บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

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 นอกจากนี้ยังมีการจําหนายผลิตภัณฑซื้อมาขายไป และสินคา/บริการอื่น และใหบริการ
จําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิตปูนขาวดวย
ในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดมีการเพิ่มทุนอยางตอเนื่อง เพื่อลงทุนขยายธุรกิจและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อ
จะตอบสนองความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สุธากัญจน
จํากัด (มหาชน) หรือ Golden Lime Public Company Limited เพื่อเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัทในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้
ป 2546-2548  เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 90 ลานบาท เพื่อลงทุนจัดซื้อสินทรัพยที่ใชในการผลิตปูน
ขาวและแคลเซียมคารบอเนต (รวมถึงเตาเผาหินปูนจํานวน 2 เตา และเครื่องผลิตปูนไฮเดรต)
ป 2549

 เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 100 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน
150 ลานบาทในปเดียวกัน เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตอีกประมาณ 54,750 ตันตอป โดยลงทุนซื้อ
เครื่องจักร สรางเตาเผาหินปูนเพิ่มจํานวน 1 เตา รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ

ป 2550

 เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 175 ลานบาท เพื่อใชในการขยายกิจการ ดังนี้
-

ใชในการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตอีกประมาณ 54,750 ตันตอป โดยกอสรางเตาเผาหินปูนและ
อุปกรณที่เกี่ยวของเพิ่มอีกจํานวน 1 เตา ซึ่งเริ่มดําเนินการผลิตไดประมาณเดือนกุมภาพันธ 2553

-

ใชในการจัดซื้อที่ดินใกลเคียงโรงงานเพิ่มเติม เพื่อใชในการจัดเก็บวัตถุดบิ

-

ใชในการลงทุนพัฒนาระบบการเผาหินปูนใหมเพื่อลดตนทุนในการผลิต

 ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเดือน
ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด
 บริษัทไดผานการรับรองมาตรฐานสากลดานการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยบริษัทได
นํ า มาตรฐานดั ง กล า วมาปรั บ ใช กั บ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเปนสําคัญ
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ป 2551

ป 2552
ป 2553

ป 2554

ป 2555
ป 2556

 เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 190 ลานบาท โดยใชในการซื้อที่ดิน เพื่อขยายสวนโรงงานที่
ต. ชองสาริกา จ.ลพบุรี ประมาณ 50 ไร
 บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการประเภทโรงโมบดหรือยอยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมดีเยี่ยม
ตามโครงการ “โรงโม เหมืองหิน ติดดาว” ประจําป 2551 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
 บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการประเภทโรงโมบดหรือยอยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมดีเยี่ยม
ตามโครงการ “โรงโม เหมืองหิน ติดดาว” ประจําป 2552
 ดําเนินการลงทุนเตรียมการกอสรางเตาเผาปูนและอุปกรณที่เกี่ยวของเพิ่ม เพื่อขยายกําลังการผลิตอีก
จํานวน 2 เตา ซึ่งสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในเดือนธันวาคม 2554 และกุมภาพันธ 2555
ตามลําดับ
 ปรับปรุงพื้นที่ภายในโดยรอบโรงงานโดยการเทคอนกรีต เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมและการขนสง
ภายในโรงงาน
 บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการประเภทโรงโมบดหรือยอยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมดีเยี่ยม
“โรงโม เหมืองหิน ติดดาว” ประจําป 2553 โดยไดรับรางวัลเปนระยะเวลา 3 ปซอน
 เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 225 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกําลัง
การผลิตและปรับโครงสรางเงินทุนสําหรับเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเดือน
เมษายน 2554 สําหรับกิจการผลิตแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด
 บริษัทไดผานการรับรองมาตรฐานสากลดานสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 โดยการปรับใชมาตรฐาน
ดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถบริหารงานดานสิ่งแวดลอมไดอยางเปนระบบ เกิดสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ดี รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร
 บริ ษั ท ไดผานการรั บรองมาตรฐานสากลด านระบบจั ดการด านความปลอดภั ยและอาชีว อนามั ย
OHSAS 18001:2007 ซึ่งมาตรฐานนี้เปนการเนนในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน
และการดูแลดานความปลอดภัย
 กอสรางโรงบดแคลเซียมออกไซด และติดตั้งเครื่องบดเพิ่มเติม
 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ไดมีมติใหบริษัทแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 225 ลานบาท (หุนสามัญ 45 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุ น ละ 5 บาท) เป น 300 ล า นบาท (หุ น สามั ญ 300 ล า นหุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท) โดย
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 5 บาท เปน 1 บาท สงผลใหมีหุนสามัญที่ชําระแลว 225
ลานหุน และหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 75 ลานหุน สําหรับเสนอขายตอประชาชนทั่วไป โดยบริษัทจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) หรือ Golden Lime Public Company Limited
 เริ่มการกอสรางเครื่องผลิตปูนไฮเดรตจํานวน 1 เครื่อง และเครื่องบดปูนขาวรอน เพื่อขยายกําลังการ
ผลิตปูนไฮเดรต
 บริษัทไดผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
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2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาเคมีภัณฑประเภทปูนขาว แคลเซียมคารบอเนต และจําหนายสินคา/
บริการอื่น รวมทั้งใหบริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนาย
เคมีภัณฑประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด และ 2) แคลเซียมคารบอเนต โดยปูนขาว
สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตไดในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมเคมี เปนตน สําหรับแคลเซียมคารบอเนตมี
การนําไปใชเปนตัวเติมเต็ม (Filler) และเปนตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) เชน อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก พีวีซี ยาง ฉนวน
หุมสายไฟ เปนตน ซึ่งบริษัทมีการจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนตใหกับลูกคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
บริษัทมีโรงงานผลิต จํานวน 2 โรงงาน คือ โรงงานที่ ต.ชองสาริกา จ. ลพบุรี และโรงงานที่ ต.หนาพระลาน จ.
สระบุรี โดยบริษัทมีเตาเผาปูนจํานวน 6 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีกําลังการผลิตแคลเซียมออกไซดทั้งสิ้น
900 ตัน/วัน (328,500 ตันตอป) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตดวยระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอย
ควบคุมและดูแลการผลิตอยางใกลชิด โดยผลิตภัณฑและบริการหลักของบริษัท สามารถสรุปได ดังนี้
1)

ปูนขาว
1.1) แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวรอน

เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาหินปูนที่มีสวนประกอบสวนใหญเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3)
ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส เพื่อใหแปรสภาพเปนแคลเซียมออกไซด โดยผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการผลิต
จะมีลักษณะเปนกอนสีขาวขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว และสามารถนํามาบดใหเปนผงหรือเกล็ดได ซึ่งบริษัทจะจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑในรูปของปูนกอน ปูนเกล็ด และปูนบด ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม
1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรือปูนไฮเดรต
เปนผลิตภัณฑตอเนื่องจากแคลเซียมออกไซด (CaO) โดยการนําแคลเซียมออกไซด (ปูนขาวรอน) ที่
ไดจากกระบวนการเผามาผานเครื่องบด 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)

ผลิตภัณฑซื้อมาขายไป และสินคาและบริการอื่น

ผลิตภัณฑที่มีการซื้อมาเพื่อจําหนายตอทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑประเภทปูนขาว
และแคลเซียมคารบอเนต เคมีภัณฑอื่นซึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจําหนายเชื้อเพลิงถานหิน (ชนิดที่
บริษัทใชอยูในปจจุบัน) ที่เริ่มมีรายไดในป 2556 นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการบดหิน/แรใหกับลูกคาดวยทั้งนี้ ผลิตภัณฑซื้อ
มาขายไป สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑประเภทปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต โดยบริษัทจะมีการซื้อจากผูผลิตรายอื่นใน
กรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา หรือในกรณีที่ลูกคาตองการใชสินคาอยางเรงดวน ในสวน
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ของการสงออกเคมีภัณฑอื่นที่ใชอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก ในป 2555 บริษัทลดปริมาณการจําหนายสินคาดังกลาว
นี้ลง เนื่องจากไมตรงกับสายการผลิตหลักของบริษัท
4)

บริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ

การใหบริการจําหนาย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตปูนขาว ไดแก เตาเผาหินปูน
ชุดลําเลียงหินปูน ชุดลําเลียงปูนขาวรอน สวนการเผาไหมเชื้อเพลิง เปนตน รวมถึงการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําใหกับ
ลูกคาในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทเริ่มดําเนินการ
ธุรกิจนี้ ตั้งแตปลายป 2556
2.3

โครงสรางรายไดและสัดสวนลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ
โครงสรางรายไดของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556 สามารถสรุปไดดังนี้
โครงสรางรายได
2554
ลานบาท
744.56

2555
รอยละ
99.27

ลานบาท
832.60

2556
รอยละ
99.38

1. รายไดจากขายและบริการ
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและ
622.56
83.00
737.27
88.00
แคลเซียมไฮดรอกไซด)
- จําหนายในประเทศ
583.74
77.83
663.75
79.23
- จําหนายตางประเทศ
38.82
5.18
73.52
8.78
แคลเซียมคารบอเนต
44.28
5.90
57.30
6.84
- จําหนายในประเทศ
39.72
5.30
53.19
6.35
- จําหนายตางประเทศ
4.56
0.61
4.11
0.49
ผลิตภัณฑซื้อมาขายไป และสินคา
77.71
10.36
38.04
4.54
และบริการอื่น
- จําหนายในประเทศ
38.30
5.11
23.73
2.83
- จําหนายตางประเทศ
39.41
5.25
14.31
1.71
รายไดจากการจําหนายและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ
2. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
0.95
0.13
0.82
0.10
1/
3. รายไดอื่นๆ
4.53
0.60
4.37
0.52
รวม
750.03
100.00
837.80
100.00
1/
หมายเหตุ: รายไดอื่นๆ ประกอบดวย รายไดคาเชารับ รายไดดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน
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ลานบาท
850.98

รอยละ
99.28

762.89

89.00

682.76
80.13
47.52
45.90
1.62

79.66
9.35
5.54
5.36
0.19

39.91

4.66

39.72
0.19

4.63
0.02

0.67

0.08

1.31
4.85
857.14

0.15
0.57
100.00
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2.4

เปาหมายการประกอบธุรกิจ

1) บริษัทมีความมุงเนนรักษาความเปนผูนําในธุรกิจการผลิตและจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต
ในการสร า งความพึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า ด ว ยการผลิ ต และจํ า หน า ยสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพตรงต อ ความต อ งการของแต ล ะ
อุตสาหกรรมดวยราคาที่เหมาะสม และบริการใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตแกลูกคา เพื่อ
รักษาศักยภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมเปนหนึ่งในผูนําดานรายไดการจําหนายและกําลังการผลิตปูนขาว
2) บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศในทุกกลุมอุตสาหกรรม โดยมุงเนนที่
กลุมลูกคาที่เปนผูผลิต หรือผูจัดจําหนาย
3) บริษัทมีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑเพิ่มเติม ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อสรางมูลคาใหแกบริษัทและผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว
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