บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
#1 ปรับปรุง
ข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั

6. โครงการในอนาคต

บริ ษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ดังนี ้
โครงการ
โครงการในอนาคตของบริ ษัทฯ
1.) โครงการผลิตและจําหน่ายรถเข็นภายในสนามบิน
2.) โครงการวิจยั และพัฒนาระบบออโตเมชัน่
2.1 หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 หุ่นยนต์กรีดยางและเก็บนํ ้ายาง
โครงการในอนาคตของบริ ษัทย่ อย
1.) โครงการขยายกําลังการผลิตแผ่นผนังไฟเบอร์ กลาส
2.) โครงการสร้ างโรงผลิตฉนวนโพลียรู ีเทนโฟม (PU Foam)

พันธมิตรทางธุรกิจ

เงินลงทุน
(ตัวเลขประมาณ)

ระยะเวลาโครงการ

HANAOKA SHARYO
All Information Technology

5.00 ล้ านบาท

ปี 2557

15.00-20.00 ล้ านบาท
20.00 ล้ านบาท

ปี 2555-2558
ปี 2555-2559

40.00 ล้ านบาท
30.00 ล้ านบาท

ปี 2556-2559
ปี 2557-2558

-----

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ
1. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ HANAOKA SHARYO CO.,LTD. (“HS”)
จากประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สําหรั บใช้ ภายในสนามบิน อาทิ รถเข็นแบบเตี ้ยที่ใช้ ภายในอาคารผู้โดยสารท่า
อากาศยาน (รถ Dolly), รถลําเลียงกระเป๋ าในสนามบิน เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นการร่วมผลิตในรูปแบบตราสินค้ าร่ วม (Co band) มีการ
แบ่งสัดส่วนและพื ้นที่ขายชัดเจน ปั จจุบนั ทั ้ง 2 บริ ษัทอยู่ระหว่างส่งพนักงานศึกษาและให้ ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้ า
(ศึกษารายละเอียดในหัวข้ อ 2.3 สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ)
ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะกันพื ้นที่ในบริ เวณโรงงานของบริ ษทั ฯ ส่วนหนึง่ เพื่อติดตังระบบการผลิ
้
ตสําหรับผลิตภัณฑ์ที่
ทําการตลาดร่ วมกับ HS โดยใช้ เงินลงทุนในการติดตัง้ ระบบการผลิตประมาณ 2-3 ล้ านบาท และคาดว่าจะรั บรู้ รายได้
ประมาณกลางปี 2556 บริ ษัทฯ มีการแบ่งสัญญาออกเป็ น 3 แบบ ดังนี ้
สัญญา
ออกแบบ
ผลิต
จําหน่ าย
แบบที่ 1
HS
CTV-Doll
HS
แบบที่ 2
ร่วมกัน
CTV-Doll
ร่วมกัน/1
แบบที่ 3
CTV-Doll
CTV-Doll
HS
หมายเหตุ : /1 = แบ่งพื ้นที่การจําหน่ายตามพื ้นที่จําหน่ายเดิมของแต่ละบริษัท โดยถ้ ามีการขยายพื ้นที่ จําหน่ายใหม่ อาจมีข้อตกลง
เป็ นแบบแบ่งผลกําไร (Profit Sharing)

บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้ การส่งเสริ มการลงทุนในการผลิต “รถลากตู้
ลําเลียงสัมภาระผู้โดยสารขึน้ เครื่ องบิน (Container Dolly)” ซึ่งเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จะร่ วมกันทําการตลาดกับ HS โดย
บริ ษัทฯ จะดําเนินการตามขันตอนการออกบั
้
ตรส่งเสริ มการลงทุนต่อไป
2. โครงการวิจยั และพัฒนาระบบออโตเมชัน่ ซึง่ อยูร่ ะหว่างศึกษาข้ อมูล และวิจยั พัฒนาต้ นแบบ อาทิ
2.1. หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ได้ ดําเนินการเซ็นสัญญาจ้ างที่ปรึ กษาโครงการวิจยั และพัฒนาหุ่นยนต์
ต้ นแบบแล้ วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้ เวลาในการดําเนินงาน 12 เดือน ซึง่ จะได้ ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนันทํ
้ า
การทดสอบจนสามารถผลิตเป็ นสินค้ าออกจําหน่ายเชิงพาณิชย์ ได้ คาดการณ์ ว่าจะเริ่ มผลิตเพื่ อจํ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ ได้ ในปี 2557 วัตถุประสงค์ หลักของการพัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม ก็เพื่อร่ วมพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้ าให้ เข้ าถึงการใช้ เทคโนโลยีที่ลํ ้าสมัยในต้ นทุนแบบประหยัด ทําให้ กําลังการผลิตสูงขึ ้น และเพิ่ม
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มูลค่าให้ กบั สินค้ าของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ จะออกแบบหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้ สงั่ การใช้ งานได้ ง่าย
เน้ นกลุม่ ลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2.2. หุ่นยนต์กรี ดยางและเก็บนํา้ ยาง : คาดว่าน่าจะดําเนินการวิจยั และพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบได้ ภายในปี 2556 โดย
วัต ถุประสงค์ หลักของการพัฒ นาหุ่น ยนต์ กรี ด ยางและเก็บ นํ า้ ยางก็ เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกสบายให้ กับเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา
โครงการในอนาคตของบริษัทย่ อย
1. เพิ่มกําลังการผลิตแผ่นผนังไฟเบอร์ กลาสความยาวต่อเนื่องสูงสุด 15 เมตร อีก 1 สายการผลิต เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตตู้ห้องเย็นของบริ ษัทย่อย ซึ่งแผนการขยายกําลังการผลิตจะแล้ วเสร็ จประมาณไตรมาส 2 ปี 2556 โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่ มผลิตผนังไฟเบอร์ กลาสและรับรู้รายได้ เชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 2 ปี 2556
2. สร้ างโรงผลิตฉนวน PU Foam ซึง่ จะช่วยลดต้ นทุนการซื ้อฉนวน PU Foam ได้ ประมาณ 30%-40% คาดว่าจะเริ่ มลงทุนใน
ปี 2557
โครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่ างดําเนินการนําเสนอหรื อเข้ าประมูลรั บงาน
บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการนําเสนอหรื อเข้ าประมูลรับงานในโครงการต่างๆ ทั ้งของภาครัฐและ
เอกชน สรุปได้ ดงั นี ้
โครงการ
พันธมิตรทางธุรกิจ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาโครงการ
(ตัวเลขประมาณ)
(คาดการณ์)
1.) โครงการประมูลงานผลิตรถไฟตู้นอน
STADLER RAIL/1
4,000 ล้ านบาท
ปี 2556-2559
โดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประเทศใน
ทวีปยุโรป/1
2.) โครงการผลิตและประกอบหัวรถจักรดีเซล
SIEMENS/2
1,500 ล้ านบาท
ปี 2556-2559
3.) โครงการงานซ่อมบํารุงยานยนต์ใน
BAE SYSTEMS/3
ปี ละ 100 ล้ านบาท
ปี 2557
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็ นผลงาน
ออกแบบของ BAE SYSTEMS
4.) โครงการผลิตรถโดยสารที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
--4,200 ล้ านบาท
ปี 2557-2560
(NGV) ขนาด 30 ที่นงั่ ขึ ้นไป/4
หมายเหตุ :
/1 - STADLER RAIL Group เป็ นผู้เชี่ยวชาญการผลิตตู้หวั รถจักร (Locomotive) รถไฟและรถราง จากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์หนึง่ ในทวีปยุโรป
ซึง่ อยู่ระหว่างเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ
/2 - SIEMENS เป็ นผู้เชี่ยวชาญการผลิตรถไฟและรถราง จากประเทศเยอรมัน
/3 - BAE SYSTEMS เป็ นผู้ผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายใหญ่อนั ดับ2ของโลก จากประเทศสหราชอาณาจักร (ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ผ่าน
การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) จาก BAE SYSTEMS แล้ ว และอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจ)
/4- บริ ษัทฯ ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ตังแต่
้ วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรถโดยสาร
ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติประมาณ 1,000 คัน/ปี (คํานวณจากเวลาทํางาน 16 ชัว่ โมง/วัน : 1 ปี = 300 วัน)
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