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6. โครงการในอนาคต
บริษัทมีแผนธุรกิจในการขยายกําลังการผลิตหลังคาเหล็กเคลือบสี และเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
และการเพิ่มผลิตภัณฑใหมสําหรับแผนหลังคาเหล็กเคลือบสี คือ แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกัน
ความรอน โดยการกอสรางโรงงานแหงใหม ซึ่งเปนสํานักงานสาขาที่ 5 รวมทั้งการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา เพื่อ
เพิ่มชองทางการจัดจําหนายและรองรับความตองการสินคาของลูกคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กอสรางสํานักงานสาขาที่ 5 เพื่อผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความรอนและ
เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
ตามแผนธุรกิจของบริษัทที่วางไว สําหรับการผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความ
รอน และการเพิ่มกําลังการผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง บริษัทจําเปนตองหาพื้นที่ในการกอสรางโรงงาน
แหงใหม เนื่องจากโรงงานผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีซึ่งบริษัทซื้อจากบริษัท สยามคัล
เลอรชีท จํากัด ในป 2547 ไมมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความ
รอน และไมมีอาคารสํานักงาน นอกจากนี้ในปจจุบัน โรงงานสํานักงานสาขาที่ 2 สําหรับการผลิตเหล็กโครง
คราวเพดานและผนัง ซึ่งตั้งอยูที่ 108/9 หมูที่ 1 ถนนพระราม 2 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
มีขนาดเล็กไมเพียงพอในการเพิ่มกําลังการผลิต การติดตั้งเครื่องจักรใหม และการเก็บสินคาสําเร็จรูป ดังนั้นใน
ชวงปลายป 2547 บริษัทจึงไดซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวของ (รายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน) เพื่อกอ
สรางโรงงานแหงใหม เปนสํานักงานสาขาที่ 5 สําหรับผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความรอน
และเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง ซึ่งอยูที่ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงาน
สาขาที่ 5 ดังกลาวมีพื้นที่รวม 33 ไร 97.3 ตารางวา ประกอบดวยอาคารสํานักงาน 2 หลัง และอาคารโรงงาน 2
หลัง ซึ่งเปนไปตามนโยบายของผูบริหารที่ตองการแบงแยกการดําเนินงานของแตละผลิตภัณฑใหชัดเจน เนื่อง
จากผลิตภัณฑทั้งสองมีกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกัน รายละเอียดการกอสรางสํานักงานที่ 5 มีดังนี้
- โรงงานสํา หรับ ผลิต แผ น หลังคาเหล็ก เคลื อ บสี พ รอ มฉี ดฉนวนกั น ความรอ น (Suntech insulated
metal roof : SIMR)
บริษัทวางแผนเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑหลังคาเหล็ก คือ แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวน
กัน ความรอ น ซึ่งฉนวนกัน ความรอ นเป น ประเภทพี ยู โฟม ซึ่ งกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ดั งกล าวเป น แบบ
อัตโนมัติ โดยดําเนินการขึ้นรูปหลังคาพรอมกับฉีดสารโพลียูลิเทนแลวนําไปผานการอบ ซึ่งขอดีของแผนหลังคา
เหล็กเคลือบสีฉีดพียูโฟม คือ เปนฉนวนกันความรอนที่ชวยอนุรักษพลังงาน และชวยลดเสียงจากภายนอก นอก
จากนี้ฉนวนกันความรอนประเภทพียูโฟมยังมีคุณสมบัติไมติดไฟ และมีความทนทานสูงกวาหลังคาที่บุฉนวนกัน
ความรอนประเภทอื่น อีกทั้งยังสามารถผลิตไดเร็วกวาหลังคาเหล็กบุฉนวนกันความรอนประเภทพีอีที่นิยมใชใน
ปจจุบันถึง 3 เทา ปจจุบันบริษัทไดสั่งซื้อเครื่องจักรสําหรับผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพ รอมฉีดฉนวนกัน
ความรอ นพี ยูโฟม พรอมเทคโนโลยี การผลิตจากประเทศไตห วัน มูลคารวมประมาณ 120 ลานบาท โรงงาน
สําหรับผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความรอนประกอบดวย อาคารสํานักงานพื้นที่ 1,730
ตารางเมตร และอาคารโรงงานพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร
- โรงงานสําหรับผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง (C-line, C-u, T-bar)
จากการที่บริษัทเริ่มดําเนินการผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนังและทดลองทําตลาดในชวงปลายป
2547 ปรากฏวา ผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการตอบรับจากลูกคาอยางดีมาก บริษัทจึงวางแผนเพิ่มกําลังการผลิต
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แตจากเหตุผลขางตนที่อาคารสํานักงานสาขาที่ 2 ที่มีพื้นที่ไมเพียงพอ บริษัทจําเปนตองกอสรางอาคารโรงงาน
แหงใหม เพื่อรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโรงงานสําหรับการผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนังแหงใหม
ประกอบดวย อาคารโรงงาน พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร และอาคารสํานักงานเปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ 675 ตาราง
เมตร และสั่งซื้ออุปกรณและเครื่องจักรใหมมูลคารวมประมาณ 12 ลานบาท ซึ่งเมื่อกอสรางโรงงาน และติดตั้ง
เครื่องจักรแลวเสร็จบริษัทจะมีกําลังการผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนังเต็มเทากับ 10,000,000 เสนตอป
สําหรับโรงงานเดิมบริษัทจะใชเปนโกดังสําหรับการเก็บสินคาตอไป
ในการกอสรางสํานักงานสาขาที่ 5 ซึ่งเปนโรงงานแหงใหม บริษัทใชเงินลงทุนสําหรับกอสรางโรงงาน
จํานวน 120 ลานบาท เงินลงทุนคาเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวน
กันความรอน จํานวน 120 ลานบาท และคาเครื่องจักรสําหรับการผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง จํานวน
12 ลานบาท โดยใชแหลงเงินจากเงินกูยืมจากนักลงทุนประเภทสถาบันในรูปของตั๋วแลกเงินและเงินจากการเพิ่ม
ทุ น ของบริษั ท บางส วน ซึ่ ง ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2548 บริษั ท มี ย อดเงิน กู ยืม ระยะสั้น ในรูป ตั๋ว แลกเงิน คงค า ง
จํานวน 150 ลานบาท และเมื่อบริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายหุนตอประชาชนบริษัทจะนําเงินสวนหนึ่งมา
ชําระเงินกูดังกลาว
ป จ จุ บั น โครงการดั ง กล า วอยู ร ะหว า งก อ สรา งอาคารโรงงาน ซึ่ ง คาดว า การก อ สร า งจะแล ว เสร็ จ
ประมาณไตรมาส 2 ป 2548 และสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในชวงไตรมาส 3 ป 2548 ซึ่งผูบริหารคาดวา
ผลิตภั ณ ฑ แ ผ น หลังคาเหล็กเคลื อ บสี พ รอมฉีดฉนวนกัน ความรอ นพี ยูโฟมจะเป น ที่ นิ ยม จากเหตุผลขางต น
ประกอบกับบริษัทจะทําแผนการตลาดควบคูไปกับแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีเดิม ซึ่งมีทีมงานการตลาดอยูแลว
และคาดวาผลิตภัณฑดังกลาวจะมีอัตรากําไรขั้นตนไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาการจําหนาย และสําหรับ
ผลิตภัณ ฑเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง คาดวาจะมีอัตรากําไรขั้นตนไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคาการ
จําหนาย ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑจะทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทโดยรวมสูงขึ้น และตั้งเปาหมายวาบริษัทจะมี
สวนแบ งการตลาดสําหรับผลิ ตภัณ ฑ เหล็ กโครงคราวเพดานและผนังประมาณรอยละ 30 ของตลาดรวมใน
ปจจุบัน
2. การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทมีแผนจะกอสรางศูนยกระจายสินคาในตางจังหวัดโดยจะเริ่มที่หัวเมืองใหญกอน เพื่อเปนสถานที่
กระจายสินคา และสงเสริมการตลาดเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี และ
แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี รวมทั้งเพื่อใหตราสินคาของบริษัทเปนที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งกลุม
ลูกคาหลักของผลิตภัณฑเหลานี้ คือ กลุมอุตสาหกรรมกอสราง บริษัทตั้งงบประมาณการกอสรางศูนยกระจาย
สินคาไวจํานวน 40 ลานบาทซึ่งจะเปนเงินที่มาจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ในเบื้องตนบริษัทจะ
กอสรางศูนยกระจายสินคาในพื้นที่สาขาที่ 1 ที่ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อ
เปนฐานกระจายสินคาสูภาคใต ซึ่งมีปริมาณการกอสรางในอัตราสูง การกอสรางศูนยกระจายสินคาดังกลาว
คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 4 ป 2548

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทและบริษัทยอย ไมมีคดีความทางกฎหมายที่ถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
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