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6.

โครงกำรในอนำคต

บริ ษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการผลิตเครื่ องเคลือบดินเผา โดยมีรายละเอียดโครงการ
ลงทุนดังต่อไปนี ้
1) โครงกำรปรับปรุ งโรงงำนผลิต
เนื่องจากในปั จจุบนั แผนผังของโรงงาน (Layout) ค่อนข้ างจะซับซ้ อนและมีการเคลื่อนไหวของชิ น้ งาน
ระหว่างผลิต ทาให้ เกิดงานที่ไม่ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ (Non Value added work) เป็ นการสิ ้นเปลืองทรัพยากร
บริ ษัทจึงได้ เริ่ มปรับปรุงแผนผังโรงงานเพื่อจัดเรี ยงการผลิตให้ เป็ นหมวดหมู่และมีความต่อเนื่องกันมากขึ ้น โดย
หลังจากการปรับปรุงแผนผังการผลิต บริ ษัทคาดว่าจะทาให้ กระบวนการผลิตมีความคล่องตัวมากกว่าเดิม และ
ลดการใช้ แรงงานในส่วนที่ไม่จาเป็ น นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีแผนที่จะก่อสร้ างอาคารโรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
เครื่ องจักรใหม่ และเพื่อ เพิ่มพื ้นที่สาหรับเป็ นคลังสินค้ า และพื ้นที่สาหรั บการขนส่งสินค้ าเพื่อ ป้องกันสินค้ า
เสียหายจากการเคลือ่ นย้ ายและง่ายต่อการขนถ่ายสินค้ าเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ สาหรับการจัดเตรี ยมลาเลียงสินค้ า
ไปยังท่าเรื อ
2) โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิต
เนื่องจากปั จจุบนั กาลังการผลิตของบริ ษัทยังไม่สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ าของบริ ษัทได้ อย่าง
เพียงพอ กอปรกับบริ ษัทมีแผนที่จะขยายช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้ าตามที่ทีมงานด้ านการตลาดได้ วางกล
ยุทธ์ เอาไว้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ เริ่ มดาเนินการก่อสร้ างเตาเผาเคลือบเตาใหม่จานวน 1 เตา ซึ่งสามารถใช้ ทงเผา
ั้
เคลือบ เผาเคลือบตกแต่ง และเผาซ่อมได้ โดยหากเตาดังกล่าวก่อสร้ างเสร็ จแล้ ว จะสามารถลดภาวะคอขวด
(Bottleneck) ในกระบวนการเผาเคลือบเดิมของบริ ษัทได้
หลังจากที่เตาเผาเคลือบใหม่ดงั กล่าวเปิ ดใช้ งาน จะทาให้ บริ ษัทมีเตาเผาเคลือบจานวน 2 เตา ซึ่งจะทาให้
กาลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ ้นอีกเท่าตัว (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100 ของกาลังการผลิตสูงสุดปั จจุบนั ) ก็เนื่องจากบริ ษัท
สามารถใช้ เตาเผาเคลือบเดิมเผาเฉพาะชิ ้นงานใหม่ ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ เตาเผาเคลือบเตาใหม่เผาซ่อม
ชิ ้นงานเดิม หรื อนาไปเผาชิ ้นงานที่ตกแต่งไปพร้ อม ๆ กันกับเตาเคลือบเดิมได้ (ตรงข้ ามกับปั จจุบนั ซึ่งบริ ษัทต้ อง
ใช้ เตาเผาเคลือบเดิม เผาทัง้ ชิ น้ งานใหม่ ชิ น้ งานซ่อม และชิ น้ งานตกแต่งในเตาเตาเดียว) นอกจากนี ้ในบาง
ช่วงเวลา หากชิ ้นงานเผาซ่อม หรื อชิ ้นงานเผาตกแต่งไม่มี หรื อมีปริ มาณน้ อย บริ ษัทก็สามารถใช้ เตาเผาเคลือบ
ใหม่ดงั กล่าวในการเผาชิ ้นงานใหม่ไปพร้ อมๆกับเตาเผาเคลือบเก่าได้ อีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดใช้ งานของเตาเผาเคลื อบใหม่ดงั กล่าว ซึ่งเป็ นการเพิ่มกาลังการผลิตเฉพาะในส่วน
ของการเผาเคลือบ จะส่งผลให้ เกิดภาวะคอขวด (Bottleneck) ที่กระบวนการผลิตอื่น ๆ ตามมา ซึง่ หากบริ ษัทไม่
มีการลงทุนเพิ่มเติมเครื่ องจักรในส่วนการผลิตอื่นๆ ดังกล่าว จะทาให้ บริ ษัทไม่สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้ อีก
เท่าตัว ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยเหตุดงั กล่าว บริ ษัทจึงมีโครงการที่จะขยายกาลังการผลิตโดยจะลงทุนใน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ในส่วนของกระบวนการขึ ้นรู ป หรื อกระบวนการอื่นๆ ที่อาจเกิดคอขวดขึ ้นในอนาคต ซึ่ง
จะสามารถตอบสนองกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ ้นในส่วนของเตาเผาเคลือบเตาใหม่ ส่งผลให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการสินค้ าของลูกค้ า ทัง้ ในปั จจุบัน และลูก ค้ าเป้ าหมาย และก่ อให้ เกิ ด การเติบโตของรายได้ และ
ผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
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บริ ษัทคาดว่า หลังจากที่เตาเผาเคลือบใหม่สามารถเปิ ดใช้ งานได้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริ ษัทจะมี
กาลังการผลิตเฉลี่ยทังปี
้ 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 หรื ออยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้ านชิ ้นต่อปี (กาลังการผลิตปั จจุบนั
ประมาณ 3.0 ล้ านชิ ้นต่อปี )
ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการโครงการดังกล่าวภายในปี 2558 - 2559 โดยมีแหล่งเงินทุนจากการ
ระดมทุนในครัง้ นี ้ รวมกับกระแสเงินสดภายในกิจการ และขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
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