.36 และ 97.98 ลานตันออย ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.04, 39.24 และ
2.75 ตามลําดับ โดยปกติ การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายจะมีผลกระทบจากฤดูกาลการตัดออย (Seasonal Effect) ซึ่ง
ในประเทศไทย ฤดูการตัดออยจะเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม และโรงงานน้ําตาลจะมีการผลิต
ในชวงเดือนธันวาคม และสิ้นสุดการผลิตน้ําตาลในชวงเดือนสิงหาคม
อุตสาหกรรมเหมืองแร
อุตสาหกรรมเหมืองแรทองคําและสังกะสีเปนหนึ่งในลูกคาหลักของบริษัท จากขอมูลการผลิตแรของประเทศไทย
ปริมาณการผลิตแรทองคําและสังกะสีของป 2554 ประมาณ 3.01 ลานตัน ซึ่งลดลงจากป 2554 คิดเปนรอยละ 28.23
ในขณะที่มีมูลคารวมของการผลิตแรทองคําและสังกะสีมีการลดลงในป 2551 จากภาวะเศรษฐกิจโลกและมีผลทําใหความ
ตองการในประเทศลดลง และเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับสูงกวา 7,000 ลานบาทในป 2552-2553 และลดลงจากป 2553
ประมาณรอยละ 9.70 ในป 2554 โดยมีมูลคารวม 6,432 ลานบาท
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในป 2554 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพลดลงเมื่อเทียบ
กับป 2553 ในทุกกลุมกระดาษ ยกเวนแตกระดาษลูกฟูก และกระดาษแข็ง เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในประเทศไทยเมื่อ
ปลายป 2554 ทําใหผูประกอบการ ระบบการขนสงและศูนยกระจายสินคาไดรับผลกระทบและยังไมสามารถกลับมาผลิตได
เหมือนเดิม
ในป 2554 มีมูลคาการสงออก 7,034.56 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 99.18 เมื่อเทียบกับป 2553
เนื่องจากมูลคาการสงออกของกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ เพิ่มสูงขึ้นมาก จากปจจัยดานราคาที่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นในป 2554 และการขยายตัวของปริมาณการสงออก สําหรับการนําเขาในป 2554 มีมูลคา 2,655.38 ลาน
เหรียญสหรัฐ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 43.55 เมื่อเทียบกับป 2553 เนื่องจากประสบกับภาวะน้ําทวมในประเทศและ
สงผลตอภาคการผลิตที่ไมสามารถผลิตได รวมทั้งความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น
ภาวะการแขงขัน
ปจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด) มีผูผลิตในประเทศจํานวน
ประมาณ 122 โรงงาน1 ซึ่งสวนมากจะมีสถานที่ตั้งอยูใกลกับแหลงเหมืองหินปูน อาทิเชน จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา
ราชบุรี เพื่อใหมีการขนสงหินปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนไดสะดวก โดยบริษัทที่มีการผลิตเคมีภัณฑประเภทเดียวกันกับบริษัท
ซึ่งมีโรงงานตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ไดแก บริษัท เคมีแมน จํากัด บริษัท ไลมมาสเตอร จํากัด บริษัท กรุงเทพ ซี.เอ.โอ
จํากัด บริษัท สระบุรีปูนขาว จํากัด เปนตน
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑประเภทปูนขาว
และแคลเซียมคารบอเนต
ซึ่งมีการจําหนายทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว บริษัทถือไดวาเปนหนึ่งในผูนําตลาด เนื่องจากบริษัท
ไดมีการดําเนินธุรกิจมากวา 10 ป และผูบริหารมีประสบการณการผลิตผลิตภัณฑในกลุมปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต
มามากกวา 30 ป ทําใหมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา มีฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น กอปรกับความมุงมั่นของบริษัทในการพัฒนา
ระบบการผลิตและการควบคุมตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตเมื่อ
เทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน
บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายการจําหนายผลิตภัณฑปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมากขึ้น ดวยคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงความรูความเชี่ยวชาญของผูบริหารและพนักงาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการปูน ขาวและแคลเซียมคารบอเนตในอุตสาหกรรมสํา คัญในประเทศและประเทศใกลเคียงที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
รายไดรวมของบริษัท ในป 2553 2554 และ 2555 เทากับ 660.43 ลานบาท 750.03 ลานบาท และ 837.80 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยรายไดสวนใหญมาจากการจําหนายภายในประเทศ คิดเปนประมาณรอยละ 88.96-94.60 ของรายได
ทั้งหมด โดยระหวางป 2553 2554 และ 2555 รายไดของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทเพิ่มกําลังการ
ผลิต ราคาขายปูนขาวที่เพิ่มสูงขึ้น และมีการขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศมากขึ้น
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รายไดจากการขายมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการเพิ่มกําลังการผลิตและราคาขายเฉลี่ยของปูนขาวที่
เพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2553 2554 และ 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 651.38 ลานบาท 744.56 ลานบาท และ
832.60 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินคาประเภทแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด เปนสินคาหลักที่ทํารายได
ใหกับบริษัท คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 80 ของรายไดรวมทั้งหมด
ในป 2553 2554 และ 2555 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 460.27 ลานบาท 501.55 ลานบาท และ 517.11 ลานบาท
ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 75.91 รอยละ 75.43 และรอยละ 72.35 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 70.66 รอยละ 67.36 และรอยละ 62.11 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ตามลําดับ
อัตรากําไรขั้นตน ในป 2553 2554 และ 2555 เทากับรอยละ 29.34 รอยละ 32.64 และรอยละ 37.89 ตามลําดับ
ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและบริหารจัดการตนทุนการผลิตที่ดี ทั้งใน
สวนของการจัดหาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเพื่อการผลิต
รวมทั้งเตาเผาหินปูนบางเตามีการคิดคาเสื่อมราคาเครื่องจักรหลัก
หมดแลว
คาใชจายในการขายและบริหาร สวนใหญประกอบดวยคาขนสง คาน้ํามันดีเซล เงินเดือนและคาแรง คาโบนัส
พนักงาน และคาเสื่อมราคายานพาหนะ โดยในป 2553 2554 และ 2555 มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 132.75
ลานบาท 148.78 ลานบาท และ 174.26 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 20.10 รอยละ 19.84 และรอยละ 20.80 ของ
รายไดรวมทั้งหมด
จากผลการดําเนินงานที่กลาวมาขางตน ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามยอดขาย โดยกําไรสุทธิ
ของบริษัท ในป 2553 2554 และ 2555 มีจํานวน 40.99 ลานบาท 74.23 ลานบาท และ 111.75 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนรอยละ 6.21 รอยละ 9.90 และรอยละ 13.34 ของรายไดรวมทั้งหมด ตามลําดับ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม ในป 2553 2554 และ 2555 เทากับ 495.92 ลานบาท 673.44 ลานบาท และ 750.19 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม สวนใหญมาจากการลงทุนในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อการขยาย
กําลังการผลิต และมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายของบริษัท
หนี้สินรวม ในป 2553 2554 และ 2555 เทากับ 222.95 ลานบาท 404.96 ลานบาท และ 408.21 ลานบาท โดยการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม สวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ
เงินกูยืมระยะยาว เพื่อการกอสรางเตาเผาหินปูนใหม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสําหรับซื้อ
ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง
สวนของผูถือหุนในป 2553 2554 และ 2555 เทากับ 272.97 ลานบาท 268.48 ลานบาท และ 341.97 ลานบาท
โดยในระหวางป 2554 บริษัทมีการจายปนผลใหกับผูถือหุน และจายปนผลเพื่อการเพิ่มทุนของบริษัท ทําใหบริษัทมีกําไร
สะสมลดลง และสงผลใหสวนของผูถือหุนลดลง อยางไรก็ตามในป 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากป 2554
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี สามารถทํากําไรเพิ่มไดมากขึ้นกวาป 2554 ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนของบริษัทในป 2553 2554 และ 2555 เทากับ 0.82 เทา 1.51 เทา และ 1.19 เทา ตามลําดับ
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ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยงที่สําคัญดังนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนา และ/หรือรวมพัฒนาแหลงหินปูน
คุณภาพดีแหลงใหม ในปจจุบันบริษัทจึงจัดหาหินปูนจากผูจัดหาที่มีประทานบัตรการดําเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณ
ใกลเคียง ไดแก แหลงหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรีที่ไดคุณภาพตรงตามที่บริษัทตองการ โดยสัดสวนมูลคาการซื้อ
หินปูนตอมูลคาการซื้อรวมในการผลิตสําหรับป 2555 คิดเปนประมาณรอยละ 28.74
บริษัทไมสามารถรับประกันหรือคาดการณไดวา บริษัทจะสามารถซื้อหินปูนไดในปริมาณและคุณภาพที่
บริษัทตองการมาใชในการผลิตไดอยางเพียงพอ และอาจมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัท ซึ่งที่ผานมาบริษัทยังไมเคย
ประสบปญหาขาดแคลนหินปูน และบริษัทไดมีการบริหารคงคลังวัตถุดิบ โดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให
เพียงพอตอความตองการและตนทุนเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว สําหรับการพัฒนาเหมืองหินปูนแหลงใหมบริษัทอาจตอง
มีการใชเงินทุนเพิ่มเติมในการพัฒนา และ/หรือรวมพัฒนาเหมืองหิน
บริษัทมีการจัดสงทีมงานฝายควบคุมและประกันคุณภาพ ไปสํารวจคุณภาพหินปูนเพื่อเก็บตัวอยางมา
ทดสอบ ทั้งแหลงที่ซื้ออยูในปจจุบัน และแหลงใหมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทไมสามารถรับประกันในการความ
สม่ําเสมอของคุณภาพหินปูนใหเปนไปตามตองการของบริษัทได แตเนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและมี
ประสบการณการเผาหินปูนมาก ทําใหบริษัทสามารถนําหินปูนจากแตละแหลงมาผสมกันและเผาใหไดคุณภาพตรงตาม
ความตองการของลูกคาได
1.2 ความเสี่ยงดานราคาและการจัดหาเชื้อเพลิง
ในปจจุบัน บริษัทจัดซื้อเชื้อเพลิงถานหินเพื่อใชในการผลิตจากผูจัดหา 2 รายหลักในประเทศใกลเคียงใน
กลุมประเทศอาเซียน เนื่องจากระยะทางที่ใกล ราคา และคุณภาพของถานหินที่ตรงกับความตองการของบริษัท ทั้งนี้หากผู
จัดหาถานหินทั้ง 2 รายหลักนี้ไมสามารถจัดหาถานหินในราคาและคุณภาพที่ตองการได บริษัทจะตองสลับไปใชเชื้อเพลิงใน
ลักษณะเดียวกันจากแหลงอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนในการผลิต ในชวงป 2555 บริษัทมีการซื้อเชื้อเพลิงจากผูจัดหา
แตละรายไมเกินรอยละ 30 ของมูลคาการซื้อรวมเพื่อการผลิต ทั้งนี้บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับผูจัดหาทั้งสองราย และไดมี
การซื้อขายกันมาไมนอยกวา 3 ป รวมถึงในอดีตที่ผานมายังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง
นอกจากนี้
ถานหินซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนขาว
ถือเปนเปนสินคาโภคภัณฑที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตามการซื้อขายของตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณของอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในขณะนั้น โดยในป 2553 ดัชนีราคาถานหินโลกอยูที่ 99.62 และเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
21.27 เปน 120.81 ในป 2554 และลดลงในอัตรารอยละ 20.50 เปน 96.05 ในป 2555 อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว โดยมีนโยบายการทําสัญญาซื้อเชื้อเพลิงลวงหนากับผูจัดหาเชื้อเพลิงเปนสัญญาระยะยาว ตั้งแต 3-6
เดือน ในราคาที่กําหนดตายตัว และมีการสํารองเชื้อเพลิงตามปริมาณความตองการของบริษัทเปนระยะเวลาประมาณอยาง
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นอย 2 เดือน ซึ่งการทําสัญญาดังกลาวสามารถชวยลดความผันผวนของตนทุนในการผลิต ทําใหบริษัทสามารถบริหาร
งบประมาณไดตามที่ตั้งไว
1.3 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตอพนักงาน
เนื่องดวยลักษณะการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวของกับการเผาหินปูน การบดปูน และมีกระบวนการ
ผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมี จึงอาจสงผลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตอพนักงาน อยางไรก็ตาม บริษัท
มีการกําหนดนโยบายดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ตั้งแตเริ่มตนในการวางแผนการลงทุนโครงการ ซึ่ง
ไดแก การเลือกเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ออกแบบและติดตั้ง กําหนดวิธีปฏิบัติงาน สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทําการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการหาวิธีปองกันและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กําหนดอยางเครงครัด ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในเชิงรุก และ
ดูแลสภาพแวดลอมโดยรอบใหมีความรมรื่นและนาอยูอาศัย และบริษัทนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งปจจุบันมีมากกวา
50 ไร จากพื้นที่โรงงานทั้งหมด 151 ไร ทั้งนี้เพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในดานสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิต โดยติดตั้งระบบกําจัดฝุน ควัน กาซ และ
กลิ่น ที่เกิดจากการเผาหินปูน โดยมีบอบําบัดและรีไซเคิลน้ําในระบบการผลิตเพื่อหมุนเวียนใช รวมถึงมีการดูแล
สภาพแวดลอมในบริเวณโดยรอบ โดยจัดรถน้ําเพื่อวิ่งฉีดน้ํารอบบริเวณภายในและรอบนอกโรงงาน เปนประจําทุกวันเพื่อลด
การฟุงกระจายของฝุนละออง
บริษัทไดรับการรับรองโดยมาตรฐานสากล เกี่ยวกับมาตรฐานสําหรับระบบบริหารสิ่งแวดลอม (ISO
14001:2004) และมาตรฐานอุตสาหกรรมดานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 18001:2007) และในอดีต
บริษัทไมเคยประสบกับปญหาและถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของพนักงาน
รวมทั้งบริษัทไดรับ
รางวัลสถานประกอบการประเภทโรงโมบดหรือยอยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมดีเยี่ยม “โรงโม เหมืองหิน ติดดาว”
ประจําป 2551-2553 เปนระยะเวลา 3 ปซอน
2. ความเสี่ยงดานการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากในปจจุบัน บริษัทไดมีการซื้อเชื้อเพลิงซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศและมีการจําหนายสินคา
สงออก โดยใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐเปนหลัก ในป 2555 มูลคาการนําเขาเชื้อเพลิงรวมคาภาษีนําเขา คาระวางเรือและคา
ขนสงอื่นๆ โดยคิดเปนประมาณรอยละ 36.68 ของมูลคาการซื้อรวมในการผลิต และรายไดจากการสงออกคิดเปนรอยละ
10.67 ของรายไดรวมในป 2555 ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐมีความผันผวน อาจทําใหมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม เพื่อการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงมีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐตอสกุลเงินบาทอยางใกลชิด โดยขอคําปรึกษาจากธนาคารคูคาประกอบ
กอนการตัดสินใจวา ควรจะมีการปองกันความเสี่ยงโดยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาชวงเวลาไหน ซึ่งบริษัทมี
นโยบายชัดเจนในการไมเก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยน โดยไมมีการซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาโดยไมมีภาระผูกพัน
ทางการคา
ทั้งนี้
ที่ผานมาบริษัทยังไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากในชวง ป 2553-2555 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1.36 ลานบาท 0.95 ลานบาท และ 0.82 ลาน
บาทตามลําดับ
สวนที่ 1 หนา 7

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

2.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.63 เทา และเพิ่มขึ้น
เปน 1.27 เทาในป 2554 เนื่องจากมีการกูยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อการขยายกําลังการผลิต ประกอบกับมีการจายปนผล และในป
2555 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนลดลงเปน 1.03 เทา เนื่องจากสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น
จากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น แตในสวนหนี้สินยอดรวมไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริษัทมีการชําระคืนเงินกูระยะยาว แตมีการ
เพิ่มสวนของหนี้สินจากสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในสวนของเงินกูระยะยาว อัตราดอกเบี้ยที่คิดอางอิงเปนแบบลอยตัว
ซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขึ้นยอมสงผลกระทบตอบริษัท ทําใหมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น สงผลให
กําไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจทําใหผลตอบแทนตอผูถือหุนลดลงดวย อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวใหเหมาะสมและติดตามแนวโนมของอัตรา
ดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอ ซึ่งภายหลังการขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้แลว บริษัทจะมีแหลงเงินทุนเพิ่มเติมนอกจาก
แหลงเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งอาจสามารถลดภาระการกูยืมเงินของบริษัทได
3. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผถู ือหุนใหญมีอทิ ธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 89.88
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว และนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท
โดยภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้แลว ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ยังคงมีเสียงขาง
มาก โดยถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 67.41 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว ดังนั้น บริษัทและ/หรือผูถือหุนราย
ยอยอาจมีความเสี่ยงจากการที่ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ จะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารใหไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบ
ทั้งหมด และสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุล
การตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อมิใหเกิดรายการที่กอใหเกิดความ
ขัดแยง และเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัท
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
4.1 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนตามที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET) ได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท อยางไรก็ตามบริษทั ไดดําเนินการ
ยื่นขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แลว ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถ
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เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงวันที่ 22 ตุลาคม 2555) ยกเวนคุณสมบัติเรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอย โดยบริษัทตองมีผูถือหุนรายยอยไมต่ํากวา 1,000 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 25 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การกระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
สรุปขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 300,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีทุนชําระแลว 225,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 225,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 75,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 25
ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการระดมทุน
เพื่อใชในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อใชในการชําระหนี้เงินกูจากสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงคที่จะนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังจาก
ที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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