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14 พฤษภาคม 2563 
 
บมจ.สธุากญัจน์ (Golden Lime) เข้าซ้ือกิจการบริษทั หินอ่อน จ ากดั เพ่ือสร้างเสริมความ
มัน่คงในด้านแหล่งวตัถดิุบหินปูน, เพ่ิมคณุภาพสินค้าส าเรจ็รปูและขยายขอบเขตของ
ธรุกิจ 
 

ความส าเรจ็ในครัง้น้ีถือเป็นความส าเรจ็ครัง้ทีส่องในรอบสองปีทีผ่่านมาซึง่ถือเป็นการพฒันาที ่

ส าคญัของกลยทุธก์ารเติบโตของ บมจ.สธุากญัจน์ ในตลาดอตุสาหกรรมปนูขาว 

 

กรุงเทพมหานคร วนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (ชื่อในตลาดหลกัทรพัย์: 

SUTHA) บรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัท Carmeuse และเครอื GP Group ได้ประกาศวนันี้ว่าบรษิัทประสบ

ความส าเรจ็ในการเขา้ซือ้กจิการของ บรษิทั หนิอ่อน จ ากดั โดยเขา้ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.8 เปอรเ์ซน็ต์ 

การเขา้ซือ้กจิการในครัง้นี้ส่งผลให ้บมจ. สุธากญัจน์ขึน้แท่นเป็นผูผ้ลติปนูขาวในระดบัแนวหน้าของประเทศ

และยงัเสรมิสรา้งความมัน่คงในด้านคุณภาพแก่ลูกค้า, เพิม่ความมัน่คงในด้านแหล่งหนิปูนซึ่งเป็นวตัถุดบิ

ส าคญัในกระบวนการผลติปนูขาวซึง่ส่งเสรมิการเตบิโตอยา่งต่อเนื่องของบรษิทั 

นอกเหนือจากลกัษณะเฉพาะในดา้นการด าเนินธุรกจิหนิอ่อนซึง่ครอบคลุมถงึการท าเหมอืง, การตกแต่งและ

การติดตัง้ผลิตภณัฑ์หินอ่อนแล้ว บรษิัท หินอ่อน จ ากัด ยงัประสบความส าเรจ็ในสายผลติภณัฑ์จ าพวก

แคลเซียมคารบ์อเนต (GCC) ซึ่งเป็นตลาดที่ก าลงัเติบโตส าหรบัตลาดอาหารสตัว์, การก่อสร้างและเป็น

ส่วนประกอบของสารเติมเต็ม บรษิัท หินอ่อน จ ากัด ยงั เป็นเจ้าของสมัปทานการท าเหมืองแคลเซียม

คารบ์อเนตหรอืหนิปนูทีม่คีุณภาพสงูอกีหลายแห่งซึง่จะสามารถสรา้งความมัน่คงในดา้นแหล่งหนิปนูซึง่เป็น

วตัถุดบิส าคญัในกระบวนการผลติปนูขาวใหแ้ก่บรษิทัเป็นอย่างมาก การเขา้ซือ้กจิการในครัง้นี้จะเพิม่คุณค่า

และความปลอดภยัใหแ้ก่บรษิทัอยา่งมาก 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มอีตัราบรโิภคปูนขาวหรอืผลติภณัฑท์ี่มสี่วนประกอบของปูนขาวที่ใหญ่

ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ถอืว่าเป็นความโชคดทีีป่ระเทศไทยมภีาคอุตสาหกรรมทีห่ลากหลายและมี
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ภาคการเกษตรขนาดใหญ่เช่นเดยีวกบัเป็นฐานการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

และภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ในขณะที่เศรษฐกิจมกีารหดตวัในระยะสัน้ การระบาดของไวรสั Covid-19 จะ

ส่งผลกระทบต่อตลาดปูนขาวอย่างแน่นอน (และท าให้จ าเป็นต้องลดก าลงัการผลติลงบางส่วนชัว่คราวใน

ระยะนี้) บรษิทัต้องการทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มเมื่อตลาดปูนขาวกลบัสู่ภาวะปกต ิดงันัน้การรวมแหล่งวตัถุดบิ

ที่มคีุณภาพสูงเขา้กบับรษิทัจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่จะช่วยให้บรษิทัคงสถานะที่แขง็แกร่งในการให้บรกิารลูกค้า

ของเรา 

“การสรา้งความมัน่คงในดา้นแหล่งวตัถุดบิเพื่อจดัหาหนิปนูคุณภาพสงูป้อนสู่เตาเผาถอืเป็นเป้าหมายเชงิกล

ยทุธท์ีส่ าคญัส าหรบับรษิทัในช่วงหลายปีทีผ่่านมานับตัง้แต่กลุ่ม Carmeuse และ GP ซึง่เป็นผูด้ าเนินกจิการ

เหมอืงหนิปูนหลายแห่งเข้ามาบรหิาร” กล่าวโดย นายกีซ่า เอมลิ เพอราค ีกรรมการผู้จดัการ บมจ. สุธา

กญัจน์  

“ ในฐานะลูกค้าที่เคยใช้หินปูนจากเหมืองของ บริษัท หินอ่อน จ ากัด มาก่อน เราตระหนักได้ถึงหิน

คุณภาพสูงที่บรษิัทหนิอ่อนจ าหน่ายให้แก่เรารวมถึงชื่อเสยีงที่ม ัน่คงมายาวนานในธุรกจิหนิอ่อนและธุรกิจ 

GCC การรวมเหมอืงหนิปนูของบรษิทั หนิอ่อน จ ากดัเขา้กบัธุรกจิปนูขาวบวกกบัความเชีย่วชาญดา้นธุรกจิ

ปนูขาวของ บมจ. สุธากญัจน์และ Carmeuse เราก าลงัสรา้งห่วงโซ่คุณค่าที่แขง็แกร่งเพื่อสนับสนุนลูกคา้ที่

หลากหลายของเราด้วยผลติภณัฑค์ุณภาพสูง เรามคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่จะต้อนรบัทมีงานของ บรษิัท 

หนิอ่อน จ ากดัเขา้สู่ครอบครวัของเราและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้ร่วมกนัท างานเพื่อพฒันาบรษิทัที่รวมกนั

เป็นหน่ึงเดยีวนี้” 

 

เก่ียวกบับริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

บมจ. สุธากญัจน์ ( www.goldenlime.co.th) เป็นผู้ผลติปูนขาวและผลติภณัฑ์ปูนขาวชัน้น าของเมอืงไทย 

โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดันนทบุร ีโดยมกีารด าเนินงานหลกัทีจ่งัหวดัลพบุร ีและจงัหวดัสระบุร ีโดย

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิัทได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET : SUTHA) และในปี 

พ.ศ. 2562 ยอดขายของบรษิทัเกนิกว่า 977 ลา้นบาท มพีนกังานประมาณ 260 คน  

บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) มผีู้ถือหุ้นหลกั (73.79%) คอื บรษิทั ซอี ีไลม ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่ง

เป็นบรษิทัรว่มทุนระหว่าง Carmeuse และ GP Group 

เก่ียวกบั Carmeuse 

Carmeuse มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ลกัเซมเบริก์ ราชรฐัลกัเซมเบริก์ เป็นบรษิทัชัน้น าระดบัโลกในการผลติ

ปนูขาว แคลเซยีม และโดโลไมต ์หนิปนูและผลติภณัฑต่์อเนื่อง ดว้ยการด าเนินงานมากกว่า 90 แห่งในทวปี

ยโุรป อเมรกิา เอเชยี ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา บรษิทัไดเ้ปิดด าเนินการหา Solutions ต่างๆ ใหก้บัตลาด

http://www.goldenlime.co.th/
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มามากกว่า 160 ปี ไม่ว่าจะกลุ่มงานเหล็ก งานก่อสรา้ง ถนน การรกัษาเสถยีรภาพของดนิ เหมอืงแร่และ

โลหะทีไ่ม่ใช่เหลก็ การบ าบดัน ้าและน ้าเสยี การบ าบดัไอเสยี สารเคม ีเกษตร อาหาร กระดาษ แกว้ เซรามคิ 

พลาสตกิ พรม ส ีและอื่นๆ อกีมากมาย มยีอดขายของกลุ่มเป็นจ านวนเกนิกว่า 1.1 พนัลา้นยโูร มพีนักงาน

มากกว่า 4,000 คนจากทัว่โลก   
 

เก่ียวกบั GP Group 

GP Group (www.premjee.com) มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ได้ด าเนินธุรกิจใน

หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถงึดา้นพลงังาน การขนส่ง เหมอืงแร่ งานก่อสรา้ง โลจสิตกิส ์เภสชักรรม และ 

ระบบซอฟตแ์วร ์โดยบรษิทัไดเ้ปิดด าเนินการมากว่า 150 ปี 
 

 

รายช่ือผูติ้ดต่อ 
บมจ. สุธากญัจน์ : คุณธดิารตัน์ สหีวลัลภ, +662 0177 461 / EXT 118 ,glmis@goldenlime.co.th 
Carmeuse: +3210481600, info@carmeuse.com   
GP Group: คุณ เอ. เอส. กรสินนั, +662 696 8725, kris@easternenergyinc.com 
 

http://www.premjee.com/

