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6.

โครงการในอนาคต

ดวยประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูบริหารและบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวและแคลเซียม
คารบอเนต ทั้งทางดานการพัฒนาเตาเผาหินปูน ระบบการเผา ระบบการควบคุมดูแลการผลิตและกระบวนการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพ บริษัทมีนโยบายในการลงทุนและขยายธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวและแคลเซียม
คารบอเนต ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางการเติบโตของบริษัทและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมี
โครงการขยายธุรกิจของบริษัทที่สําคัญ ดังนี้
6.1

โครงการขยายกําลังการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด หรือปูนไฮเดรต

บริษัทมีโครงการสรางโรงบด และเครื่องบดแคลเซียมออกไซดเพิ่มเติมจํานวน 2 เครื่อง (แคลเซียมออกไซดบดเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนไฮเดรต) และขยายกําลังการผลิตปูนไฮเดรต โดยติดตั้งเครื่องผลิตปูนไฮเดรตอีก 1 เครื่อง เพื่อให
บริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตปูนไฮเดรตของบริษัทจาก 61,300 ตันตอปไดเปน 91,900 ตันตอป ทําใหสามารถขยาย
ตลาดลูกคาไดกวางขึ้น และเปนชองทางในการเพิ่มรายไดของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัทในการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ทั้งนี้ ประมาณการมูลคาการลงทุนทั้งหมด 80 ลานบาท ปจจุบัน โรงบดและเครื่องบดแคลเซียมออกไซด รวมทั้ง
เครื่องผลิตปูนไฮเดรต อยูระหวางการกอสราง ซึ่งบริษัทกูเงินจากสถาบันการเงินและใชเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนไปแลว
ประมาณ 30 ลานบาท และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในป 2557
6.2

ระบบและเครื่องบดถานหินชนิดระเหยงาย (High Volatile)

ปจจุบัน เครื่องบดถานหินของบริษัทไมสามารถบดถานหินชนิดระเหยงายได ซึ่งบริษัทมีแผนลงทุนในระบบและเครื่องจักรบด
ถานหินชนิดระเหยงาย (High Volatile) เพื่อใหทางบริษัทสามารถมีทางเลือกในการใชเชื้อเพลิงถานหินไดหลายประเภทขึ้น
และยังสามารถชวยใหบริษัททําการผสมเชื้อเพลิง 2 ชนิด เพื่อใหไดคุณภาพเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุด ในกระบวนการเผา
หินปูนใหไดปูนสุก (Calcination) โดยเครื่องบดถานหินนี้จะสามารถบดถานหินไดทั้งชนิดระเหยงาย และถานหินชนิดที่
บริษัทใชอยู
บริษัทประมาณการมูลคาการลงทุนของระบบและเครื่องบดใหม 70 ลานบาท ซึ่งเริ่มดําเนินการในชวงปลายป 2557 และ
คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2558
6.3

โครงการลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจปูนขาว

บริษัทมีโครงการที่จะลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจปูนขาว ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน
การลงทุน/รวมลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการผลิตปูนขาว การซื้อกิจการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตปูน
ขาว เปนตน เพื่อขยายกําลังการผลิต ขยายฐานลูกคา เพิ่มรายไดใหกับบริษัท และสงเสริมความรวมมือทางธุรกิจของบริษัท
โดยบริษัทอยูในระหวางการสรรหากิจการหรือบริษัทเปาหมายที่จะลงทุน เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนตอไป โดย
คาดวาจะเริ่มลงทุนไดในป 2557-2558
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ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) รวมกับบริษัท PT. Krakatau Industrial Estate
Cilegon (“KIEC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PT. Krakatau Steel บริษัทผูผลิตเหล็กรายใหญของประเทศอินโดนีเซีย ไดลงนาม
ในสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement – “JVA”) ในการจัดตั้งบริษัทรวมทุน เพื่อพัฒนาโครงการผลิตและจําหนาย
ปูนขาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 450 ตัน/วัน (เตาเผาหินปูนขนาด 150 ตัน/วัน จํานวน 3 เตา) ซึ่งบริษัทคาดวา เมื่อ
ดําเนินการผลิต ผลิตภัณฑปูนขาวสวนใหญ จะนําไปใชในโรงผลิตเหล็กของบริษัทในเครือ PT. Krakatau Steel
บริษัทรวมทุน PT. Krakatau Golden Lime (“KGL”) ดังกลาวอยูระหวางการจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทจะลงทุนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 70.81 พันลานรูเปยหอินโดนีเซีย (“IDR”) คิด
เปนเงินลงทุนประมาณ 19.54 ลานบาท1/ ตามสัญญารวมทุน (JVA) ที่ไดลงนามไวรวมกัน
ทั้งนี้ จากเนื้อหาสัญญารวมทุน JVA การรวมทุนนี้มีโอกาสใหบริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) พัฒนาธุรกิจใน 2
สวนหลัก คือ 1) โอกาสในการที่บริษัทจะไดจัดหาเครื่องจักรอุปกรณการผลิตปูนขาวใหกับ KGL (ซึ่งขึ้นอยูมูลคาและ
รายละเอียดของสัญญาการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ หากมีการเขาทําสัญญากัน) และ 2) โอกาสในการไดรับเงินปนผล
ในผลการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคตตามสัดสวนการลงทุน ซึ่งก็อาจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเชนกัน (ตามที่ได
เปดเผยไวแลวในสวนของปจจัยความเสี่ยง)
หมายเหตุ: 1/ อัตราแลกเปลี่ยน 362.46 IDR/1 บาท

6.4

โครงการใหบริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณในการผลิตปูนขาว

บริษัทมีแผนจะใชเงินทุนหมุนเวียนในการใหบริการจัดหาและติดตั้งเตาเผาปูนขาว อาทิเชน การบริการจัดหา
(sourcing) อุปกรณสวนประกอบของเตาเผา รวมถึงการทดสอบการทํางานของเตาเผาปูน (commissioning) เปนตน ซึ่ง
ธุรกิจดังกลาวนี้พัฒนาจากพื้นฐานความรู และประสบการณของผูบริหารในธุรกิจปูนขาว
ณ วัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2556 บริ ษัท ไดเขา ร วมลงนามสัญ ญากั บลู กค าบริ ษัทหนึ่ งของประเทศอิน โดนี เซี ย ในการ
ใหบริการจัดหาอุปกรณชิ้นสวนหลัก2/ ของเตาเผาหินปูนขนาด 150 ตันตอวันจํานวน 1 เตา ไดแก โครงสรางเหล็ก (steel
structure) ของเตาเผา อิฐทนไฟ สวนการเผาเชื้อเพลิง อุปกรณไฟฟาและอุปกรณควบคุมตางๆ (เทอมของราคาเปน FOB,
free on board, จากทาเรือประเทศไทย) รวมถึงการทดสอบการทํางานของเตาเผาปูน (commissioning) เพื่อเดินเครื่องใน
การผลิตใหได โดยมูลคาของสัญญาเปนจํานวน 2.537 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีกําหนดการจัดสงตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2556
และคาดวาจะสงมอบงานไดทั้งหมดภายในป 2558
หมายเหตุ: 2/ อุปกรณบางสวนทางลูกคาเปนผูจัดหาเอง อาทิเชน งานฐานราก งานหองควบคุม งานระบบสองสวาง อุปกรณลําเลียงผลิตภัณฑปูนขาวรอน
เปนตน โดยการใหบริการจัดหาและติดตั้งตามสัญญานี้ มิไดรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิง หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือการดําเนินการผลิตปกติ หรือ
การบํารุงรักษาเครื่องจักรแตอยางใด

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีโอกาสที่จะไดเปนผูจัดหาเครื่องจักรอุปกรณในการผลิตปูนขาว (เตาเผาและอุปกรณที่
เกี่ยวของทั้งหมดหรือบางสวน) ขนาด 150 ตัน/วัน จํานวน 3 เตา ใหกับบริษัทรวมทุน PT. Krakatau Golden Lime (“KGL”)
ในประเทศอินโดนีเซียที่กําลังดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู ตามเนื้อหาในสัญญารวมทุน (Joint Venture
Agreement – JVA) ที่คูสัญญา PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) และบริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
ไดลงนามไวรวมกัน โดยบริษัทรวมทุน KGL คาดวาจะมีการเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องจักรอุปกรณโรงงานดังกลาว เมื่อ
KGL ไดมีการจัดตั้งตามกฎหมายและเริ่มการพัฒนาโครงการประมาณกลางป 2557
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