บมจ.สุธากัญจน์ (Golden Lime) เข้าซื้อกิจการบริษทั สระบุรีปนู ขาว
เพื่อเสริมสร้างความเป็ นผู้นาของตลาดในประเทศไทย
เป็ นการซื้อขายกิ จการครัง้ แรกในระหว่างผูผ้ ลิ ตปูนขาว ในประเทศไทย
กรุงเทพฯ – 19 มีนาคม 2561 – บริษทั สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน) (SET: SUTHA), ซึง่ เป็ นบริษทั ลูก
ในเครือ ของคามุ ส (Carmeuse) และ GP Group ในวันนี้ ได้ประกาศการซื้อ หุ้น 99.9 % ของบริษัท
สระบุรปี นู ขาว จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ปูนขาวรายใหญ่อนั ดับ 4 ของเมืองไทย
การเข้าซือ้ กิจการในครัง้ นี้ ช่วยส่งผลให้บมจ.สุธากัญจน์ เป็ นผูน้ าตลาดในไทยและเสริมสร้างการเติบโต
ในธุรกิจ บริษทั ฯ ได้เปิ ดดาเนินการเตาผลิตปูนขาวเตาใหม่เมือ่ ช่วงต้นปี ทผ่ี ่านมา และจากการซือ้ กิจการ
ของบริษทั สระบุรปี นู ขาว ทาให้บริษทั ฯ มีกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 330,000 ตัน เป็ น 500,000 ตันต่อ
ปี หรือคิดเป็ น 50% ของกาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศทีม่ กี ารใช้ปนู ขาวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากปูนขาวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็ นประเทศที่มฐี านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มขี นาดใหญ่และหลาก
หลาย มีการคาดการณ์การเติบโตของ GDP 4% ในปี พ.ศ. 2561 ซึง่ จะส่งผลต่อความต้องการใช้ปูนขาว
ของกลุ่มธุรกิจหลักในระบบเศรษฐกิจ เพิม่ มากขึ้น การเก็บเกี่ยวอ้อยคาดว่าจะดีข้นึ ประมาณ 10-15%
เมือ่ เทียบกับปี ก่อน และการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ 10 % ในปี พ.ศ. 2560
“เรากาลังรอโอกาสทีเ่ หมาะสมในการเร่งขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการ” คุณกีซ่า เอมิล เพอราคี
กรรมการผู้จดั การ บมจ.สุธากัญจน์ กล่าว “บริษทั สระบุรปี ูนขาว เป็ นบริษทั ทีม่ ชี อื ่ เสียงในเรือ่ งความ
น่ าเชือ่ ถือในฐานะผูข้ ายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงความสัมพันธ์ทยี ่ งยื
ั ่ นกับลูกค้าในประเทศ เมือ่ รวมกับ
องค์ค วามรู้พ้นื ฐานและผู้เ ชีย่ วชาญในการผลิต ของ บมจ. สุ ธ ากัญ จน์ จะช่ว ยเสริมสร้างรากฐานของ
องค์กรให้เข้มแข็งเพือ่ สนับสนุนลูกค้ารายต่างๆ ของเราได้อย่างเต็มที ่ พวกเรามีความยินดีตอ้ นรับทีมงาน
สระบุรปี นู ขาว เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ บมจ. สุธากัญจน์ และมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้ทางานร่วมกัน
ซึง่ ถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาองค์กรร่วมกันของเรา”
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เกี่ยวกับบริ ษทั สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน)
บมจ. สุธากัญจน์ ( www.goldenlime.co.th) เป็ นผูผ้ ลิตปูนขาวและผลิตภัณฑ์ปนู ขาวชัน้ นาของเมืองไทย
โดยมีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ทจ่ี งั หวัดนนทบุร ี โดยมีการดาเนินงานหลักทีจ่ งั หวัดลพบุร ี และจังหวัดสระบุร ี
โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : SUTHA) และ
ในปี พ.ศ. 2560 ยอดขายของบริษทั เกินกว่า 919 ล้านบาท มีพนักงานประมาณ 220 คน
บริษทั สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน) มีผถู้ อื หุน้ หลัก (73.79%) คือ บริษทั ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จากัด
ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง Carmeuse และ GP Group
เกี่ยวกับ Carmeuse
Carmeuse มีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ลี กั เซมเบิรก์ ราชรัฐลักเซมเบิรก์ เป็ นบริษทั ชัน้ นาระดับโลกในการ
ผลิตปูนขาว แคลเซียม และโดโลไมต์ หินปูนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ด้วยการดาเนินงานมากกว่า 90
แห่งในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา บริษทั ได้เปิ ดดาเนินการหา Solutions
ต่างๆ ให้กบั ตลาดมามากกว่า 158 ปี ไม่ว่าจะกลุ่มงานเหล็ก งานก่อสร้าง ถนน การรักษาเสถียรภาพ
ของดิน เหมืองแร่และโลหะที่ไ ม่ใช่เ หล็ก การบาบัดน้ าและน้ าเสีย การบาบัด ไอเสีย สารเคมี เกษตร
อาหาร กระดาษ แก้ว เซรามิค พลาสติก พรม สี และอื่นๆ อีกมากมาย มียอดขายของกลุ่มเป็ นจานวน
เกินกว่า 1.1 พันล้านยูโร มีพนักงานมากกว่า 4,000 คนจากทัวโลก
่
เกี่ยวกับ GP Group
GP Group (www.premjee.com) มีส านักงานใหญ่ ต งั ้ อยู่ท่ีก รุง เทพ ประเทศไทย ได้ดาเนินธุ ร กิจ ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงด้านพลังงาน การขนส่ง เหมืองแร่ งานก่อสร้าง โลจิสติกส์ เภสัชกรรม
และ ระบบซอฟต์แวร์ โดยบริษทั ได้เปิ ดดาเนินการมากว่า 146 ปี

รายชื่อผูต้ ิ ดต่อ
บมจ. สุธากัญจน์ : คุณธิดารัตน์ สีหวัลลภ, +662 0177 461 / EXT 123 ,glmis@goldenlime.co.th
Carmeuse : คุณเวโรนิก เดอ คอสตา, +32 10 48 16 02, veronique.decoster@carmeuse.com
GP Group : คุณ เอ.เอส. กริสนัน, +662 696 8725, kris@easternenergyinc.com
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