บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาเคมีภัณฑประเภทปูนขาว แคลเซียมคารบอเนต และผลิตภัณฑซื้อมา
ขายไป และจําหนายสินคา/บริการอื่น รวมทั้งใหบริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก
คือ การผลิตและจําหนายเคมีภัณฑประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO) และแคลเซียมไฮดร
อกไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) และ 2) แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3)
ผลิตภัณฑของบริษัทมีการนําไปใชไดหลากหลาย โดยปูนขาวสามารถนําไปใชเปนตัวดึงสารเจือปนในกระบวนการ
ผลิต การหลอม การฟอกสี/ฟอกขาว และการตกตะกอนตางๆ เปนสารชวยในการปรับสภาพความเปนกรดใหเปนกลาง
เปนตน และสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมสําคัญตางๆ ของประเทศ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมเคมี เปนตน
ในสวนของแคลเซียมคารบอเนต สามารถนําไปใชเปนสารตัวเติมเต็ม (Filler) และตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) เพื่อลดตนทุน
ในการผลิต ซึ่งบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนตใหกับลูกคาที่เปนผูผลิตโดยตรง และผานผู
จัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.1.1

ปูนขาว

3.1.1.1 แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวรอน หรือควิกไลม (Quick lime)
แคลเซียมออกไซด เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเปนหินตะกอนประกอบดวยแคลเซียม
คารบอเนต (CaCO3) เปนสวนใหญ เพื่อใหหินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คารบอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเรียกวา กระบวนการแคลซิเนชั่น (calcination) โดยบริษัทใชความรอนสูงในการเผา ที่
อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปด ใชเวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดมีลักษณะเปนสารสีขาว
ประกอบดวยแคลเซียมออกไซดประมาณรอยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO) และเฟอริ
กออกไซด (Fe2O3) และมีคุณสมบัติเปนดาง มีคา pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําแลวจะเกิดความรอนสูงแลว
ละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กนอย
ผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ปริมาณแคลเซียมออกไซดที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมี
อื่นที่เจือปน (อาทิเชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO), เฟอริกออกไซด (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2)), คาความชื้น,
ปริมาณแกนที่เหลือเมื่อละลายน้ํา, ความสัมพันธระหวางความรอนและเวลาเมื่อทําปฏิกริยากับน้ํา (Reactivity), ขนาด
ผลิตภัณฑ เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิงที่ใชเผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา
บริษัทมีการจัดจําหนายในรูปของปูนกอน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0
มิลลิเมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะตองนําปูนกอนที่
ผานกระบวนการเผาแลว ไปบดตอในเครื่องบดเพื่อใหไดตามขนาดที่ตองการ จากนั้นจะบรรจุใสบรรจุภัณฑ หรือใสรถเพื่อ
จําหนายใหแกลูกคา ภายใตเครื่องหมายการคาตราแรด และ ตราภูเขา1/ เมช เปนการวัดขนาดอนุภาคโดยใชตะแกรงรอน จํานวนรูตอ
พื้นที่ตะแกรงหนึง่ ตารางนิ้ว ตัวเลขยิ่งสูงหมายถึงจํานวนรูตอพื้นที่ตะแกรงหนึ่งตารางนิ้วมาก
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ปฏิกริยาทางเคมี: CaCO3 + ความรอน → CaO + CO2
ผลิตภัณฑแคลเซียมออกไซด

ปูนขาวรอน (แบบกอน)

ปูนขาวรอน (แบบกอน)

ปูนขาวรอน (เกล็ด)

ปูนขาวรอน (บด)

ตัวอยางบรรจุภัณฑสําหรับแคลเซียมออกไซด

25 กิโลกรัม

500 กิโลกรัม
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1,000 กิโลกรัม
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3.1.1.2 แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรือปูนไฮเดรต (Hydrated lime)
แคลเซียมไฮดรอกไซด หรือ ปูนไฮเดรต เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําแคลเซียมออกไซดที่ผานกระบวนการเผา
และบดแลวไปทําปฏิกิริยากับน้ําในเครื่องผสม และทําการยอยผลิตภัณฑที่ไดจนเปนแคลเซียมไฮดรอกไซดในรูปผง ขนาด
ประมาณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภัณฑ หรือใสรถเบาท (Bulk truck) เพื่อจัดจําหนายแกลูกคา ภายใต
เครื่องหมายการคาตราแรด และตราภูเขา
โดยผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซดที่มี (Available Ca(OH)2),
ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO), เฟอริกออกไซด (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2)), คา
ความชื้น, ขนาดผลิตภัณฑ เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุดิบปูนขาวรอน การทําปฏิกริยากับน้ํา และกระบวนการผลิต
ปฏิกริยาทางเคมี:

CaO + H2O (น้ํา) → Ca(OH)2 + ความรอน

ผลิตภัณฑแคลเซียมไฮดรอกไซด

ตัวอยางบรรจุภัณฑสําหรับแคลเซียมไฮดรอกไซด

20 กิโลกรัม

500 กิโลกรัม

1,000 กิโลกรัม

รถเบาท (Bulk truck)
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บริษัทมีการจําหนายปูนขาว 2 ประเภท ทั้งภายในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ โดยแคลเซียมออกไซด
หรือปูนขาวรอนเปนสินคาหลักที่มีสัดสวนมูลคาการจําหนายประมาณรอยละ 78-84 ของรายไดปูนขาวในป 2554-2556
ซึ่งปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด) สามารถนําไปใชงานไดหลากหลายในอุตสาหกรรม
สําคัญตางๆ ดังจะสรุปไดดังนี้
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมน้ําตาล
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

อุตสาหกรรมเหมืองแร

อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมกอสราง

อุตสาหกรรมการผลิตน้ําประปา

การบําบัดน้ําเสีย

-

งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
ดึงสารเจือปนตางๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก
ปรับสภาพความเปนกรดของสารจากการผลิตกรด
ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต
สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย
ดึงสารเจือปนตางๆ ออกจากน้ําออย
ใชเปนสารฟอกขาวในการผลิตน้ําตาลทรายขาว
การผลิตสารฟอกขาว
ใชในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใชในการเคลือบกระดาษ
ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย
ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต
สารยับยั้งการลอยตัวของแรบางชนิด (Depressant in ore floatation)
สารปรับสภาพความเปนกรด
สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนผสมในกระบวนการสกัดแร (Cyanidation of ores)
สารปรับสภาพความเปนกรดในดิน หรือน้ํา
สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย
สารปองกันการแยกตัวออกจากกัน (anti-stripping agent) และสารตัวเติมในการทํายางแอสฟลต
ใชผสมในกระบวนการเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักของทราย (Soil stabilization)
เปนสวนผสมในการผลิตปูนซีเมนต หรืออิฐมวลเบา
เปนสวนผสมในการผลิตวัสดุประเภทแกว
กําจัดความกระดางของน้ํา (water softening)
สารปรับสภาพความเปนกรด
ดึงสารเจือปนตางๆ หรือชวยตกตะกอนสิ่งเจือปน
ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning)
สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย
สารที่ใชสําหรับการตกตะกอน
สารปรับสภาพความเปนกรด

ทั้งนี้ การเลือกใชปูนขาวประเภทแคลเซียมออกไซด หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ขึ้นอยูกับลักษณะกระบวนการผลิต
ของผูประกอบการ โดยแคลเซียมออกไซด (ปูนขาวรอน) เหมาะกับกระบวนการที่ตองการความรอน เนื่องจากเมื่อผลิตภัณฑ
ทําปฏิกริยากับน้ําแลวเกิดความรอน เชน กระบวนการหลอมเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็ก การสกัดแรในอุตสาหกรรมเหมืองแร
การปรับสภาพความเปนกรดในดินหรือน้ําในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือใชในกระบวนการที่ตองการแคลเซียมออกไซดเปน
สารตั้งตนในการทําปฏิกริยาในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ เชน การผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ใน
อุตสาหกรรมกระดาษ การผลิตอิฐมวลเบา ฯลฯ และแคลเซียมไฮดรอกไซด (ปูนไฮเดรต) เหมาะสมกับกระบวนการที่ไม
ตองการความรอน เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย การดึงสารเจือปนในการผลิตน้ําประปา ฯลฯ ซึ่งในบางอุตสาหกรรมมีการใชทั้ง 2
ประเภทขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตของแตละโรงงาน
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3.1.2

แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3)

แคลเซียมคารบอเนต เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการบดหินทราย (Calcite) จนไดเปนผง โดยหินทรายเปนแร
คารบอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุมแรที่มีสูตรโครงสรางเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) มีความวาวคลายแกว โปรงใสถึง
โปรงแสง โดยปกติมีสีขาวหรือไมมีสี
บริษัทผลิตแคลเซียมคารบอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไมเคลือบผิว (Uncoated) และแบบเคลือบผิว (Coated) มี
ขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคารบอเนตแบบไมเคลือบผิว มีกระบวนการผลิตโดยการนําหินทรายมาผาน
กระบวนการบดใหไดขนาดตามที่ตองการแลวบรรจุขาย ในสวนของแคลเซียมคารบอเนตแบบเคลือบผิว จะเปนการนําหิน
ทรายที่ผานกระบวนการบดแลวนํามาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) เพื่อเปนสารเคลือบแลวบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซียม
คารบอเนต สามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมที่ตางกัน เชน เปนตัวเติมเต็ม (Filler) และเปนตัวเพิ่มปริมาณ
(Extender) ในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก สี ยาง พลาสติก ทอพีวีซี กระดาษ หรืออาจใชเปนสวนผสมในยาสีฟน ผงซักฟอก
ยา สายหุมโทรศัพท ฉนวนหุมสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแวนตา เปนตน โดยบริษัทจัดจําหนายภายใตเครื่องหมาย
การคาตราแรด และมีการจําหนายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนต

แคลเซียมคารบอเนตแบบเคลือบผิว

แคลเซียมคารบอเนตแบบไมเคลือบผิว

ตัวอยางบรรจุภัณฑสําหรับแคลเซียมคารบอเนต

25 กิโลกรัม

1,000 กิโลกรัม

สวนที่ 2 หนา 17

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

3.1.3

ผลิตภัณฑซื้อมาขายไป และสินคาและบริการอื่น

ผลิตภัณฑที่มีการซื้อมาเพื่อจําหนายตอทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑประเภทปูนขาวและ
แคลเซียมคารบอเนต เคมีภัณฑอื่นซึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจําหนายเชื้อเพลิงถานหิน (ชนิดที่
บริษัทใชอยูในปจจุบัน) ที่เริ่มมีรายไดในป 2556 โดยบริษัทพิจารณาจําหนายถานหินใหลูกคา จากปริมาณที่เหลือจากการใช
ผลิตของบริษัทเทียบกับปริมาณที่สามารถซื้อมาได นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการบดหิน/แรใหกับลูกคาดวย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
ซื้อมาขายไป สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑประเภทปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต โดยบริษัทจะมีการซื้อจากผูผลิตรายอื่นใน
กรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา หรือในกรณีที่ลูกคาตองการใชสินคาอยางเรงดวน ในสวน
ของเคมีภัณฑอื่นที่ใชอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก ตั้งแตป 2555 บริษัทลดปริมาณการจําหนายสินคาดังกลาวนี้ลง
เนื่องจากไมตรงกับสายการผลิตหลักของบริษัท
3.1.4

บริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ

บริษัทใหบริการจําหนาย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตปูนขาว ไดแก เตาเผาหินปูน
ชุดลําเลียงหินปูน ชุดลําเลียงปูนขาวรอน สวนการเผาไหมเชื้อเพลิง เปนตน รวมถึงการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําใหกับ
ลูกคาในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทเริ่มดําเนินการ
ธุรกิจนี้ ตั้งแตปลายป 2556 ซึ่งลูกคารายแรก เปนผูประกอบการเหมืองหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทจะใหบริการเปนผู
จัดหาชิ้นสวนอุปกรณและ Commissioning เตาเผาหินปูน รวมมูลคาของสัญญา 2.537 ลานเหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ บริษัทอาจมีโอกาสที่จะไดเปนผูจัดหาเครื่องจักรอุปกรณในการผลิตปูนขาว (เตาเผาและอุปกรณที่
เกี่ยวของทั้งหมดหรือบางสวน) ขนาด 150 ตัน/วัน จํานวน 3 เตา (รวมกําลังการผลิต 450 ตัน/วัน) ใหกับบริษัทรวมทุน PT.
Krakatau Golden Lime (“KGL”) ในประเทศอินโดนีเซีย (บริษัทคาดวาจะลงทุนประมาณรอยละ 10 ในบริษัทรวมทุนนี้) ที่
กําลังดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู ตามเนื้อหาในสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement – JVA) ที่คูสัญญา
PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) และบริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) ไดลงนามไวรวมกัน โดยบริษัท
รวมทุน KGL คาดวาจะมีการเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องจักรอุปกรณโรงงานดังกลาว เมื่อ KGL ไดมีการจัดตั้งตามกฎหมาย
และเริ่มโครงการประมาณกลางป 2557

3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1

กลยุทธในการแขงขัน

บริษั ทมี ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการผลิ ตและจั ดจํ าหนายผลิตภั ณฑ ประเภทปูนขาว (แคลเซียม
ออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด) และแคลเซียมคารบอเนต ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจมาเปนเวลากวา 10 ป บริษัทไดมีการพัฒนากระบวนการผลิต
และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายของลูกคา โดย
มุงพัฒนาประสิทธิภาพ สรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคามาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงไดวางกลยุทธในการแขงขัน
โดยมุงตอบสนองความพึงพอใจใหแกลูกคาทุกกลุม ดังนี้
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(1) การผลิตและจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ
บริ ษั ท มี เ ตาเผาหิ น ปู น สํ า หรั บ ผลิ ต แคลเซี ย มออกไซด ที่ เ ป น เทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง โดยใช เ ทคโนโลยี ที่ มี
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานสากล โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตดวยระบบคอมพิวเตอร ตั้งแต
การลําเลียงหินปูน การเผาในระบบปด และการลําเลียงผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน
ไดแก สภาพทางกายภาพและคาเคมีของวัตถุดิบหินปูน การคัดขนาดของหินปูน การตรวจวัดอุณหภูมิและความดันในการ
เผา การละลายในน้ําของปูนขาวรอน นอกจากนี้ บริษัทยังมีผูบริหารที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเผาปูน
มากกวา 30 ป ทําใหบริษัทสามารถคัดเลือกวัตถุดิบ เลือกใชเชื้อเพลิง และควบคุมพารามิเตอรในกระบวนการผลิตสินคา
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามความตองการของลูกคาในแตละราย หรือแตละอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
ในส ว นของแคลเซี ย มคาร บ อเนต บริ ษั ท ใช เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต จากประเทศเยอรมั น ซึ่ ง เครื่ อ งจั ก รมี
ความสามารถบดแคลเซียมคารบอเนตดวยความละเอียดสูง ในระดับ 1.0-5.0 ไมครอน และทําใหมีการกระจายตัวที่ดี

(2) ความตรงตอเวลาในการสงมอบ
บริษัทมีการวางแผนการขนสงที่มีประสิทธิภาพในการบริการจัดสงสินคาจนถึงลูกคา โดยมีการขนสงทั้งโดย
รถขนสงของบริษัท รถขนสงที่จางภายนอก (outsource) และรถขนสงของลูกคาเอง โดยรถขนสงของบริษัทมีการติดตั้งระบบ
GPS เพื่อใชในการตรวจสอบเสนทางและติดตามสถานะของรถขนสงไดตลอดเวลา จึงมั่นใจไดวาสามารถจัดสงใหกับลูกคา
อยางปลอดภัย ตรงตอเวลา และมีประสิทธิภาพ ในสวนของรถขนสงภายนอก บริษัทเลือกใชบริษัทขนสงที่มีการดําเนินการ
รวมกันมานาน และไววางใจได
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการวางแผนการสั่งวัตถุดิบ แผนการผลิต และมีการกําหนดปริมาณขั้นต่ําของวัตถุดิบ
และเชื้อเพลิงไว เพื่อใหมีเพียงพอสําหรับการผลิตและการสงสินคาใหกับลูกคาไดครบถวนและตรงเวลาที่ลูกคาตองการ

(3) ความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการผลิต
(4) บริษัทมีเตาเผาปูนจํานวน 6 เตา เดินเครื่องตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 150
ตันตอวันตอเตา เนื่องดวยเตาเผาหินปูนมีขนาดเล็กจึงมีความยืดหยุนในการผลิตสูง หากมีเตาใดเตาหนึ่งไมสามารถทํางาน
ได ก็สามารถใชเตาอื่นผลิตทดแทนได รวมถึงสามารถปรับกระบวนการเผาใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา แยกเปน
แต ล ะเตาได เพื่ อ ให ส ามารถผลิ ต สิ น ค า ตามความต อ งการลู ก ค า ได ห ลากหลาย นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี ที ม งานที่ มี
ประสบการณ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญในการควบคุ มดู แ ลกระบวนการเผาหิ น ปู น การควบคุ มระบบการผลิ ต ด ว ยระบบ
คอมพิวเตอร รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการผลิต ชวยใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นสรางความพึงพอใจและ
รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา
บริษัทใหความสําคัญในการสรางความพึงพอใจให กับลูกคา ซึ่งบริษัทไดศึกษาการใชงานปูนขาวและ
แคลเซียมคารบอเนตของลูกคา เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาว และศึกษาแนวโนมของตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม และแตละราย ทั้งทางดานปริมาณ และคุณภาพ ตลอดจนการจัดสงที่ตรงตอเวลา
รวมถึงสามารถใหคําแนะนํากับลูกคาแตละรายเกี่ยวกับการใชประเภทผลิตภัณฑปูนขาวที่เหมาะสมในแตละกระบวนการ
ของลูกคาไดอยางดี อีกทั้งยังมีการติดตอ และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาสามารถเชื่อมั่น
และไวใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

(5) ความสามารถในการบริหารจัดการตนทุน
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บริษัทมุงเนนการควบคุมและบริหารตนทุน โดยเริ่มตนตั้งแตการสงทีมงานฝายควบคุมและประกันคุณภาพ
ไปสํารวจเหมืองหินปูน และเก็บตัวอยางหินปูนมาทดสอบคุณภาพกอนการสั่งซื้อ และเมื่อมีการสั่งซื้อ ก็มีการสุมตรวจสอบ
อยูเสมอ ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพและตนทุนวัตถุดิบได
ในสวนของระบบการผลิต บริษัทยังไดพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเผาหินปูนแบบใหมดวยถานหินแข็ง2/ ที่ทํา
ให มี ต น ทุ น ต่ํ า กว า การใช เ ชื้ อ เพลิ ง อื่ น 1/ และมี ก ารทดลองพั ฒ นาระบบการเผาให ส ามารถเลื อ กใช วั ต ถุ ดิ บ หิ น ปู น จาก
หลากหลายเหมืองหิน และหินปูนขนาดที่เล็กกวาขนาดมาตรฐานที่กําหนดโดยผูผลิตเตาเผาปูน ซึ่งทําใหสามารถลดตนทุน
วัตถุดิบหินปูนที่ไมไดขนาดไดบางสวน รวมถึงมีการวางระบบการขนสงทั้งการขนสงวัตถุดิบและสินคา เพื่อควบคุมตนทุน
การผลิต และลดตนทุนจากการสูญเสียของวัตถุดิบและสินคา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง
หมายเหตุ

1/

2/

ในการเผาใหได 1 ตันปูนขาวรอนใชความรอนประมาณ 1 ลานกิโลแคลอรี่ ตนทุนที่ไดจากคาทางคํานวณดวยคาความรอน ปริมาณที่ใชและคา
ขนสงของถานหินแข็งต่ํากวากาซธรรมชาติประมาณรอยละ 30 และต่ํากวาน้ํามันเตาประมาณรอยละ 50
บริษัทคาดวาเปนผูผลิตปูนขาวรายเดียวที่ใชถานหินแข็งเปนเชื้อเพลิงในระบบการเผาหินปูนทั้งรอยละ 100

นอกจากนี้ ในการลงทุนขยายกําลังการผลิต 2 เตาและเครื่องบดปูนขาวลาสุด บริษัทยังสามารถหาผูจัดหา
และผูเชี่ยวชาญในการควบคุมงานวิศวกรรมภายในประเทศ (local sourcing) ไดเปนสวนใหญ โดยลดตนทุนการจัดหา
เครื่องจักรอุปกรณ และผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศได

(6) การพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจปูนขาว
ผูบริหารของบริษัทมีความรู และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตปูนขาวกวา 30 ป
รวมถึงประสบการณการจัดหาอุปกรณ เครื่องจักรจากผูจัดหา ผูรับเหมาหรือผูเชี่ยวชาญในการกอสราง ติดตั้งเตาเผาหินปูน
และการทดสอบการเดินเครื่องจักร (Commissioning) ในการขยายกําลังการผลิตในแตละเตาที่ผานมา ทําใหบริษัทสามารถ
ตอยอดทางธุรกิจ ในการเปนที่ปรึกษา ใหบริการจําหนายอุปกรณ/เตาเผาหินปูนในการผลิตปูนขาว รวมถึงใหคําแนะนํา
ใหกับลูกคาในกระบวนการผลิต และการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการผลิตปูนขาวได
3.2.2

ลักษณะลูกคา

กลุมลูกคาของบริษัทแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1) โรงงาน/ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ตองการ
ผลิตภัณฑกลุมปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนตไปใชในกระบวนการผลิต ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ และ 2) ผูจัด
จําหน ายที่ซื้ อผลิตภัณ ฑ ไปเพื่ อดํ าเนินการขายต อหรือ สงออกให กับ ลูกคา ทั้ งนี้ กลุ มลู กค าหลักของบริ ษัทเป นโรงงาน/
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร
และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ฯลฯ
ลูกคาหลักของบริษัทภายในประเทศ คือ กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีสัดสวนรายไดรวมกันประมาณรอยละ 2847 ของรายไดจากการขายปูนขาวภายในประเทศ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมน้ําตาล ซึ่งสามารถ
จําแนกสัดสวนรายไดของบริษัทตามกลุมอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาบริษัทในชวงป 2554-2556 ตามสัดสวนรายไดจากการ
ขายไดดังตอไปนี้
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
กลุมอุตสาหกรรม

2554
ลานบาท

2555
รอยละ

ลานบาท

2556
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ปูนขาว
อุตสาหกรรมเหล็ก
294.72
47.56
252.40
36.81
199.20
28.67
อุตสาหกรรมเคมี
106.53
17.19
114.04
16.63
181.11
26.07
อุตสาหกรรมน้ําตาล
55.77
9.00
111.05
16.20
121.40
17.47
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
57.50
9.28
61.39
8.95
86.71
12.48
อุตสาหกรรมเหมืองแร
20.26
3.27
38.70
5.65
26.75
3.85
อื่นๆ
84.95
13.71
108.03
15.76
79.54
11.45
รวมรายไดจากการขายปูนขาว*
619.72
100.00
685.61
100.00
694.71
100.00
หมายเหตุ:* รายไดจากการขายปูนขาว เปนรายไดจากการขายปูนขาวภายในประเทศ โดยรวมทั้งการจําหนายปูนขาวที่ผลิตโดยบริษัท และ
ปูนขาวที่ซื้อมาจากผูผลิตรายอื่น (สินคาซื้อมาขายไปภายในประเทศ)

ปจจุบันบริษัทมีจํานวนลูกคามากกวา 200 ราย ในป 2556 มีรายไดจากการขายกลุมลูกคา 10 รายแรก ประมาณ
รอยละ 52.4 ของรายไดจากการขายและบริการ ประกอบดวยลูกคาในอุตสาหกรรมเหล็ก เคมี น้ําตาล เยื่อและกระดาษ
เหมืองแร และสงออก โดยในจํานวนนี้ มี 8 รายที่บริษัทมีการทําสัญญาซื้อขายสินคาหรือใบสั่งซื้อสินคา (PO) ระยะยาว
(ระยะเวลามากกวา 6 เดือน) และมีลูกคาเพียงรายเดียวที่มียอดขายในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของรายไดจากการขาย
และบริการในป 2556 ซึ่งบริษัทไมมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจาก
การขายและบริการของบริษัท
3.2.3

นโยบายราคา

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขายปูนขาว ผันแปรกับราคาขายสงของน้ํามันเตาเกรด C (FO 1500) เนื่องจากธุรกิจ
การจําหนายปูนขาวสวนใหญใชราคาน้ํามันเตาเปนดัชนีอางอิงราคาขายปูนขาว ซึ่งราคาดังกลาวในชวง 2554-2556 ราคา
ขายสงเฉลี่ยในป 2554 เปน 21.02 บาทตอลิตร ในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.94 เปน 21.85 บาทตอลิตร และในป 2556
ลดลงรอยละ 7.79 เปน 20.15 บาทตอลิตร นอกจากนี้ การกําหนดราคาขายยังขึ้นอยูกับประเภทสินคา ประเภทของลูกคา
ประวัติของลูกคาที่เคยมีธุรกรรมรวมกัน ปริมาณและมูลคาการสั่งซื้อ รวมทั้งการแขงขันทางดานราคากับคูแขงขัน บริษัทจะ
มีการกําหนดราคาขายใหใกลเคียงกับคูแขงในตลาด หากเปนสินคาหรือการเสนอขายใหกับลูกคาที่มีการแขงขันที่รุนแรง แต
ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวาคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost plus pricing) เพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสมได
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ราคาน้ํามันเตา C (FO 1500) (บาทตอลิตร)
ราคาขายปลีก

ราคาขายสง

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.
53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : ราคาขายปลีกเปนคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และราคาขายสงเปนราคา ณ สิ้นเดือน

3.2.4

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทผาน 2 ชองทาง ดังนี้
1)

การจําหนายผานลูกคาโดยตรง

เจาหนาที่ฝายการตลาดจะเปนผูติดตอกับลูกคาโดยตรง กอปรกับอาศัยความสัมพันธอันดีของผูบริหารกับ
ลูกคา ซึ่งมีทั้งที่เปนผูผลิตในแตละอุตสาหกรรม ผูจัดจําหนาย ผูคาสง ผูคาปลีก และลูกคารายยอย รวมถึงลูกคาใหมที่ติดตอ
มาโดยตรง หรือไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิมของบริษัท โดยเจาหนาที่ฝายการตลาด จะทําความเขาใจตอความตองการ
ของลูกคา เพื่อใหเสนอแนะขอมูลผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการใชงานของลูกคาไดตรงความตองการ
2)

การจําหนายผานตัวแทนจําหนาย

บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทนจําหนาย โดยเฉพาะหากเปนลูกคาในกลุมรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของภาครัฐ เพื่อความคลองตัวในการกระจายสินคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ทั้งนี้ บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑผานลูกคาโดยตรงมากกวาการขายผานตัวแทนจําหนาย โดยคิดเปนสัดสวน
ประมาณมากกวารอยละ 90 ของรายไดจากการขายและบริการทั้งหมด
3.2.5

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมปูนขาว

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ที่ใชในกระบวนการผลิตของ
หลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร และ
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยจากขอมูลที่บริษัทสามารถสํารวจได ความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศในป
2557 คาดวามีปริมาณอยางนอย 970,000 ตัน
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ประมาณการความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศแยกตามอุตสาหกรรม
ไฟฟา ประปา อื่นๆ
เกษตรกรรม 0.5% 0.4% 2.1%
2.6%
เหมืองแร
5.3%

กอสราง
20.7%

เคมี
13.8%

เยื่อและกระดาษ
18.7%

น้ําตาล
17.9%

เหล็ก
18.1%

ที่มา: การสํารวจของบริษัท

บริษัทประมาณการวา อุตสาหกรรมกอสรางมีความตองการมากที่สุดที่ประมาณรอยละ 20.7 และมีอุตสาหกรรม
เยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมน้ําตาล และอุตสาหกรรมเคมี มีความตองการรองลงมาที่รอยละ 18.7,
18.1, 17.9 และ 13.8 ตามลําดับ
สําหรับการนําเขาและสงออก ในป 2556 ผลิตภัณฑกลุมปูนขาว (Quick lime, Slaked lime และ Hydraulic lime)
มีมูลคาการสงออก 881.8 ลานบาท มูลคาการนําเขา 30.5 ลานบาท คิดเปนมูลคาดุลการคา 851.3 ลานบาท ลดลงจากป
2555 รอยละ 10.2 โดยในป 2556 ประเทศไทยมีการสงออกผลิตภัณฑปูนขาวไปยังประเทศลาวสูงที่สุด โดยมีมูลคาการ
สงออกประมาณ 290.3 ลานบาท รองลงมาคือ ประเทศแอฟริกาใต ออสเตรเลีย แทนซาเนีย อินเดีย ญี่ปุน และอินโดนีเซีย
ซึ่งมีความตองการการใชงานปูนขาวในอุตสาหกรรมหลักที่แตกตางกัน1/ ในแตละประเทศ ดังเชน
หมายเหตุ: 1/ การสํารวจของบริษัท
- อุตสาหกรรมเหล็ก : ออสเตรเลีย
- อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ : อินโดนีเซีย, อินเดีย
- อุตสาหกรรมเหมืองแร : ลาว ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต
มูลคาการนําเขาและการสงออกของผลิตภัณฑกลุมปูนขาว (Quick lime, Slaked lime, Hydraulic lime) ป 2551-2556
2551
4.8

6.0

2553
31.5

สงออก (FOB)

224.5

342.1

599.5

794.0

965.6

881.8

ดุลการคา

219.7

336.1

568.0

694.0

948.2

851.3

53.00%

68.98%

22.19%

36.63%

-10.22%

นําเขา (CIF)

อัตราการเพิ่มขึ้นของดุลการคา

2552

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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2554
100.1

(หนวย: ลานบาท)
2555
2556
17.4
30.5

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

มูลคาการสงออกของผลิตภัณฑกลุมปูนขาวแยกตามประเทศปลายทาง ป 2551-2556
(หนวย: ลานบาท)
2551
ลาว

2552

2553

2554

2555

2556

33.5

55.2

191.0

229.1

278.6

290.3

แอฟริกาใต

6.8

-

-

93.8

190.6

157.5

ออสเตรเลีย

-

0.1

22.7

38.0

74.0

113.8

แทนซาเนีย

-

7.3

80.9

6.5

21.7

107.5

อินเดีย

-

36.6

83.1

142.9

185.8

66.8

ญี่ปุน

-

0.4

-

19.5

118.0

18.4

140.0

197.9

191.2

253.5

57.9

0.1

อื่นๆ

44.3

44.7

30.7

10.7

39.1

127.6

รวม

224.6

342.1

599.5

794.0

965.6

881.8

52.34%

75.23%

32.45%

21.61%

-8.67%

อินโดนีเซีย

อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออก

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศ และแนวโนมการนําเขาและสงออก
ปูนขาวแลว การเติบโตของผลิตภัณฑปูนขาวยังผันแปรตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยรายได ส ว นใหญ ข องบริ ษั ท มาจากการจํ า หน า ยภายในประเทศให แ ก ภ าคอุ ต สาหกรรม ได แ ก อุ ต สาหกรรมเหล็ ก
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และมีการสงออกบางสวน
ใหกับผูจัดจําหนาย และผูประกอบการที่มีการนําไปใชในอุตสาหกรรม อาทิเชน อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรม
พลาสติก จึงทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาว
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมเหล็กถือวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่อง อาทิเชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา โดย
เหล็กที่นํามาใชดังกลาวสวนมากจะไดจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ไดแก เหล็กที่ผานกระบวนการรีดรอน รีดเย็น ตีขึ้น
รูป เปนตน
ในป 2555 อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายในประเทศ มีปริมาณการผลิตในประเทศอยูที่ระดับ 6.72 ลานตัน และมี
การบริโภคเหล็กขั้นปลายถึง 16.61 ลานตัน ในภาพรวมของอุตสาหกรรม การบริโภคยังมีการเติบโตอยางตอเนื่องภายหลังป
2552 เปนตนมา โดยมีการชะลอตัวในชวงป 2551-2552 เนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาเหล็กในชวงครึ่งหลังของป
2551 ลดลง ทําใหมีจํานวนเหล็กคางสต็อกจํานวนมาก
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ปริมาณการผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศป 2551 - 2555
(หนวย: 1,000 ตัน)
2551

2552

2553

2554

2555

การผลิต

7,615

6,970

7,483

6,936

6,721

นําเขา

8,158

5,128

8,087

9,057

11,293

สงออก

2,245

1,371

1,559

1,346

1,400

การบริโภคจริง
13,528
10,727
14,012
14,647
ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

16,614

อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมเคมีเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการอื่นๆ
ของประเทศ โดยประกอบดวย 6 กลุมหลัก ดังนี้
1. เคมีภัณฑขั้นตนหรือขั้นพื้นฐาน (Upstream Chemical Industry) เปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเคมีภัณฑอนินทรีย
(Inorganic Chemical) ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาการสังเคราะหทางเคมี ไดแก กรด เกลือ และดาง และเคมีภัณฑอินทรีย
(Organic Chemical) ซึ่งเกิดจากสสารประกอบของคารบอนที่มีอยูในสิ่งมีชีวิต ไดแก กรดซิตริก กรดอะซิติก
เอทิลแอลกอฮอล เปนตน โดยเคมีภัณฑขั้นพื้นฐานใชเปนวัตถุดิบสําหรับการนําไปผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปตางๆ
2. เคมีภัณฑขั้นกลาง (Intermediate chemical industry) สวนใหญเปนเคมีภัณฑอินทรียที่ไดจากผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม เชน ไวนิลคลอไรด เอทิลีนไกลคอล ลิเนียรอัลคิล เบนซินสไตรีน เปนตน เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑขั้นปลาย
3. เคมีภัณฑขั้นปลาย (Downstream chemical industry) เปนอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑเคมีสําเร็จรูป โดยใช
วัตถุดิบจากเคมีภัณฑขั้นกลางและขั้นตน ไดแก อุตสาหกรรมปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สีและผลิตภัณฑรวม
เครื่องสําอาง ผงซักฟอก เปนตน
4. กรด หมายถึง ไดแก กรดน้ําสม กรดเกลือ Hydrofluoric Acid เปนตน
5. เกลือ
6. เคมีภัณฑที่เกี่ยวของกับการผลิตและกรรมวิธีการผลิตยารักษาโรค รวมทั้งผลิตภัณฑประเภทยาปฏิชีวนะ และ
เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค
ในป 2555 มีมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน 270,006 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.21 จากป 2554 และมี
มูลคาการสงออกประมาณ 125,169 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.74 จากป 2554 ซึ่งในป 2555 การนําเขาเคมีภัณฑอินทรีย
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.22 โดยเคมีภัณฑอนินทรียและเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ดลดลง ในสวนของการสงออกในป 2555 มีมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้นจากเคมีภัณฑอินทรียมีมูลคาการสงออกเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 31.78
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มูลคาการนําเขา-สงออกเคมีภัณฑขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ป 2551-2555
2551
มูลคาการนําเขา
236,278
มูลคาการสงออก
50,991
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2552
177,478
66,572

2553
227,081
80,620

2554
266,789
106,309

(หนวย: ลานบาท)
2555
270,006
125,169

อุตสาหกรรมน้าํ ตาล
อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล ถือเปนอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย โดยในปการ
ผลิต 2555/2556 มีโรงงานน้ําตาล 50 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ
ภาคกลาง และภาคเหนือ
ในชวงการผลิตป 2555/56 ปริมาณออยเขาหีบของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศมากกวา 100 ลานตันออยตอป และ
สามารถผลิตน้ําตาลไดมากกวา 10 ลานตันตอป และมีการสงออกมากกวา 7.5 ลานตัน ซึ่งปริมาณการผลิตออยในแตละป
มีการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงปการผลิต 2551/52 เปนตนมา โดยในระยะเวลา 3 ปการผลิตลาสุด 2553/542555/56 มีปริมาณออยเขาหีบ 95.36, 97.98 และ 100.00 ลานตันออย ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวรอยละ 39.24,
2.75 และ 2.06 ตามลําดับ โดยปกติ การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายจะมีผลกระทบจากฤดูกาลการตัดออย (Seasonal
Effect) ซึ่งในประเทศไทย ฤดูการตัดออยจะเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม และโรงงานน้ําตาลจะ
มีการผลิตในชวงเดือนธันวาคม และสิ้นสุดการผลิตน้ําตาลในชวงเดือนสิงหาคม
ปริมาณออยเขาหีบและการผลิตน้ําตาลภายในประเทศ
ปการผลิต

2550/51

ปริมาณออยเขาหีบ

2551/52

2552/53

2553/54

2554/55

73,308,343 66,463,253 68,485,300 95,358,928 97,979,690

อัตราการขยายตัวของปริมาณออยเขาหีบ
ปริมาณน้ําตาล (รวมทุกประเภท)
ที่มา: สํานักบริหารออยและน้ําตาลทราย

7,816,545

-9.34%
7,186,577

3.04%
6,928,713

39.24%
2.75%
9,663,009 10,251,217

(หนวย: ตัน)
2555/56
100,002,514
2.06%
10,024,147

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกน้ําตาลของประเทศ
2550
ปริมาณน้ําตาล รวมทุกประเภท
(น้ําตาลทรายดิบ ทรายขาว และ
4,496,996
ทรายขาวบริสุทธิ์) (ตัน)
มูลคาการสงออก (ลานบาท)
44,527
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

2551

2552

2553

2554

2555

4,882,365

5,098,927

4,478,930

6,681,070

7,544,398

47,534

62,991

70,845

122,510

133,622

อุตสาหกรรมเหมืองแร
อุตสาหกรรมเหมืองแรทองคําและสังกะสีเปนหนึ่งในลูกคาหลักของบริษัท จากขอมูลการผลิตแรของประเทศไทย
ปริมาณการผลิตแรทองคําและสังกะสีของป 2554 ประมาณ 3.01 ลานตัน ซึ่งลดลงจากป 2554 คิดเปนรอยละ 28.23
ในขณะที่มีมูลคารวมของการผลิตแรทองคําและสังกะสีมีการลดลงในป 2551 จากภาวะเศรษฐกิจโลกและมีผลทําใหความ
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ตองการในประเทศลดลง และเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับสูงกวา 7,000 ลานบาทในป 2552-2553 และลดลงจากป 2553
ประมาณรอยละ 9.70 ในป 2554 โดยมีมูลคารวม 6,432 ลานบาท
ปริมาณและมูลคาการผลิตแรทองคําและสังกะสีในประเทศ
2550
3,401,384

ทองคํา
สังกะสี
176,042
ปริมาณรวม
3,577,426
มูลคารวม (ลานบาท)
7,000
ที่มา: ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

2551
2,721,146

2552
4,866,133

2553
4,045,567

(หนวย: ตัน)
2554
2,860,219

118,739
2,839,885
3,936

183,288
5,049,421
7,291

146,470
4,192,037
7,122

148,391
3,008,610
6,432

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในป 2555 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับป 2554 ในทุกกลุมกระดาษ ยกเวนแตกระดาษพิมพเขียน เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในประเทศไทยเมื่อปลายป 2554
ทําใหผูประกอบการบางรายไมสามารถผลิตและสงสินคาไดจึงทําใหดัชนีการผลิตในป 2554 ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตามใน
ป 2555 การผลิตสินคาจําพวกเยื่อกระดาษและกระดาษมีการฟนตัวอยางเห็นไดชัด เนื่องจากผูผลิตหลายรายสามารถ
ซอมแซมเครื่องจักรและกลับมาผลิตสินคาไดดังเดิม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ และกระดาษ
2551

2552

2553

2554

2555

เยื่อกระดาษ

127.5

104.4

107.7

99.6

101.0

กระดาษพิมพเขียน

117.9

116.5

116.4

101.6

101.2

กระดาษแข็ง

132.1

123.3

138.4

142.2

152.9

กระดาษคราฟท

125.9

121.9

125.4

119.2

121.1

กระดาษลูกฟูก

200.6

166.2

189.0

206.5

212.2

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ในป 2555 มีมูลคาการสงออก 2,364 ลานเหรียญสหรัฐ อยูในระดับคงที่ เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งขยายตัวจากป
2553 ประมาณรอยละ 16.6 เนื่องจากมูลคาและปริมาณการสงออกของกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษที่เพิ่มสูงขึ้น จาก
การรักษาตลาดหลักของการสงออกในภูมิภาคเอเชีย การขยายตลาดไปประเทศจีน และปจจัยดานราคาที่มีการปรับตัวสูงขึ้น
ในป 2555 การนําเขามีมูลคา 1,713 ลานเหรียญสหรัฐ อยูในระดับคงที่ เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งในป 2554 คิดเปน 1.683
ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากป 2553 ประมาณรอยละ 10.5 โดยการขยายตัวในป 2554 เปนผลมาจากการขยายตัวของ
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษทุกประเภท ทั้งกระดาษที่มีคุณภาพสูงและต่ํากวาที่ในประเทศผลิตได
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มูลคาการนําเขา สงออก และดุลการคาเยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ และสิ่งพิมพ

การนําเขา

2553
1,523.27

การสงออก

2,054.13

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
2554
2555
1,683.35
1,712.55
2,393.99

2,363.62

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะการแขงขัน - อุตสาหกรรมปูนขาว
ปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนตหลายราย โดยในอุตสาหกรรม
การผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด) มีผูผลิตในประเทศจํานวนประมาณ 122 โรงงาน1/ ซึ่ง
สวนมากจะมีสถานที่ตั้งอยูใกลกับแหลงเหมืองหินปูน อาทิเชน จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ราชบุรี เพื่อใหมีการขนสง
หินปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนไดสะดวก โดยในจํานวนผูผลิตในประเทศทั้งหมด มีเพียง 12 บริษัท (16 โรงงาน) ที่มีเงินลงทุน
มากกวา 50 ลานบาท หรือมีกําลังการผลิตมากกวา 1,000 แรงมา ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนในการเปนผูผลิตปูนขาวรายใหญ
ดังนี้
หนวย: ลานบาท

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน
โรงงาน1/
บริษัท เคมีแมน จํากัด

จํานวน
ที่ตั้ง
ทุนจด รายไดจาก
โรงงาน1/ โรงงาน1/ ทะเบียน2/ การขาย2/
2

สระบุรี

450.00

กําไร
สุทธิ2/

เงินทุน1/

1,569.37 108.06 1,532.65

บริษัท สุธากัญจน จํากัด
ลพบุรี และ
3
225.00
832.60
(มหาชน)
สระบุรี
บริษัท ไลมมาสเตอร จํากัด
1
สระบุรี
140.00
507.66
บริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จํากัด
2
สระบุรี
100.00
240.86
บริษัท สระบุรีปูนขาว จํากัด
1
สระบุรี
38.80
236.63
บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร
สระบุรี
20.00
171.71
1
เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ทองพล จํากัด
1
นครราชสีมา
3.00
172.21
สยามผลิตภัณฑปูนขาว
1
สระบุรี
27.88
98.77
บริษัท แอล.เอส.เอ็ม.
1
ราชบุรี
10.00
(1999) จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว
1
นครราชสีมา 65.00
38.43
จํากัด
บริษัท ไทยไลม 2555
1
นครราชสีมา
2.00
0.01
จํากัด
บริษัท ปูนขาวเคมี
1
สระบุรี
อุตสาหกรรม จํากัด
หมายเหตุ: 1/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556
2/
ขอมูลการเงินของป 2555 จากบิซิเนส ออนไลน (BOL)
3/
ขอมูล/เวบไซตของบริษัท และ BOL
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111.75

326.50

(0.57)
(10.03)
(15.03)

51.40
242.33
100.00

(0.68)

จํานวน
แรงมา1/

หมายเหตุ3/

มีกําลังการผลิต
75,485.75 HP quicklime 350,000 ตัน
ตอป
กําลังการผลิต quicklime
46,001.26 HP
328,500 ตันตอป
3,238.80 HP
2,769.75 HP
4,488.75 HP

110.50 12,566.11 HP

(0.51)
4.73

70.00
95.00

2,310.74 HP
982.56 HP ไมมีเตาเผาปูน

-

112.45

(13.26)

-

2,934.30 HP

(0.32)

73.50

2,848.81 HP

-

19.00

429.20 HP ผลิตปูนขาวกลุมโดโลไมท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
4 ก.ค. 2555
พิทักษทรัพยเด็ดขาด
1,288.50 HP
ตั้งแตป 2542

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

จากขอมูลทางการเงิน (BOL) ป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายเปนอันดับ 2 มีกําไรสุทธิเปนอันดับ 1 และ
มีกําลังการผลิตปูนรอน (Quicklime) 328,500 ตันตอป ซึ่งนอยกวาบริษัท เคมีแมน จํากัด (ซึ่งประกอบธุรกิจจําหนายทั้ง
วัตถุดิบหินปูน และผลิตภัณฑปูนขาว) มีกําลังการผลิตปูนรอน 350,000 ตันตอป ทั้งนี้ บริษัทที่มีการผลิตปูนขาว 5 อันดับ
แรกเมื่อพิจารณาดานรายไดดังกลาว มีโรงงานตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี ไดแก บริษัท เคมีแมน จํากัด บริษัท
สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลมมาสเตอร จํากัด บริษัท กรุงเทพ ซี.เอ.โอ จํากัด และบริษัท สระบุรีปูนขาว จํากัด
ตามลําดับ บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑประเภทปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งมีการจําหนายทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว ถือไดวาบริษัทเปนหนึ่งในผูนําตลาด เนื่องจากบริษัท
ไดมีการดําเนินธุรกิจมากวา 10 ป และผูบริหารมีประสบการณการผลิตผลิตภัณฑในกลุมปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต
มามากกวา 30 ป ทําใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี การเลือกวัตถุดิบ และการควบคุมกระบวนการเผาและผลิตใหไดปูนขาว
ที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรมได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําในการใชงานผลิตภัณฑ
ปูนขาว (Lime Application) ที่เหมาะกับกระบวนการผลิตของลูกคาไดอยางดี จึงมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา มีฐานลูกคา
เพิ่มมากขึ้น กอปรกับความมุงมั่นของบริษัทในการพัฒนาระบบการผลิตและการควบคุมตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อรักษาศักยภาพ
การแขงขันในธุรกิจการจําหนายปูนขาวที่มีการแขงขันสูงทั้งทางดานราคา และการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถรักษาฐานลูกคาปจจุบัน และเพิ่มการจําหนายใหกับลูกคารายใหมได
บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายการจําหนายผลิตภัณฑปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมากขึ้น ดวยคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงความรูความเชี่ยวชาญของผูบริหารและพนักงาน เพื่อ
ตอบสนองความตอ งการปูนขาวและแคลเซี ยมคารบอเนตในอุตสาหกรรมสํา คั ญในประเทศและประเทศใกลเคี ยงที่ มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

3.3.1

การผลิต

ปจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แหง คือ โรงงานที่ชองสาริกา และโรงงานที่หนาพระลาน ซึ่งในสวนของโรงงานที่ชอง
สาริกาตั้งอยูที่ ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บนเนื้อที่โรงงานประมาณ 151 ไร และโรงงานที่หนาพระลานตั้งอยูที่
ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี บนเนื้อที่โรงงานประมาณ 29 ไร ประกอบไปดวยเครื่องจักรสําคัญ ไดแก
เตาเผาหินปูนและอุปกรณจํานวน 6 เตา (มีกําลังการผลิตปูนรอน 328,500 ตันตอป) เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด
(มีกําลังการผลิตปูนไฮเดรตประมาณ 61,300 ตันตอป) เครื่องผลิตแคลเซียมคารบอเนต เครื่องบดปูนกอน-ปูนเกล็ด
เครื่องบดเชื้อเพลิง เปนตน ในชวงป 2553-2555 บริษัทไดมีการลงทุนขยายกําลังการผลิตโดยสรางเตาเผาหินปูนเพิ่มเติม
และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 356,000 ตัน
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

3.3.2

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
การผลิตและการใชกําลังการผลิต

ปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด)
กําลังการผลิต (ตัน)1/ 2/
ปริมาณการผลิต (ตัน)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
แคลเซียมคารบอเนต3/
กําลังการผลิต (ตัน) 1/

ป 2554

ป 2555

ป 2556

233,930
202,216
86.44

336,690
241,222
71.65

346,740
272,158
78.49

23,650

23,650

23,650

ปริมาณการผลิต (ตัน)
12,466
16,472
13,861
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
52.71
69.65
58.61
1/
หมายเหตุ:*
กําลังการผลิตเต็มที่ คํานวณจากการดําเนินการผลิต 24 ชั่วโมง 365 วัน (กําลังการผลิตเปนตัวเลขเต็มหนวยสิบ)
2/
คํานวณกําลังการผลิตปูนขาวจากสัดสวนมูลคาการขายแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด (กําลังการผลิต
สูงกวากําลังการผลิตปูนรอน เนื่องจากปูนขาวรอนสามารถนําไปผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซดไดปริมาณมากขึ้น (ปูนขาวรอน 1
สวนไดปูนไฮเดรตประมาณ 1.25 สวน) เนื่องจากมีการทําปฏิกริยากับน้ํา
3/
กําลังการผลิตแคลเซียมคารบอเนตในระดับความละเอียดที่มีสัดสวนการขายมากที่สุด

บริษัทมีดําเนินการผลิต เดินเตาเผาหินปูนทั้ง 6 เตา และเครื่องจักรอื่นๆ เชน เครื่องผลิตปูนไฮเดรต และเครื่องบด
แคลเซียมคารบอเนต อยางตอเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเตาเผาหินปูนเปนระบบปด ซึ่งตองรักษาระดับความ
รอนในการเผาใหไดอุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการหยุดเตาเผาเปนระยะเวลานาน ตองใชเวลาจุดเตาเพื่อเดินเครื่องและให
ความรอนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาจนถึงระดับประมาณ 900 องศาเซลเซียส ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการผลิตดําเนิน
ไปอย า งต อ เนื่ อ ง และมี ก ารหยุ ด ชะงั กน อ ยที่ สุด บริ ษั ท จึ ง มี ก ารวางแผนหยุ ด เครื่ อ งจั กรเพื่ อ ซ อ มบํ า รุ งเครื่ อ งจั ก รอย า ง
สม่ําเสมอ รวมถึงแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เมื่อถึงระยะเวลาการปรับปรุง (overhaul) ดังกลาว
3.3.3

การผลิตและกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด (ปูนขาวรอน)

1. หินปูนที่เก็บไวในอุโมงคหิน จะถูกลําเลียงเขาเครื่องคัดขนาดหินปูน เพื่อใหไดขนาดหินที่ตองการและฉีดน้ําทํา
ความสะอาดหิน เพื่อชะลางดินออกจากหินปูน
2. หินปูนจะถูกลําเลียงผานสายพาน และบรรจุใสถัง (bucket) ดวยระบบอัตโนมัติ เพื่อลําเลียงหินปูนใสเขา
เตาเผาปูน (Kiln)
3. เผาหินปูนดวยความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในเตาเผาหินปูนระบบปด โดยใชเวลาเผา
ประมาณ 18 ชั่วโมง เพื่อใหไดปูนกอนสุก โดยควบคุมการเผาดวยระบบคอมพิวเตอร
4. เมื่อกระบวนการเผาหินปูนเสร็จสมบูรณ จะทําการเปาลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปูนกอนสุกใหเย็นลง แลวทํา
การคัดเลือกปูนกอนที่ลักษณะทางกายภาพไมตรงตามความตองการออก ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ําเบื้องตน
และเก็บตัวอยางปูนขาวรอนจากสายพานใหกับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)
5. ลําเลียงปูนขาวรอนเก็บเขาไซโล และ/หรือโกดังที่จัดเก็บ
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

6. หากลูกคาตองการผลิตภัณฑเปนปูนเกล็ดหรือปูนบด จะสงปูนกอนไปยังโรงบด เพื่อบดใหไดตามขนาดที่
ตองการ
7. นําปูนกอน/ปูนเกล็ด/ปูนบด บรรจุใสบรรจุภัณฑที่ลูกคาตองการ หรือนําใสรถบรรทุก/รถเบาท (bulk) เพื่อ
จัดสงใหลูกคา และออกเอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถาลูกคาตองการ)

หินปูน

ลําเลียงผานตะแกรงเพือ่ คัดขนาด
หินปูน

ลําเลียงเขาเตาเผาปูน
(เผาดวยอุณหภูมิ 900 ºC)

ปูนขาวรอน (ปูนกอน)

ทดสอบคุณภาพ

นําปูนกอ นเขาเครื่องบดเพือ่ ใหได
ขนาดตามที่ตอ งการ

เขาเก็บในไซโล/โกดัง

ปูนเกล็ด/ปูนบด
บรรจุภณ
ั ฑ/รถ
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด (ปูนขาวรอน)

หินปูนที่ผา นการลางและคัด
ขนาดลําเลียงเขาเตาเผา
วัตถุดบิ หินปูน

เผาหินปูนใหสกุ ดวยความรอน
ประมาณ 900 องศาเซลเซียส
QC
เปาลมเย็นและลําเลียง
ปูนกอนเขาที่จัดเก็บ

QC
เก็บตัวอยาง
เพื่อสุมตรวจ
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ปูนขาวรอน
(แบบกอน)

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

กระบวนการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด (Ca(OH)2)
1.

นําปูนขาวรอน (ปูนกอน) ที่ไดจากการผลิตแคลเซียมออกไซดมาบดละเอียด

2.

นําแคลเซียมออกไซดที่บดแลวมาทําปฏิกริยากับน้ําในเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด (Hydrator)

3. ผานเครื่องตีผลิตภัณฑใหละเอียด เพื่อใหไดขนาดตามที่ตองการ แลวสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงใหกับ
แผนกควบคุมคุณภาพ
4. บรรจุใสบรรจุภัณฑที่ลูกคาตองการ หรือนําใสรถบรรทุก/รถเบาท (bulk) เพื่อจัดสงใหลูกคา และออก
เอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถาลูกคาตองการ)

ปูนขาวรอน (ปูนบด)

ผสมกับน้าํ เพื่อทําปฏิกริยาใน
เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด

ผานเครื่องตีผลิตภัณฑใหไดขนาด
ตามที่ตองการ

ปูนไฮเดรต

ทดสอบคุณภาพ

เขาเก็บ ในไซโล/โกดัง

บรรจุภณ
ั ฑ/รถ
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กระบวนการผลิตแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3)
1.

ตรวจสอบคุณภาพหินแคลไซตทางกายภาพ

2.

นําหินแคลไซตมาบดละเอียดดวยเครื่องบด Ball Mill เพื่อใหไดขนาดตามตองการ

3.

สุมเก็บตัวอยางสงใหกับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

4. หากเปนผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนตแบบไมเคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) จะทําการ
บรรจุใสบรรจุภัณฑตามที่ลูกคาตองการ และจัดสงใหกับลูกคา
5. หากเปนผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนตแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) จะนําแคลเซียมที่
บดแลวมาเคลือบดวยกรดไขมันที่ผานเครื่องผสม แลวนําผลิตภัณฑที่ผานเครื่องคัดขนาด บรรจุใสบรรจุภัณฑตามที่ลูกคา
ตองการและจัดสงใหกับลูกคา
หินแคลไซต

นํามาบดในเครือ่ งบด

แคลเซียมคารบอเนตแบบไม
เคลือบผิว

ทดสอบคุณภาพ

ผสมดวยกรดไขมัน

เขาเก็บในไซโล/โกดัง

บรรจุภณ
ั ฑ

แคลเซียมคารบอเนต
แบบเคลือบผิว
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ภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมคารบอเนต

QC
แคลเซียมคารบอเนตแบบไม
เคลือ บผิว (Uncoated
Calcium Carbonate)

วัตถุดบิ แคลไซต
นํามาบดใหไดความละเอียดดวย
เครื่องบด ball mill

QC
กรดไขมัน

นํากรดไขมันเขา
เครื่องผสม เพื่อเคลือบผิว
แคลเซียมคารบ อเนตที่บดแลว

ผานเครื่องคัดขนาด

แคลเซียมคารบอเนตแบบเคลือบผิว
(Coated Calcium Carbonate)

QC
เก็บตัวอยาง
เพื่อสุมตรวจ

ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อใหเปนโรงงานที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ลูกคา โดยบริษัทไดรับประกาศนียบัตรที่เปนมาตรฐานสากลในดานตางๆ ดังนี้
มาตรฐาน
1. ISO 9001: 2008
2. ISO 14001: 2004
3. OHSAS 18001: 2007

3.3.4

ระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง
24 ม.ค. 56 – 23 ม.ค. 59
(ตั้งแต 16 ม.ค. 50)
22 ต.ค. 54 – 21 ต.ค. 57
4 พ.ย. 54 – 3 พ.ย. 57

รายละเอียด
การรับรองมาตรฐานสากลดานการจัดการระบบคุณภาพ
การรับรองมาตรฐานสากลดานสิ่งแวดลอม
การรับรองมาตรฐานสากลดานระบบจัดการดานความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย

การจัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ/บริการ
วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบริษัท ไดแก หินปูนและหินทราย โดยเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
ซึ่งในป 2554-2556 มีสัดสวนการซื้อหินปูนประมาณรอยละ 88-94 จากยอดการซื้อหินรวม
1. หินปูน (Limestone)
หินปูน เปนวัตถุดิบหลักเพื่อใชในการผลิตแคลเซียมออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด โดยหินปูนเปนหิน
ตะกอน ซึ่งมีสวนประกอบสวนใหญเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) อาจเปนในรูปของแคลเซียมคารบอเนตที่เปนแรแคล
ไซต และมีสารอื่นๆ ประกอบ เชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ซิลิกา เปนตน หินปูนเกิดจากการทับถมของตะกอน
คารบอเนต สารอนินทรีย และสารอินทรีย มีเนื้อแนนละเอียดทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีดําก็ได และเปนหินที่ละลายน้ํา
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ไดดี ประเทศไทยมีหินปูนแพรกระจายกวางขวางในเกือบทุกภาคเวนแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงที่พบมากในประเทศ
เชน แถบเทือกเขาหินปูน จ.สระบุรี, จ.นครสวรรค, จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.
นครราชสีมา จ.แมฮองสอน และ จ.ลําปาง เปนตน1/

ในป 2554-2556 บริษัทสั่งซื้อหินปูนมาจากผูจัดจําหนายหินปูนภายในประเทศทั้งหมดจํานวนประมาณ 6-10
ราย และบางรายไดมีการซื้อหินปูนกันมาอยางตอเนื่องมามากกวา 3 ป บริษัทพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายจากคุณภาพ
ของหินปูน ระยะทางการขนสง ราคาหินปูน อายุสัมปทานของเหมืองหินนั้นๆ และการบริการของผูจัดหา โดยบริษัท
รับผิดชอบคาสินคา และคาขนสง ซึ่งการจัดสงหินปูนจากเหมืองหินปูนมาที่โรงงานของบริษัทจะขึ้นอยูกับการตกลงกัน
ระหวางบริษัทและผูจัดหา ทั้งนี้ บริษัทมีการสุมตรวจสอบคุณภาพของหินปูนที่เหมืองหินเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพ
ของหินปูนที่สั่งซื้อ และมีการสงนักธรณีวิทยาไปรวมสํารวจและใหคําแนะนําเกี่ยวกับประเภทของหินปูนที่เหมาะสมในการ
ผลิตปูนขาวใหกับผูประกอบการเหมืองหินปูน2/ทั้งแหลงปจจุบัน และแหลงใหมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มแหลงหินปูนที่มี
คุณภาพใหกับบริษัท
ในการบริหารจัดการหินปูน โดยทั่วไปบริษัทมีการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 1-3 เดือน เพื่อใหบริษัทไมตองแบก
ภาระตนทุนและพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ
2. หินทราย (Calcite)

หินทรายหรือแคลไซต เปนแรคารบอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุมแรที่มีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนแคลเซียม
คารบอเนต (CaCO3) มีลักษณะเปนหินผลึกที่มีคุณสมบัติไมเปนพิษ ปกติมีสีขาวหรือไมมีสี มีความวาวคลายแกว โปรงใสถึง
โปรงแสง มีความสวางสูงและสามารถกระจายตัวไดดี ในประเทศไทย พบทั่วไปในจังหวัดที่มีหินปูน และพบมากในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎรธานี นครสวรรค และเพชรบุรี1/
1/
2/

ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ Wikipedia
ผูประกอบการเหมืองหิน ตองมีการขอประทานบัตร และใบอนุญาตที่เกี่ยวของ เชน ใบอนุญาตในการซื้อ มีใช และขนยายวัตถุระเบิด เปนตน
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บริ ษั ท ใช หิ น ทรายที่ บ ดเป น เกล็ ด มาแล ว เป น วั ตถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต แคลเซี ย มคาร บ อเนตทั้ ง แบบไม เ คลื อ บผิ ว
(Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) ซึ่งเหมาะกับการนําไปใชเปนสารตัว
เติม (Filler) ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก หรือเปนสารเพิ่มความขาวสําหรับอุตสาหกรรมสี โดยบริษัทสั่งซื้อหินแคลไซต
มาจากผูจัดหาภายในประเทศประมาณ 3-5 ราย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพของหินแคลไซต ความขาว ราคา และการ
บริการของผูจัดหา โดยบริษัทรับผิดชอบคาสินคา และคาขนสง โดยผูจัดหาเปนผูจัดสงใหกับบริษัทที่โรงงาน ทั้งนี้ บริษัทมี
การสงทีมงานธรณีวิทยาและประกันคุณภาพสุมตรวจสอบคุณภาพของหินแคลไซตท่ีเหมืองหินเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจใน
คุณภาพของหินแคลไซตที่สั่งซื้อ
เชื้อเพลิง – ถานหิน
บริษัทใชถานหินแข็งชนิดหนึ่งในการเผาหินปูนใหไดปูนขาวรอน โดยในป 2554-2556 บริษัทจัดซื้อเชื้อเพลิงถาน
หินเพื่อใชในการผลิตจากผูจัดหาตางประเทศ 2 รายในกลุมประเทศอาเซียน เนื่องจากระยะทางที่ใกล ราคา และคุณภาพ
ของถานหินที่ตรงกับความตองการของบริษัท ทั้งนี้หากผูจัดหาถานหินทั้ง 2 รายนี้ไมสามารถจัดหาถานหินในราคาและ
คุณภาพที่ตองการได บริษัทจะตองสลับไปใชเชื้อเพลิงในลักษณะเดียวกันจากแหลงอื่น1/ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนใน
การผลิต ในชวงป 2556 บริษัทมีการซื้อเชื้อเพลิงจากผูจัดหารายใดหนึ่งไมเกินรอยละ 30 ของมูลคาการซื้อรวมเพื่อการผลิต
ทั้งนี้บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับผูจัดหาทั้งสองราย และไดมีการซื้อขายกันมาไมนอยกวา 3 ป รวมถึงในอดีตที่ผานมายังไม
เคยประสบปญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง
บริษัทมีการจัดซื้อถานหิน โดยมีการทําสัญญาซื้อเชื้อเพลิงกับผูจัดหาเชื้อเพลิงทั้งแบบเปนสัญญาระยะยาว ที่
ครอบคลุมการจัดสง 3-6 เดือน และสัญญาซื้อเปนครั้ง โดยมีการกําหนดราคา 2 แบบ คือ กําหนดราคาแนนอนตามที่ตกลง
กันเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (fixed price) หรือ กําหนดราคาอางอิงกับดัชนีราคาถานหิน (ราคาถานหินตอตันคิดเปนคา +/เทียบกับ ICE Newcastle Index) ณ เวลาที่จัดสง) และบริษัทรับผิดชอบคาสินคา และคาขนสงทั้งทางเรือและทางรถ โดย
บริษัทดําเนินการจัดหาบริษัทขนสงดังกลาวเอง
ในการบริหารจัดการถานหิน
ระยะเวลาประมาณอยางนอย 2 เดือน

บริษัทมีการสํารองเชื้อเพลิงไวในโกดังปดตามปริมาณความตองการของบริษัทเปน

หมายเหตุ /1ถานหินชนิดนี้สามารถจัดหาไดจากหลายประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี คูเวต ซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เปนตน

ผลิตภัณฑที่ซื้อเพื่อจําหนายตอ
สําหรับผลิตภัณฑที่บริษัทซื้อเพื่อจําหนายตอ อาทิเชน แคลเซียมไฮดรอกไซด แคลเซียมออกไซด แคลเซียม
คารบอเนต เปนตน โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผูผลิตปูนขาวในละแวกใกลเคียงกับบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสินคาไมเพียงพอ
ตอการจัดสง
เครื่องจักรและอุปกรณ
สําหรับการจําหนายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ บริษัทมีการจัดหาชิ้นสวนเครื่องจักรและอุปกรณจากผูจัดหา-ผู
จัดจําหนายทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อจัดสงใหกับลูกคาตามสัญญาซื้อขายที่ไดตกลงกันไว
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3.4

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การประกอบธุรกิจของบริษัท ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที:่

2236(2)/2550

วันที่ตามบัตรสงเสริม:

13 ธันวาคม 2550

ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม:

ผลิตแคลเซียมออกไซด (กิจการผลิตเคมีภัณฑอื่นๆ)

สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคล
ทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารทํ า งานที่ ค ณะกรรมการให ค วามเห็ น ชอบตลอดระยะเวลาเท า ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให อ ยู ใ น
ราชอาณาจักร
3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไม
เกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น ซึ่งบริษัทเริ่มใชสิทธิประโยชนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไมเกินวันที่ 28 กุมภาพันธ
2561 และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรไมเกิน 94.35 ลานบาท
5. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
6. ไดรับอนุญาตให หักเงิน ลงทุนในการติดตั้งหรื อก อสรางสิ่ง อํานวยความสะดวกร อยละ 25 ของเงิ นลงทุ น
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
7. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อ
การสงออกเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
8. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามา เพื่อสงออกกลับออกไปเปนระยะเวลา 5 ป
นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก
เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ
1.

เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

2. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่
ออกบัตรสงเสริม
3.

จะตองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวไมนอยกวา 150 ลานบาท
สวนที่ 2 หนา 38

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

4.

บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

5.

จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 ชนิดผลิตภัณฑ แคลเซียมออกไซด (Calcium oxide)
5.2 ขนาดของกิจการ มีกําลังการผลิตแคลเซียมออกไซด (Calcium oxide)

6.

-

ปละประมาณ 146,000 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 365 วัน/ป)

-

ผลพลอยได ไดแก เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต

จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท

7. จะตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานที่ผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหสํานักงานเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการ
ขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
8. ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมีมูลคาไมเกิน 94.35 ลานบาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุน
โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม
9. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป
10. จะตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดลพบุรี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตามประกาศผัง
เมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้ ภายในระยะ
เวลา 15 ป นับแตวันเปดดําเนินการจะยายโรงงานไปตั้งในทองที่อื่นมิได
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่:

1426(2)/2554

วันที่ตามบัตรสงเสริม:

5 เมษายน 2554

ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม:

ผลิ ตแคลเซี ยมออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด (กิ จการผลิ ต
ผลิตภัณฑเคมีเพื่อการอุตสาหกรรม)

สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของ
บุ ค คลทั้ ง สองประเภทนี้ เ ข า มาในราชอาณาจั ก รได ต ามจํ า นวนและกํ า หนดระยะเวลาให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รเท า ที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรบั อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารทํ า งานที่ ค ณะกรรมการให ค วามเห็ น ชอบตลอดระยะเวลาเท า ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให อ ยู ใ น
ราชอาณาจักร
3.

ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
สวนที่ 2 หนา 39

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

4. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น ซึ่งบริษัทเริ่มใชสิทธิประโยชนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไมเกินวันที่ 28 กุมภาพันธ
2563 โดยไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรไมเกินกวาเงินลงทุน ซึ่งบริษัทคาดวาจะแจงเปดดําเนินการ
ประมาณ มีนาคม 2557 (ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนรวมสําหรับบัตรสงเสริมเปนจํานวน 242.74 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทคาดวาจะเปนยอดเงินลงทุนที่จะแจงเปดดําเนินการ)
5. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
6. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ
1.

เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

2. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่
ออกบัตรสงเสริม
3.

จะตองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวไมนอยกวา 190 ลานบาท

4.

บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

5.

จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 ชนิดผลิตภัณฑ แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด
5.2 ขนาดของกิจการ มีกําลังการผลิตแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด

6.

-

ปละประมาณ 210,000 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 365 วัน/ป)

-

ผลพลอยได ไดแก เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต

จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท

7. จะตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานที่ผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหสํานักงานเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการ
ขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
8. ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมีมูลคาไมเกิน 76 ลานบาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุน
โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม
9. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป

สวนที่ 2 หนา 40

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

10. จะตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดลพบุรี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตามประกาศผัง
เมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 15 ป นับแตวันเปดดําเนินการจะยายโรงงานไปตั้งในทองที่อื่นมิได
3.5

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทใหความสําคัญตอผลกระทบของกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม จึงมีมาตรการควบคุมฝุน
ละอองและของเสียจากโรงงาน โดยบริษัทมีการติดตั้งระบบการชะลางฝุนละอองและเขมาจากการเผาไหมกอนปลอยควัน
จากการเผาหินปูนออก และมีการฉีดน้ํารอบบริเวณโรงงานเปนประจําทุกวัน เพื่อชวยลดฝุนละอองภายในและรอบโรงงาน
นอกจากนี้ยังมีการปลูกตนไมบริเวณรอบโรงงาน เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดี และชวยปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง
ในสวนของการใชน้ําในโรงงานที่ใชในการชะลางหิน จะมีการบําบัดภายในโรงงาน และหมุนเวียนกลับมาใชใหม ทําให
โรงงานไมมีการปลอยน้ําเสียซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทประกอบกิจการผลิตและจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การตออายุใบอนุญาต (ทุก
5 ป) และการขออนุญาตขยายโรงงาน บริษัทจะตองไดรับอนุญาต รวมถึงผานเงื่อนไขทางการจัดการดานสิ่งแวดลอม จาก
ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับหลักทางดานสิ่งแวดลอม ไดแก การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548) และควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให
เปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ.
2549) เปนตน ซึ่งจากใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อผานเงื่อนไขดังกลาว บริษัทจึงไดรับการอนุญาตจากเจาหนาที่
ของกรมโรงงาน ทั้งในการตอใบอนุญาตตั้งแตจัดตั้งบริษัทจนถึงครั้งลาสุด (โรงงาน ต.หนาพระลานในป 2554 และโรงงาน
ต.ชองสาริกา ในป 2552) รวมถึงไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขยายโรงงานครั้งลาสุด
(โรงงาน ต.ชองสาริกา) กุมภาพันธ ป 2554 ที่ไดแจงประกอบกิจการสวนขยายในเดือนพฤษภาคม 2555
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมดังกลาวอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดมีการ
ดํ า เนิ น การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กูล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว โดยมี ก ารขออนุ ญ าตนํ า เศษฝุ น หิ น ปู น ออกนอกบริ เ วณโรงงาน มี ผู รั บ
ดําเนินการไปกําจัดที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และในสวนของการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทไดมี
รายงานการวิเคราะหการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชวงเดือนตุลาคม 2556 โดยบริษัทพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
จํากัด ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม ไดดังนี้
ตารางสรุปผลคุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัท
รายการ
1. คุณภาพอากาศจากปลองโรงงาน
ฝุนละออง
กาซซัลเฟอรไดออกไซด
กาซออกไซดของไนโตรเจน
ความเขมขนกาซคารบอนมอนอกไซด
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
ฝุนละอองรวม

หนวย

มาตรฐาน

คาจากการตรวจวัด ป 2556

mg/m3
ppm
ppm
ppm

ไมเกิน 320
ไมเกิน 700
ไมเกิน 400
ไมเกิน 690

111 - 285
<0.10 – 26
50 – 196
116 - 218

mg/m3

ไมเกิน 0.33

0.195 - 0.322
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

จากตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัท พบวาคุณภาพสิ่งแวดลอมทางดานอากาศของ
บริษัทอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว1/ และไดมีการตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตอพนักงานและ
ชุมชนเปนประจํา โดยนับ ตั้งแตกอตั้ ง บริษั ทไมเคยมี ขอพิ พาทหรื อข อรองเรียนดานสิ่ งแวดล อมใดๆ ทั้งจากชุมชนและ
หนวยงานรัฐ ฉะนั้น บริษัทจึงจัดทํารายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อใชไวอางอิงและเปนขอมูลภายในบริษัท โดยมิได
นําสงใหกับหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO14001:2004 เกี่ยวกับการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมอีกดวย
หมายเหตุ: 1/ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549

3.6

โครงการที่ยังไมไดสงมอบ

เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ลาคม 2556 บริ ษั ท ได มีก ารลงนามในสั ญ ญากั บ ลู ก ค า บริ ษั ท หนึ่ ง ของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เพื่ อ
ใหบริการจัดหาอุปกรณชิ้นสวนหลักของเตาเผาหินปูนขนาด 150 ตันตอวัน 1 เตา ไดแก โครงสรางเหล็ก (steel structure)
ของเตาเผา อิฐทนไฟ สวนการเผาเชื้อเพลิง อุปกรณไฟฟาและอุปกรณควบคุมตางๆ รวมถึงการทดสอบการทํางานของ
เตาเผาปูน (commissioning) รวมมูลคาของสัญญา 2.537 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีการจัดสงไปแลวคิดเปนมูลคา 0.67
ลานบาท และมีกําหนดการจัดสงผลิตภัณฑ/บริการที่เหลือภายในป 2557-2558
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