
  

 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ  

 
 



  

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 
ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้เป็น 90 ล้านบาท และเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2557 กิจการ
ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จ านวน 
300 ล้านบาท  
 

1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2560 

o จัดตั้งบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 15 มีนาคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและการออกแบบรวมถึงผลติและจ าหน่ายเครือ่งจักร
อุปกรณ์ อะไหลเ่ครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและติดตั้งเตาเผาปูนขาวประเภท EOD Lime Kiln.   

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า ตรา  
ประเภทเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท  
โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย  ตามทะเบียนเลขท่ี 171102641  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560  

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า ตรา  
ประเภทงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อควบคุมเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้กับ 
อุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย  ตามทะเบยีนเลขท่ี บ
71433  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 

o คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายกีซา เอมิล เพอราคี ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ  
o ย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ไปท่ีท าการแห่งใหม่ เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  

ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งมีผลตามระบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 

o การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2559 
o ได้รับอนมุัติให้การส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลติภณัฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-0430-100-

1-0 ก าลังการผลิต 116,800 ตัน 
o ได้รับใบอนญุาตในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมประเภทปูนไลม์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตที่ 

1240-7/319 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการคา้ตราแรด และตราภูเขา 

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า  ตามทะเบียน
เลขท่ี 161104081 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 

o เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด เข้า
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ , การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้บริหาร  

o ระหว่างวันท่ี 10 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมด
ของกิจการ โดยรายงานผลการเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจ านวนหุ้นที่รับซื้อในช่วงเวลาท าค า
เสนอซื้อรวม 7.13 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วน
การถือหุ้นหลังจากการท าค าเสนอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 52.13 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ 

o ได้รับการรับรองฮาลาล ส าหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ส าหรับผลิตภัณฑ์ตามเครื่องหมายการคา้
ตราแรด (RHINOCEROS) ตามหนังสือเลขท่ี ฮล.ลบ.70/2559 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

o โครงการซึ่งบริษัทฯ มีการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการแรก ในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเดินการผลิต
เป็นครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2559  

 
 



  

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2558 
o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า ตราภูเขา        

ตามทะเบยีนเลขท่ี ค405488  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
o บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามโครงการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์นับเป็นโครงการเริ่มแรก  

โดยหลังจากการส่งมอบแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง เมื่อลูกค้าท าการติดตั้งแล้วเสร็จจะเริ่มท าการทดสอบ 
(Commissioning) เพื่อเดินกระบวนการผลิต  โดยบริษัทฯ จะเป็นที่ปรึกษาในการทดสอบเดินกระบวนการผลิต
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

o บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผลิตจากแรแ่บไรท์ ซึ่งมีช่ือเรียกทางเคมีว่า แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยมีการ
ทดลองและทดสอบกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าจัดจ าหน่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 
โดยเริ่มมีการจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ ามันนับเป็นปีแรก 

o บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  นับเป็นปีแรกตาม โครงการประเมิน
คุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เป็นผู้จัด ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการส ารวจ  โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจ าปี 2558 มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

o บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการด าเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีการส ารวจเป็นปีที่สองนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีระดับ
การพัฒนาการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปช่ันในระดับที่ 3 “Established”  

o บริษัทฯ ได้รับผลส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ที่
ได้รับการส ารวจหลังการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผล
ประเมินโดยภาพรวมในระดับดี ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

o บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติเข้าร่วมและให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการผลิตแรงงานตามความ
ต้องการสถานประกอบกิจการปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และ
พระนครศรีอยุธยา จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

o บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นด าเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลมิ
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

o บริษัทฯ  ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานความต้องการสถานประกอบกิจ ปี 2558 
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ 

 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจ าหน่ายสินค้า/

บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจ าหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาว  โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์ประเภท 

 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ  
 2) แคลเซียมคาร์บอเนต  

บริษัทฯ มีโรงงานผลิต จ านวน 3 โรงงาน  คือ โรงงานท่ี ต.ช่องสาริกา จ. ลพบุรี และที่ต าบลห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี 
โดยมีเตาเผาปูน รวมจ านวน 7 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ช่ัวโมง รวมมีก าลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ทั้งสิ้น 1050 ตัน
ต่อวัน (380,000 ตันต่อปี) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุม
และดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด    

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานที่ ต.หน้าพระลาน จ. สระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานซึ่งมีเครื่องบดและเครื่องจักรส าหรับการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแร่  และบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ และธุรกิจ
ด้านวิศวกรรมซึ่งมีการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ปูนขาว 

o แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) หรือปูนขาวสุก 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ที่อุณหภูมิประมาณ 900 

องศาเซลเซียส เพื่อให้แปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาว



  

 

ขนาดประมาณ 1.5-4.0 นิ้ว และสามารถน ามาบดให้เป็นผงหรือเกล็ดได้ ซึ่งกิจการจะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของปูนก้อน 
ปูนเกล็ด และปูนบด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม  

o แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) หรือปูนไฮเดรต 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากแคลเซียมออกไซด์โดยการน าแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก) ที่ได้จากกระบวนการเผามา

ผ่านเครื่องบด จากนั้นน ามาท าปฏิกิริยากับน้ าเพื่อให้เกิดแคลเซียม      ไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผง โดยบรรจุขายในรูปของ
บรรจุภัณฑ์ และรถบัลค์ (Bulk truck) 
2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าหินแคลไซด์ (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว โดยกิจการจะ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) 
และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในส่วนของแคลเซียม
คาร์บอเนตแบบชนิดเคลือบผิว จะเป็นการน าหินแคลไซด์ที่บดได้เป็นผงมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) และบรรจุ
จ าหน่ายในรูปของบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ 

3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียม
คาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจ าหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่กิจการใช้
อยู่ในปัจจุบัน)  

4) บริการจ าหน่าย และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว ชุด
ล าเลียงหินปูน ชุดล าเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าให้กับ
ลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  มีรายละเอียดแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

2.1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปีสิ้นสดุเดือนธันวาคม 2560  สามารถสรุปได้ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 
โครงสร้างรายได้    
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์) 

 747.68   685.74   756.32  

จ าหน่ายในประเทศ  648.01   571.50   664.99  
จ าหน่ายในต่างประเทศ  99.67   114.24   91.33  

แคลเซียมคาร์บอเนต  41.95   50.60   52.98  
จ าหน่ายในประเทศ  41.95   50.18   51.01  
จ าหน่ายในต่างประเทศ  -     0.42   1.97  

ซ้ือมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น  34.66   43.94   101.08  
จ าหน่ายในประเทศ  23.59   32.72   41.00  
จ าหน่ายในต่างประเทศ  11.07   11.22   60.08  

จ าหน่าย ประกอบ และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์  87.90   10.92   16.80  



  

 

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  0.44   0.57   4.74  
รายได้อื่นๆ/1  7.13   12.58   9.99  

รวม  919.76   804.35   941.91  

หมายเหตุ: 1/รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารับ รายไดด้อกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายสินทรพัย์ รวมถึงรายการขายเศษ
ซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 

2.2) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทมีการผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์หลัก รวมถึงผลติภณัฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหนา่ยทั้งภายในและต่างประเทศ 
สามารถสรปุได้ ดังนี้ 

2.2.1) ปูนขาว 

แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวสุก 
แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมสิูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซเินช่ัน (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผา ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้เวลาประมาณ 18 ช่ัวโมง ซึ่งผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้มลีักษณะเปน็ก้อนสีขาว ขนาด 1.5-4 
นิ้ว ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และเฟ
อริกออกไซด์ (Fe2O3) และมีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ าแลว้จะเกิดความร้อนสูงแล้ว
ละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย  

ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ะมีคณุสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมีอื่นท่ี
เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)), คา่ความช้ืน, ปริมาณแกน
ที่เหลือเมื่อละลายน้ า, ความสัมพนัธ์ระหว่างความร้อนและเวลาเมื่อท าปฏิกริยากับน้ า (Reactivity), ขนาดผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิงที่ใช้เผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา  

บริษัทมีการจดัจ าหน่ายในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร) 
และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้องน าปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการ
เผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพือ่ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนัน้จะบรรจุใส่บรรจุภณัฑ ์ หรือใสร่ถเพื่อจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และ ตราภูเขา      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปูนก้อน 
Quicklime - Lump 

ปูนเกล็ด 
Quicklime - Pebble เตาเผาปูน

(Kiln) 



  

 

 

 

 

 

 
 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรือปูนไฮเดรต 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้มาจากการน าแคลเซียมออกไซด์ทีผ่่านกระบวนการเผา
และบดแล้วไปท าปฏิกิรยิากับน้ าในเครื่องผสม และท าการย่อยผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จนเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาด
ประมาณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภณัฑ์ หรือใสร่ถเบ้าท์ (Bulk truck) เพื่อจัดจ าหน่ายแก่ลูกค้า ภายใต้
เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา 

โดยผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ะมีคณุสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซยีมไฮดรอกไซด์ที่มี (Available Ca(OH)2), ปริมาณ
สารเคมีอื่นท่ีเจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)), ค่าความช้ืน, 
ขนาดผลติภณัฑ์ เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบปูนขาวสุก การท าปฏิกริยากับน้ า และกระบวนการผลติ 
 
โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถเบ้าท์ (Bulk truck) 

  

 

 

 

 

 

 
 

โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ น าผลิตภณัฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี ้

อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมเหล็ก  - ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก 

อุตสาหกรรมเคม ี
 

-ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด 
- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลติ 
- สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

อุตสาหกรรมน้ าตาล 
 

-ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ าออ้ย 
- ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลติน้ าตาลทรายขาว 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - การผลติสารฟอกขาว 
- ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ 
- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

ปูนบด 
(Quicklime – Powder) 

โรงบด 
(Grinding Plant) 

ผลิตภัณฑ์ไฮเดรต 

ปูนบด 
จากโรงบด 

โรงผลิตไฮเดรต 
(Hydrated Plant) 

 



  

 

อุตสาหกรรมเหมืองแร ่ - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลติ 
- สารช่วยกรองในกระบวนการผลติ 
- สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation) 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 
- สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 
- ส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (Cyanidation of ores) 

อุตสาหกรรมการเกษตร - ปรับค่า pH ในดินและน้ า 
- บ าบัดน้ าเสีย และปรับปรุงสภาพดนิ 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง - ใช้เป็นส่วนประกอบท ายางมะต่อย หรือสารเติมแต่ง 
- ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลติอิฐมวลเบา 
- ใช้เป็นส่วนผสมในการปรบัปรุงดิน 
- ใช้เป็นส่วนผสมท าซิเมนฉาบ / อิฐ 
- ใช้ส่วนผสมอตุสาหกรรมแก้ว 

อุตสาหกรรมการผลิตน้ าประปา - ก าจัดความกระด้างของน้ า (water softening) 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 
- ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน 
- ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning) 

การบ าบัดน้ าเสีย - สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 
- สารที่ใช้ส าหรับการตกตะกอน 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 

2.2.2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 
แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้จากการบดหินแคลไซด์ (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหินแคลไซด์เป็นแร่

คาร์บอเนตทีเ่สถียรที่สุดในกลุ่มแรท่ี่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่ง
แสง โดยปกตมิีสีขาวหรือไม่มีสี  

บริษัทผลติแคลเซียมคาร์บอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เคลือบผวิ (Uncoated) และแบบเคลือบผวิ (Coated) มี
ขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว มีกระบวนการผลติโดยการน าหินแคลไซด์มาผ่าน
กระบวนการบดให้ได้ขนาดตามทีต่้องการแล้วบรรจุขาย ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว จะเป็นการน าหินแคล
ไซด์ที่ผา่นกระบวนการบดแล้วน ามาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) เพื่อเป็นสารเคลือบแล้วบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซยีม
คาร์บอเนต สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่ีต่างกัน เช่น เป็นตัวเตมิเตม็ (Filler) และเป็นตัวเพิม่ปริมาณ 
(Extender) ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา 
สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ตราแรด และมีการจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ  
             
แคลเซียมคาร์บอเนต(แบบเคลือบผิว)                แคลเซียมคาร์บอเนต(ไม่เคลือบผิว) 
 Calcium Carbonate (COATED)                 Calcium Carbonate (UN COATED) 

 

 

 

 



  

 

อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยท าให้

พลาสติกมีคณุสมบตัิ  
- มีความเงาหรือความมันเพิ่มขึ้น 
- มีคุณสมบัติตา้นทานไฟฟ้าดีขึ้น 
- ทนทานต่อแรงบีบอัด 
- ควบคุมการหดตัวของพลาสติก 
- ท าให้ผลิตภณัฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากข้ึน 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - เพิ่มความทึบแสงให้กับเนื้อเยื่อกระดาษ 
- ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ท าให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ าเสมอและมสี่วนผสมเป็นเนื้อ
เดียวกัน 
- ปรับปรุงคุณสมบัตดิ้านการพิมพ ์การดูดซับน้ าหมึก 
- ท าให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเต็มช่องว่างของเนื้อเยื่อ 
- ปรับปรุงคุณสมบัตดิ้านการระบายน้ าของเนื้อเยื่อกระดาษให้ดีขึ้นในระหว่าง
ขบวนการผลติ 
- ลดการใช้พลังงานในขบวนการท ากระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซยีมคาร์บอเนตจะไป
อุด ตามช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษท าให้กระดาษดดูซับน้ าได้น้อยลง 

อุตสาหกรรมยาง - มีคุณสมบัติตา้นทานไฟฟ้าดีขึ้น 
- ทนทานต่อแรงบีบอัด 
- ท าให้ผลิตภณัฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากข้ึน 

อุตสาหกรรมหมึกและส ี -ท าให้สีมีความต่อเนื่องและเป็นเนือ้เดียวกัน 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ -วัตถุดิบในอาหารเสรมิอัดเมด็เพื่อสัตว ์

2.2.3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและ

แคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการจ าหน่ายเช้ือเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้
อยู่ในปัจจุบัน)  นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการบดหิน/แร่ให้กับลูกค้าด้วย รวมถึงรายการซื้อมาและจ าหน่ายเพื่อส่งออก
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

2.2.4) บริการจ าหน่าย และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ไดแ้ก่ เตาเผาปูนขาว ชุดล าเลียงหนิปูน ชุด
ล าเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เช้ือเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเปน็ท่ีปรึกษา
และให้ค าแนะน าให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่
ผลิตและส่งมอบช้ินส่วนและอุปกรณ์แล้วจ านวน 1 โครงการ  
 โดยเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ย่อยช่ือ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
20,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและติดตั้ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
การด าเนินธุรกิจการให้บริการและจดัจ าหน่ายรวมถึงธุรกิจด้านการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับโครงการใหม่ในอนาคต 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 



  

 

ชื่อบริษัท บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
วันที่จดทะเบยีนจัดตัง้ วันที่ 15 มีนาคม 2560 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2, ต าบลบ้านใหม่, อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 11120  
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
 

ให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ 
ผลิตและจ าหนา่ยเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและ
ติดต้ัง 

ทุนจดทะเบยีน 
 

20,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนที่เรียกช าระแล้ว 20,000,000 บาท 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

1. บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 

99.99 % 
  0.01 % 

2.3) การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1)  กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์ 
และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) และแคลเซียมคาร์บอเนต ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศ ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า  10 ปี บริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความหลากหลายของลูกค้า โดยมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งกระจายฐาน
การจ าหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยวางเป้าหมาย ในการรักษาและขยายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ดังนี้ 

o การผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ 
ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการเผาปูนของบริษัทมากกว่า 10 ปี 

ร่วมกับประสบการณ์กว่าร้อยหกสิบปีของทีมงานในกลุ่มบริษัทคามุสได้มุ่งมั่นเพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าโดยมี
แนวโน้มคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นอัน ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และอนาคต ทั้งทีมงาน
ส ารวจเหมืองหินปูนซึ่งได้เข้าส ารวจและรวบรวมตัวอย่างวัตถุดิบหินปูน ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพที่ท าการทดสอบคุณภาพ
ก่อนสั่งซื้อ รวมถึงทีมงานรับประกันคุณภาพที่ท าการส ารวจและสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจใน
กระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้ได้คุณภาพ  

o มุ้งเน้นลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและแต่ละราย โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจเพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ละรายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า 

o การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา 

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการการจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย 
ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ  โดยมีกระบวนการควบคุมการขนส่งทั้งโดยรถขนส่งของบริษัทและรถขนส่งจากคู่ค้าที่เช่ือถือได้ 
โดยรถขนส่งของบริษัทมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและติดตามสถานะของรถขนส่งได้ตลอดเวลา  

o ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการผลิต 

 บริษัทฯ มีเตาเผารวมทั้งสิ้น 7 เตา ซึ่งท าการผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีก าลังการผลิตรวม 1050 ตันต่อวัน 
เนื่องเตาเผาเป็นเตาขนาดย่อมรวมถึงมีกระบวนการท างานและควบคุบด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งท าให้มีความยืดหยุ่ นหากเกิด



  

 

ปัญหาการหยุดเตาก็มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้กระบวนการ
ท างานของเตากลับมาพร้อมท าการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและก าลังการผลิตสูงสุด 

o บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด กับ การพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจปูนขาว 

  บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการติดตั้งเตาเผาปูนขาวและท าการทดสอบการท างานของเครืองจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขยายก าลังการผลิต โดยในปี 2556 ได้มีการพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน และ
เสริมสร้างโอกาสในธุรกิจการให้ค าปรึกษาด้านวิศกรรมการผลิตปูนขาว โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าส าหรับเตาเผา EODTM  ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าส าหรับเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวของบริษัท โดยเตาเผา 
EOD TM จะเริ่มการทดลองเดินการผลิตในปลายปี 2560 และถือเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะในแถบภูมิภาค
เอเชียซึ่งมีแนวโนม้ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว 

2.3.2) การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) การจ าหน่ายผ่านลูกค้าโดยตรง ในสัดส่วน 90% 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง กอปรกับอาศัยความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารกับลูกค้า ซึ่งมี
ทั้งที่เป็นผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าใหม่ที่ติดต่อมาโดยตรง 
หรือได้รับการแนะน าจากลูกค้าเดิมของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะท าความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า 
เพื่อให้เสนอแนะข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ตรงความต้องการ 

2)  การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายในสัดส่วน 10% 

บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยเฉพาะหากเป็นลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ
ภาครัฐ หรือลูกค้าในกลุ่มภาคเกษตรกรรม และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในห่างไกลจากจากสถานที่ตั้งโรงงาน
เพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางในจ าหน่าย   ทั้งนี้ บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านลูกค้าโดยตรง
มากกว่าการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและบริการ
ทั้งหมด 

2.3.3)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัส าหรับผลิตภัณฑ์ปนูขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ
หลากหลายภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแยกเป็นอุตสาหกรรมกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ์ จ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรม ภาวการณ์การแข่งขัน 
ปูนขาว อุตสาหกรรมเหล็ก  สูง  
 อุตสาหกรรมเคม ี สูง 
 อุตสาหกรรมน้ าตาล สูง 
 อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ปานกลาง  
 อุตสาหกรรมเหมืองแร ่ สูง 
 อุตสาหกรรมการเกษตร ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมการผลิตประปา ปานกลาง 



  

 

 อุตสาหกรรมที่มีการบ าบดัน้ าเสียและบ าบดัของเสีย  ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมการผลิตหนังและฟอกหนัง ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมขดุเจาะน้ ามัน ปานกลาง 
แคลเซียมคาร์บอเนต อุตสาหกรรมท่อและพีวีซีและสายไฟ สูง 
 อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สูง 
 อุตสาหกรรมยาง สูง 
 อุตสาหกรรมหมึกและส ี สูง 
 อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ สูง 

 
2.4) ภาวการณ์แข่งขัน - อุตสาหกรรมปูนขาว 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกจิการผลติและจ าหนา่ยปูนขาว และแคลเซยีมคาร์บอเนตหลายราย โดยในอตุสาหกรรมการ
ผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) มีผูผ้ลติในประเทศจ านวนมากกว่า 100 โรงงาน1/ซึ่งส่วนมากจะมี
สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเหมืองหินปูน อาทิเช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสมีา ราชบุรี และกระจายในแตล่ะภมูิภาคซึ่งมี
แหล่งหินปูน เพื่อให้มีการขนส่งหนิปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนไดส้ะดวก โดยในจ านวนผูผ้ลติในประเทศท้ังหมด มีเพียง 9 บริษัท 
ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมีก าลังการผลิตมากกว่า 1,000 แรงม้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเปน็ในการเป็นผูผ้ลติปูนขาว
รายใหญ่ ดังน้ี 

ล าดับ ช่ือโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน1/ จ านวน
โรงงาน

1/ 

ท่ีตั้งโรงงาน1/ ทุนจด
ทะเบียน2/ 

รายได้จาก
การขาย2/ 

ก าไร
สุทธิ2/ 

อัตราก าไร/
รายได้หลัก 

จ านวนแรงม้า
1/ 

1 บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)/4 3 สระบุร,ีระยอง 1,000 1,745.99 155.33 8.90 96,376.06 HP 

2 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 3 ลพบรุี และสระบุร ี 300 791.19  68 8.59   37,609.33 HP  

3 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จ ากัด 1 สระบุร ี 140 311.26  2.87 0.92  3,238.80 HP 

4 บริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จ ากัด 2 สระบุร ี 100 248.46 19.05 7.67  1,964.75 HP 

5 บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว จ ากัด 1 นครราชสีมา 65 245.93 39.87 16.21  2,934.30 HP 

6 บริษัท สระบุรปีูนขาว จ ากัด 1 สระบุร ี 38 233.18 12.52 5.37  4,488.75 HP 

7 สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว 1 สระบุร ี 27.88 108.9 7.4 6.80  982.65 HP 

8 บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

1 สระบุร ี 20 107.71  4.75  4.41  12,566.11 HP 

9 บริษัท แอล.เอส.เอ็ม. (1999) จ ากัด 1 ราชบุร ี 20 84.75  0.37  0.44  83 HP 

หมายเหตุ: 1/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 
2/ ข้อมูลการเงินของปี 2559  จากการส ารวจข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที ่9 มกราคม 2561 
3/ ข้อมูล/เวบไซต์ของบริษัท 
4/บริษัท เคมีแมน จ ากัด จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.5) การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Supply Chain Management) 
 

 
(1) วัตถุดิบ (Raw Material) 

 1.1)  การจัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์/บริการ (Supply alignment & Sourcing) 
วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูนและเชื้อเพลิง ส่วนวัตถุดิบหลักในการผลิตแคลเซยีมคาร์บอเนต 

ได้แก่ หินแคลไซด์ ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จดัหาที่มีประทานบัตรการด าเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง 
ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบรุี และลพบุรี ทีไ่ด้คณุภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ  บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้จัดหา
จ านวนประมาณ 10 ราย มีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคณุภาพเพื่อส ารวจคณุภาพ
หินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งท่ีซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

o หินปูน (Limestone) 
หินปูน เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียม

ออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์  โดยหินปูนเป็นหินตะกอน ซึ่งมี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อาจเป็นในรูป
ของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นแร่แคลไซต์ และมีสารอื่นๆ ประกอบ เช่น 
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซิลิกา(SiO2) เป็นต้น หินปูนเกิดจากการทับถม
ของตะกอนคาร์บอเนต สารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ มีเนื้อแน่นละเอียด
ทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีด าก็ได้ และเป็นหินที่ละลายน้ าได้ดี 
ประเทศไทยมีหินปูนแพร่กระจายกว้างขวางในเกือบทุกภาคเว้นแต่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งที่พบมากในประเทศ เช่น แถบเทือกเขาหินปูน จ.สระบุรี, จ.นครสวรรค์, จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.
เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.นครราชสีมา จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ล าปาง เป็นต้น1/ 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


  

 

o หินแคลไซด์ (Calcite) 
หินแคลไซด์หรือแคลไซต์ เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดใน

กลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มี
ลักษณะเป็นหินผลึกที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษ ปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี มีความ
วาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง มีความสว่างสูงและสามารถกระจายตัว
ได้ดี ในประเทศไทย พบทั่วไปในจังหวัดที่มีหินปูน และพบมากในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และ
เพชรบุรี1/ 

1/ ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ Wikipedia 

2/ ผู้ประกอบการเหมืองหิน ต้องมีการขอประทานบัตร และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตในการ
ซื้อ มีใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด เป็นต้น 

บริษัทใช้หินแคลไซด์ที่บดเป็นเกล็ดมาแล้วเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งแบบไม่เคลือบผิว 
(Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) ซึ่งเหมาะกับการน าไปใช้เป็นสาร
ตัวเติม (Filler) ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก หรือเป็นสารเพิ่มความขาวส าหรับอุตสาหกรรมสี โดยบริษัทสั่งซื้อหินแคล
ไซต์มาจากผู้จัดหาภายในประเทศประมาณ 3-5 ราย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพของหินแคลไซต์ ความขาว ราคา และ
การบริการของผู้จัดหา โดยบริษัทรับผิดชอบค่าสินค้า และค่าขนส่ง โดยผู้จัดหาเป็นผู้จัดส่งให้กับบริษัทที่โรงงาน ทั้งนี้ บริษัทมี
การส่งทีมงานธรณีวิทยาและประกันคุณภาพสุ่มตรวจสอบคุณภาพของหินแคลไซต์ที่เหมืองหินเป็นประจ า เพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพของหินแคลไซต์ที่สั่งซื้อ 

o เชื้อเพลิง – ถ่านหิน 
บริษัทมีการจัดซื้อเช้ือเพลิงโดยเป็นแหล่งเช้ือเพลิงที่มีคุณสมบัติด้านความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ได้

ประสิทธิภาพต่อการเผาไหม้ได้ดีเพื่อใช้ในการผลิต โดยมีการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2 ราย เป็นประจ า รวมถึง
การจัดหาจากแหล่งอื่นๆ โดยจะมีกระบวนเพื่อท าการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 5 – 10 ใบเสนอขายก่อนที่
จะท าการเลือกผู้ขายส าหรับจัดสง่ในครั้งถัดไป นอกจากน้ีเพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัท
ได้มีการเตรียมการเพื่อส ารองเช้ือเพลิงโดยด าเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็น
ระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการ
บริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุ่นเวียนที่มีต้นทุนการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า 
รวมถึงมีการโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 

o ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือเพ่ือจ าหน่ายต่อ 
ส าหรับผลติภณัฑ์ที่บริษัทซื้อเพื่อจ าหน่ายต่อ อาทิเช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียม

คาร์บอเนต โดโลไมท์ เป็นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตปูนขาวจากต่างประเทศ หรือในละแวกใกล้เคียงกับบริษัท ใน
กรณีที่บริษัทมสีินค้าไม่เพยีงพอต่อการจัดส่ง  

o เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ส าหรับการจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจักรอุปกรณ ์รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  บริษัทฯมีการ

จัดหาช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้จัดหา-ผู้จัดจ าหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตาม
สัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงกันไว้โดยในกระบวนการการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์จะมีการจัดกส่งทีมวิศวกรเพื่อท าการตรวจเช็ค



  

 

เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รวมถึงเมื่อการตรวจเช็คความถูกต้องในกระบวนการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักร และรับรู้รายได้ส าหรับโครงการแรกรวมถึงโครงการได้
มีการติดตั้งและเดินการผลิตแล้ว   คงเหลือในส่วนของงานให้ค าปรึกษาและระยะเวลาการประกันสินค้าซึ่งจะสิ้นสุดภายในปี 
2562 โดยโครงการในอนาคตส าหรับธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จะด าเนินการโดยบริษัท 
โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งเป็บบริษทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้น 

1.2) การด าเนินการด้านการขนส่งขาเข้า (Inbound Logistic) 
โดยในการกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบหลักบริษัทมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งเพื่อจัดส่งวัตถุดิบขาเข้าโดย

มีการใช้รถขนส่งของบริษัทรวมถึงใช้บริการขนส่งจากคู่ค้า ซึ่งมีกระบวนการจัดการเพื่อควบคุมระบบการขนส่งให้เป็นไปตาม
กฎหมายและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1.3) การจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบ (Raw Material Storage Management) 
ส าหรับวัตถุดิบหลัก ๆ ที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บสต๊อกส าหรับส ารองไว้เพื่อให้สามารถ

ด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ท าให้กระบวนการผลิตหรือธุรกิจของบริษัทฯ มีการหยุดชะงัก ได้แก่ การสต๊อกหินปูน 
และการสต๊อกเช้ือเพลิง  

ส าหรับหินปูนมีบริหารวัตถุดิบคงคลังโดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

ส าหรับวัตถุดิบประเภทเชื้อเพลิงจะมีการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ
ไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ในระบบคลังปิด โดยการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บวัตถุดิบจะมีกระบวนการจัดการเพื่อมิให้ส่งผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

1.4) การลดการสูญเสีย (Lose Reduction) 
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อด าเนินการเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งในการผลิตปูนขาวจะมีต้นทุนสูญเสียจาก

วัตถุดิบหินปูนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 12.5 mm โดยมีการจัดการเพื่อน าวัตถุดิบสูญเสียกลับเข้ากระบวนการโดยการร่อน โดย
วัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 12.5 mm แต่ขนาดเกินกว่า 5 mm จะน ากลับเข้ากระบวนการผลิต ส่วนวัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 0.5 
mm (ทรายขี้เป็ด) จะน าไปถมที่หรือให้บริจาคให้กับชุมชนในการท าประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่นการท าถนนทางเข้าโรงงาน 
วัด หรือสถานที่เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 

1.5) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและต้นทุนทางการเงิน (Working Capital and financial 
Management) 

     จากการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบและเช้ือเพลิงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทเพื่อให้เพียงพอส าหรับวัตถุดิบที่จัดเก็บส ารองไว้  ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลอืกใช้เงินทุนหมุ่นเวียนที่มีต้นทุนต่ า หรือมีต้นทุนทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ า โดยการบริหาร
จดัการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 

 

(2) กระบวนการผลิต (Production Process) 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนร้อนและปูนไฮเดรตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตปูนแคลเซียม

คาร์บอเนตรายส าคัญบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว 
ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานผลิตสินค้าหลัก รวม 3 แห่งในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยที่ตั้งส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดนนทุบรี 

 
 



  

 

o การผลิตและก าลังการผลิต 
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานที่มีการผลิตแล้วจ านวน  3 แห่ง คือ โรงงานที่ช่องสาริกา โรงงานที่หน้าพระลาน และ

โรงงานสร้างใหม่ที่ห้วยป่าหวาย ซึ่งในส่วนของโรงงานที่ช่องสาริกาตั้งอยู่ที่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บนเนื้อที่
โรงงานประมาณ  151 ไร่ และโรงงานที่หน้าพระลานตั้งอยู่ที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี บนเนื้อที่โรงงาน
ประมาณ 29 ไร่ และโรงงานที่ห้วยป่าหวาย บนเนื้อที่โดยประมาณ 96 ไร่โดยแต่ละโรงงานประกอบไปด้วยเครื่องจักรส าคัญ 
ได้แก่ เตาเผาปูนขาวและอุปกรณ์ โดยในปี 2561 จะมีเตาเผาที่เดินการผลิตรวม จ านวน 7 เตา (มีก าลังการผลิตปูนร้อน 
380,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (มีก าลังการผลิตปูนไฮเดรตกว่า 100,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียม
คาร์บอเนต เครื่องบดปูนก้อน-ปูนเกล็ด เครื่องบดเช้ือเพลิง เป็นต้น  

ส าหรับกระบวนการผลิตหลกัได้แก่ การเดินเตาเผาปูนขาว ซึ่งจะมีการผลิตต่อเนื่องทุกวัน ตลอด24 ช่ัวโมง เนื่องจาก
เตาเผาปูนขาวเป็นระบบปิด ซึ่งต้องรักษาระดับความร้อนในการเผาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการหยุดเตาเผาเป็นระยะ
เวลานาน ต้องใช้เวลาจุดเตาเพื่อเดินเครื่องและให้ความร้อนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาจนถึงระดับประมาณ 900 องศา
เซลเซียส ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด บริษัทจึงมีการวางแผนหยุด
เครื่องจักรเพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เมื่อถึงระยะเวลา
การปรับปรุง (overhaul)  โดยเตาแต่ละเตาจะมีการหยุดเป็นระยะเวลานานในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอิฐทนไฟโดยปกติจะอยู่
ที่ระยะเวลา 5 ปีโดยประมาณ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพของผนังอิฐ  และชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและเชื้อเพลิง 

o การผลิตและกระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก) 

 

1. หินปูนที่เก็บไว้ในอุโมงค์หิน จะถูกล าเลียงเข้าเครื่องคัดขนาดหินปูน เพื่อให้ได้ขนาดหินที่ต้องการและฉีดน้ าท า
ความสะอาดหิน เพื่อชะล้างดินออกจากหินปูน ซึ่งวัตถุดิบหินปูนท่ีจะในกระบวนผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนก 
QA&QC เพือ่คัดเลือกหินปูนท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการผลิต 



  

 

2. หินปูนจะถูกล าเลียงผ่านสายพาน และบรรจุใส่ถัง (bucket) ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อล าเลียงหินปูนใส่เข้า
เตาเผาปูน (Kiln)  

3. เผาหินปูนด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในเตาเผาปูนขาวระบบปิด โดยใช้เวลาเผา
ประมาณ 18 ช่ัวโมง เพื่อให้ได้ปูนก้อนสุก โดยควบคุมการเผาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

4. เมื่อกระบวนการเผาหินปูนเสร็จสมบูรณ์ จะท าการเป่าลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปูนก้อนสุกให้เย็นลง แล้วท าการ
คัดเลือกปูนก้อนที่ลักษณะทางกายภาพไม่ตรงตามความต้องการออก ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ าเบื้ องต้น และ
เก็บตัวอย่างปูนขาวสุกจากสายพานให้กับแผนกควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณภาพ (QA&QC) ซึ่งในกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนก QA&QC จะมีกระบวนการตรวจสอบ และการสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์
และตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบก่อนน าสินค้าเข้าจัดเก็บในไซโลหรือโกดัง 

5. ล าเลียงปูนขาวสุกเก็บเข้าไซโล และ/หรือโกดังท่ีจัดเก็บ  

6. หากลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์เป็นปูนเกล็ดจะน าปูนก้อนไปผ่านเครื่องตีเพื่อผลิตเป็นปูนเกล็ด หรือหากต้องการ
สินค้าในรูปปูนบดจะส่งปูนก้อนไปยังโรงบด เพื่อบดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ 

7. น าปูนก้อน/ปูนเกล็ด/ปูนบด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือน าใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อ
จัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ) 

 

กระบวนการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) 

 
1. น าปูนขาวสุก (ปูนก้อน) ท่ีได้จากการผลิตแคลเซียมออกไซด์มาบดละเอียด 
2. น าแคลเซียมออกไซด์ที่บดแล้วมาท าปฏิกริยากับน้ าในเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Hydrator) 
3. ผ่านเครื่องตีผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แผนก

ควบคุมคุณภาพท าการตรวจสอบคุณภาพ 



  

 

4. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือน าจัดเก็บในไซโล ส าหรับโหลดใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อ
จัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสาร แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้า
ต้องการ) 

 
กระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 

 
1. ตรวจสอบคุณภาพหินแคลไซต์ทางกายภาพ 
2. น าหินแคลไซต์มาบดละเอียดด้วยเครื่องบด Ball Mill เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างส่งให้กับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) 
4. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) จะท าการ

บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งให้กับลูกค้า  
5. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซยีมคารบ์อเนตแบบเคลอืบผิว (Coated Calcium Carbonate) จะน าแคลเซียมที่บด

แล้วมาเคลือบด้วยกรดไขมันท่ีผ่านเครื่องผสม แล้วน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องคัดขนาด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
และจัดส่งให้กับลูกค้า 

(3) กระบวนการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Q.C&QA) 
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าท่ีจะผลติจนผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งมีการ

จัดการเป็นไปตามมาตรฐานการการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 ตั้งแต่กระบวนการ ตรวจสอบวัตถดุิบก่อนการ
ใช้งาน โดยทีมงานท่ีจัดส่งไปส ารวจท่ีหน้าเหมือง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ขณะท าการผลิต และกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังท าการผลิต ตลอดจนกระบวนการบริหารสินค้าส าเร็จรูป และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าท่ีรับซื้อ
จากผู้ผลิตภายนอก เป็นต้น เพื่อควบคุมในทุกกระบวนการเพื่อรับประกันในคุณภาพสินคา้ก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า 

(4) การจัดเก็บและการบรรจ ุ
บริษัทฯ มีกระบวนการจัดเก็บรวมถึงการบรรจุ ซึ่งมีการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 ตั้งแต่

กระบวนการรับเข้าวัตถดุิบ การตรวจสอบบรรจภุัณฑ์ การส่งข้อมูลการ Reject กรณีบรรจุภณัฑไ์มไ่ด้มาตรฐาน การสุม่ตรวจ
บรรจภุัณฑ์ที่อยู่ในสต๊อก เป็นต้น 



  

 

(5) การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (Outbound Logistics) 
บริษัทฯ มีการจดัการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001  

โดยมีแนวทางการด าเนินการตั้งแต่การรับรายการขายสินค้าประจ าจากฝ่ายขายและการตลาด  การจัดเตรียมการขนส่งสินค้า
ซึ่งบริษัทฯ ใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถขนส่งซึ่งบริการโดยคู่ค้าของบริษัท โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสิบล้อ , 
รถเบ๊าเดี่ยว, รถเบ๊าท์พ่วง , รถเบา๊เทลเลอร์ , รถดั๊ม-สิบล้อ , รถดัม๊ – พ่วง, รถกะบะเปลือย พ่วง และเทลเลอร์ ทั้งนี้เพื่อจัด
ประเภทรถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การบรรจุ รวมถึงพื้นที่การเข้าถึงส าหรับลูกคา้แต่ละรายเพือ่สามารถให้บริการในการ
จัดส่งสินคา้ให้กับลูกค้าไดเ้หมาะสม โดยมีการควบคุมด้านน้ าหนักการชั่งให้ได้ตามมาตรฐาน การจดัส่งสินค้าไดต้รงตามเวลา
และสามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) การให้บริการด้านการขายหรือการตลาด 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทฯ มีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายโดยทั่วถึงโดยมีการบริหารจัดการ

เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001  
บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานส าหรับการผลิตใหม่ในอนาคต รวมถึงการ

ขยายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายช้ินส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ บริษัท 
โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (GLE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยท าธุรกิจด้านบริการ
ออกแบบ และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาเพื่อจ าหน่าย รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ
ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มท าการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยก าลัง
การผลิต 150 ตันต่อวันในปี พ.ศ.2557 ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่อง
ต่างๆ เช่น 

o ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัตคิ่อนข้าง
สูง 

o การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี 
o มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
o ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการท าปฏิกิริยาค่อนข้างสูง 
 

(7) ลูกค้าและการใช้ผลิตภัณฑข์องผู้บริโภค 
โดยภาพภาพรวมส าหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลัก และเป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน

หลายๆ อุตสาหกรรม และหลากหลายด้านการใช้งาน ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ าตาล 
อุตสาหกรรมผลติกระดาษและเยือ่กระดาษ อุตสาหกรรมการแยกซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงและก๊าซ อุตสาหกรรมน้ าและการบ าบัด
น้ าเสีย การบ าบัดด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตแก้ว การส ารวจพลังงาน และอุปกรณ์ด้านสันทนา
การ ซึ่งเป็นตลาดหลัก ๆ ซึ่งบริษทัได้รับความไว้วางใจให้ผลิตและจดัหา โดยมีกระบวนการควบคมุการผลิตเพื่อผลิตสินค้าซึ่งได้
คุณภาพและมีกระบวนการก าจัดของเสียต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสร้างความสมัพันธ์ของธุรกิจในระยะยาว  

โดยในหลายๆ อุตสาหกรรมได้ใช้ปูนขาวและหินปูนท่ีเอื้อในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการการท าให้ 
อากาศและน้ าบริสุทธ์ิ และช่วยฟื้นฟูสภาพดิน โดยปูนขาวและหินปนูมีผลต่อโลกของเราในเชิงบวก ดังนี้ 

o ด้านอากาศ ช่วยบ าบัดและก าจัดการปล่อยก๊าซไอเสยีที่เป็นอันตรายจากหม้อไอน้ า เครื่องก าเนดิไอน้ า 
กระบวนการจากเตาเผาและเตาเผาขยะ 

o ด้านน้ า ช่วยท าความบรสิุทธ์ิให้ของเหลวอันเกิดจากระบวนการในอุตสาหกรรมเวลาไหลผ่าน 
o ด้านดิน ใช้ในการบ าบัดดินท่ีปนเปือ้นจากอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
ปูนขาวถูกใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกอันเกิดจากแร่ของโลหะที่ไม่ใช่เหลก็ เช่น ทอง ทองแดง และอลิมิเนียม และ

ส าหรับประโยชน์ของปูนขาวในทางการเกษตรและ Agrofood ส าหรับผลิตภณัฑ์ปูนขาวและแคลเซยีมคาร์บอเนต ถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีคณุสมบัติที่ช่วยในการกันดินและเป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย ์ ปูนขาวยังช่วยขจัดสิ่ง



  

 

สกปรกและแร่ธาตุอินทรีย์ในการผลิตน้ าตาล นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในเชิงพาณิชย์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต
ยังเป็นผลติภณัฑ์ซึ่งมสี่วนในการสนับสนุนโดยเป็นวัตถุหลักของผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็น
ส่วนสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษกิจ และการเติบโตในหลาย ๆ ธรุกิจ การบริการ รวมถึงชุมชนรอบ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานดังท่ีกล่าว 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อผลกระทบของกระบวนการจัดการ

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจาก
การบริหารจัดการระบบการท างานตามมาตรฐานสากลตามระบบควบคุม
คุณภาพ ISO9001 ยังมีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001 และการควบคุมกระบวนการตามระบบความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001นอกจากน้ี บริษัทยังมีมาตรการ
ควบคุมฝุ่นละอองและของเสียจากโรงงาน โดยบริษัทมีการติดตั้งระบบการ
ชะล้างฝุ่นละอองและเขม่าจากการเผาไหม้ก่อนปล่อยควันจากการเผาหินปูนออก และมีการฉีดน้ ารอบบริเวณโรงงานเป็น
ประจ าทุกวัน เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองภายในและรอบโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงาน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดี และช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในส่วนของการใช้น้ าในโรงงานท่ีใช้ในการชะล้างหิน จะมีการ
บ าบัดภายในโรงงาน และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ท าให้โรงงานไม่มีการปล่อยน้ าเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใน
แต่ละกระบวนการจะมีการควบคุมรวมถึงการด าเนินการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้  โดยมีระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  รวมถึง
การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และรวมถึงการด าเนินการดังนี้ 

o การด าเนินการที่ไม่มีสิ้นสุด 
ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นบริษัทฯ ในเชิกรุกด้านสิ่งแวดล้อม SUTHA ได้น าแนวทางที่ดีที่สุดไปใช้ใน

กระบวนการทางอุตสาหกรรม ในรูปแบบที่ค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของมนุษย์ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

o ความรับผิดชอบ 
ความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมรอบของพวกเรา สามารถพิสูจน์

และมั่นใจได้ในกระบวนการการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต โดยมี
ความมุ่งเน้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของค่านิยมสูงสุดของ
เป้าหมายของพวกเรา พวกเราเช่ือว่าการกระท าที่รอบคอบ เอาใจใส่ และ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของมนุษย์ รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะบริษัท ท้ังในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป 

o การปฎิบัติท่ีดีที่สุด 
หลังจากมุ่งมั่นและแสวงหาความเป็นเลิศต่อการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม  SUTHA ได้มีแนวทางการปฎิบัติที่ดี

ได้แก่ : 
o ความควบคุมอันยาวนานโดยมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพของ

พลังาน 
o ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 
o การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
o ลดปริมาณการใช้น้ าโดยการหมุนเวียนน ากลับมาใช้อีกครั้ง 



  

 

o การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการแหล่งทรัพยากรอย่างสูงสุด 
เรามีการใช้และแปลงทรัพยากรธรรมชาติ-หินปูน เช้ือเพลิง และ น้ า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีของเสียออกมาน้อยที่สุด  กระบวนการผลิตของ SUTHA นั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการใช้วัตถุดิบท่ีสกัดมาจากโลก การผลิตปูนขาวนั้น ต้องการอุณหภูมิที่สูงส าหรับกระบวนการ Calcinizing
โดยใช้เตาเผาปูนขาวแบบแนวตั้ง ซึ่งการจัดการด้านกระบวนการผลิตท าให้การใช้พลังงาน น้ า และหิน นั้นเป็นไปอย่าง
รอบคอบ 

o มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาการผลิต บริษัท มุ่งมั่นท่ีจะใช้เทคโนโลยีที่ทีที่สุดต่อการใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษในอากาศ 

เช้ือเพลิงทางเลือก และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการปฎิบัติทั้งหมดนี้ เราได้ท าการควบคุมภาพรวมการใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปล่อยมลพิษ เพื่อส าหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ
ที่ดีที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวทางการตรวจติดตามในกระบวนการเตาเผา คือ เรามีการตรวจวัด
เพื่อควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถทราบผลและมีการควบคุมด้านมลพิษ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานราชการ เพื่อความสะอาดปลอดภัยสูงสุดแก่ชุมชนของเรา 

o การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
สุดท้ายนี้ การใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแลว้ก่อนหน้านัน้  

เห็นได้ว่ามีผลและเป็นประโยขน์ต่อคุณภาพในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ความจ าเป็นอ่ืนๆ  

และในขณะเดียวกัน คุณภาพชีวิตของเรายังถูกพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน เพราะการใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต
ในอุตสาหกรรม จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถปฎิบัติได้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ยังผลต่อการ
สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราด้วยนั่นเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
แปรรูปปูนขาว หินปูน แร่แคลไซด์ แร่แบไรต์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเคมีพื้นฐานอ่ืน  ที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยราคายุติธรรม  บริษัทฯมุ่งเน้นลูกค้า โดยมุ่งให้การบริการ ให้ค าแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า   บริษัทศึกษาค้นคว้าเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาวิศวกรรม
และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต ขยายฐานธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิต
เคมีภัณฑ์พื้นฐาน โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนและเติบโตไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ เป็น
ผู้น าในการผลิตปูนขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

กลยุทธ์ส าหรับปี 2561 และการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
o มุ่งเน้นลูกค้า 

การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถปิดช่องว่างกับคู่แข่งขัน โดยการ
ด าเนินการแนวกลยุทธ์โดยรักษาและเสริมสร้างการมุ่งเน้นด้านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านอุปทานของวัตถุดิบหินปูนเพื่อให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบหินปูนได้เทียบเท่ากับคู่แข่งขัน การ
ปรับปรุงพารามิเตอร์ด้านคุณภาพที่ส าคัญ การพัฒนาทีมงานซึ่งส่งผลในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย และ
การใช้พลังงาน เพื่อให้มั่นใจในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ต้องการ 
o การปฏิบัตงานที่เป็นเลิศ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยให้ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพให้ได้
มาตรฐานอุตสาหกรรม ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น การลดการใช้พลังงาน และการก าจัดส่งเสียอย่างได้ประสิทธิภาพ โดย
ท าการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การวัดที่ได้ประสิทธิภาพที่สามารถตรวจวัดค่าควบคุมได้อย่างแม่นย า เพื่อให้สามารถ
ควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดการใช้พลังงาน การควบคุมกระบวนการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
ด้วยทีมนักธรณีวิทยาโดยใกล้ชิดเพื่อให้ได้แหล่งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ  
o การขับเคลื่อนและการเติบโต 

สามารถจัดซ้ือจัดหาหินปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงได้ในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ในด้านการจัดการกับแหล่ง
วัตถุดิบหินปูนเพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหินปูนได้ในระยะยาว 

สร้างฐานที่ตั้งธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งของภูมิภาค โดยการใช้กลยุทธด้านการควบรวมกิจการ เพื่อให้สามารถสร้าง
รากฐานที่มั่นคงขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันเพื่อสามารถควบรวมกิจการ โดยมีการด าเนินการอย่าง
รอบคอบระมัดระวัง ให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกในด้านการพัฒนาการเข้าถึงตลาด ก าลังการผลิตที่ดีขึ้น การลดต้นทุนการผลิต 
ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในด้านการบริหาร และการใช้ทรัพยากร การถ่ายโอนด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ปูนขาวและสร้างเครือข่ายที่มีต้นทุนต่ า
รวมถึงโรงงานปูนขาวขนาดเล็ก 

 


