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6. โครงกำรในอนำคต
บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ
ลงทุนดังต่อไปนี้
1) โครงกำรลงทุนในเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับแผนกวิจัยและพัฒนำ
ปัจจุบันบริษัทมีห้องปฎิบัติการสาหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทีมงานวิจัยกว่า 22 คน ประกอบ
ไปด้วยบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 12 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัย
และพั ฒ นา (สั ญ ชาติ อ เมริ กั น -ไต้ ห วั น ) ที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นพั ฒ นา Specialty Adhesive และ High
Performance Adhesive โดยตรงมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมกาวและทราบถึงความต้องการ
ของลูกค้าเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนามีส่วนอย่างมากในการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ High Performance
Adhensive และ Specialty Adhesive อาทิ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TORA” และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Water Based ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ICETECH” ซึ่ง
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ แ ตกต่ า งจากกาวทั่ ว ไปตามแต่ สู ต รที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เช่ น ความสามารถในการยึ ด ติ ด พื้ น ผิ ว ที่
หลากหลาย ความคงทนต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศ และความคงตัวของกาว เป็นต้น
จากการที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าวอุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นประกอบและมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุ ต สาหกรรมวัสดุ ก่ อ สร้า ง อุ ต สาหกรรมบรจุ ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น กลุ่ ม ผู้ ใช้ งานอาจมี ค วามต้ อ งการคุ ณ สมบั ติ ของ
ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็น การเปลี่ยนวัสดุ บรรจุภัณ ฑ์ ของผู้ใช้งาน รวมถึงแนวโน้ มการใช้งานของผลิตภั ณ ฑ์ กาวที่เป็น มิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสาคัญ ต่อการลงทุนในเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยงแปลง เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง
กลุ่มอื่น เช่น กลุ่ม Reactive Technology และกลุ่มกาว Specialty อื่นๆ
บริษัทจาเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพคุณสมบัติกาวใหม่ๆ ซึ่ง
จะทาให้บริษัทขยายตลาดเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคต
บริษัทมีแผนจะขยายห้องวิจัยสาหรับการวิเคราะห์เคมีชั้นสูง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เคมีและกาวต่างๆ
อย่างละเอียดและห้องวิจยั นี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีกาวใหม่ๆของบริษัทอย่างรวดเร็ว
และมีคุณภาพมากขึ้น
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บริษังยังจาเป็นต้องขยายห้องวิจัยสาหรับ การตรวจสอบคุณ สมบั ติของกาวและจาลองการใช้กาวใน
สภาวะต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ในการวิจัยและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ และยังสามารถช่วยให่บริษัทเพิ่มความ
แม่นยาในการจาลองผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับคู่ค้าได้ดีขึ้น
บริษัทจึงตั้งงบประมาณการลงทุนในเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับแผนกวิจัยและพัฒนา จานวน 40,000,000
บาท ซึ่งประกอบด้วย
1) การสร้างห้องวิเคราะห์เคมีชั้ นสู ง (Analytical Lab) และห้องวิจัย สาหรับการตรวจสอบคุณ สมบั ติของกาว
(Application Lab) รวมถึ งการจั ดซื้อ เครื่องมือ และอุป กรณ์ ที่ ใช้ รวมจานวน 13,000,000 บาท เช่น เครื่อ ง
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ (Temperature control for tensile tester) เครื่ อ งตรวจวั ด ความแตกต่ า งของสารสี
(Differential Scanning Colorimetry) และเครื่องแยกองค์ประกอบของสารผสม-วัดสัดส่วน มวลต่อประจุของ
อนุภาคแก๊ส (Gas Chromatography - Mass Spectrometry) เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มดาเนินการภายในไตรมาสที่ 4
ของปี 2559
2) การจัดสร้างห้องสมุดและระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ภายในองค์กร เงินลงทุนจานวน 8,350,000 บาท ซึ่งทาง
บริษัทได้เริ่มดาเนินการจัดเตรียมเอกสาร บทความ และระบบต่างๆ บางส่วนตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ของปี 2559
3) เครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบ สาหรับการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เงินลงทุนจานวน 18,650,000
บาท ซึ่งทางบริษัทได้เริ่มดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปบางส่วนตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ของปี 2559
บริ ษั ท เห็ น ว่ าการลงทุ น ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ บ ริษั ท สามารถยกระดั บ มาตรฐานการวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยี กาวให้ สามารถเพิ่ ม ศั กยภาพเป็ น อัน ดั บ ต้น ๆของภู มิ ภาคได้ และยังสามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมที่ล้าสมัย และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดาเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2559 – ปี 2561 ด้วยการใช้เงินจาก
การระดมทุนครั้งนี้ รวมกับกระแสเงินสดภายในกิจการ
2) โครงกำรปรับปรุงอำคำร และปรับปรุงระบบกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและลดควำมสูญเสียจำกกำรผลิต
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญกับการปรับปรุง อาคาร และปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
และลดความสูญเสียจากการผลิต ซึ่งการปรับปรุงระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานและความแม่นยามาก
ขึ้น สามารถลดความสูญเสียต่างๆที่เกิดจากการผลิต ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียวัตถุดิ บที่ เกิดขึ้นระหว่างการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องแม่นยาตาม
ความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การปรับปรุงระบบการผลิตจะส่งผลให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ
สามารถลดต้นทุนจากการผลิต ซึ่ งจะช่วยเพิ่มผลกาไรให้แก่บริษัทได้ โดยบริษัทตั้งงบประมาณการลงทุนในการ
ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มกาลังการผลิตของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
จานวน 30,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1) เครื่องผสม ( Mixer) เครื่อง Reactor ที่สามารถรองรับส่วนผสมในการผลิตที่มีความพิเศษเฉพาะและลดเวลา
ในการผลิต (การกวนผสมสารเคมี) เงินลงทุนจานวน 10,000,000 บาท ซึ่งตามแผนงานจะเริ่มดาเนินการ
ภายในปี 2560
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2) เครื่องชุดบรรจุอัตโนมัติ รอกไฟฟ้า และชุดคัตเตอร์ เงินลงทุนจานวน 10,000,000 บาท ซึ่งตามแผนงานจะเริ่ม
ดาเนินการภายในปี 2560
3) การปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงงานเพื่อรองรับระบบการผลิต เงินลงทุนจานวน 10,000,000 บาท ซึ่งตาม
แผนงานจะเริ่มดาเนินการภายในปี 2560
นอกจากนี้บริษัทมีโครงการปรับปรุงอาคารเพิ่มเติม บริเวณด้านข้างของอาคารสานักงาน ซึ่งเป็นอาคาร
สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 900 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ และสานักงาน
ส่วนขยายของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทและจานวน พนักงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดย
จานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนช่วยให้การดาเนินงานต่างๆของบริษัทมีความคล่อ งตัว รวดเร็ว และถูกต้อง
แม่นยาขึ้น สาหรับรองรับต่อการขยายฐานลูกค้าและการเติบโต อย่างต่อเนื่องของบริษัท ด้วยการตั้งงบประมาณ
สาหรับการสร้างอาคารสานักงาน จานวน 10,000,000 บาท
3) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ Software เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีโครงการจะปรับปรุงและพัฒนาระบบ Software ที่มีส่วนช่วยในการบริหารและจัดการการผลิต การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการควบคุมวัตถุดิบของบริษัท เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร :
Enterprise Resource Planing (ERP) โดยการนาระบบ System Application Program (SAP) เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานของบริษัท ซึ่งระบบนี้สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทาให้การจัดการงานต่างๆ ทาได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก
มีการนาข้อมูลจากทุกส่วนงานมาเชื่อมโยงกัน ทาให้ สามารถวิเคราะห์และสร้างมุมมองในการจัดการกับปัญหาได้
ง่ายขึ้ น โดยบริษั ท ตั้ งงบประมาณการลงทุ น ในการปรับ ปรุง ระบบการบริห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จ านวน
10,000,000 บาท โดยบริษัทได้จัดอบรมการใช้ระบบงาน และคาดว่าจะเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2559 และใช้คู่กับระบบเดิมไม่น้อยกว่า 1 ไตรมาส
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดาเนินการทั้ง 3 โครงการดังกล่าวภายในปี 2559 – ปี 2561 ด้วยการใช้เงินจากการ
ระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมกับกระแสเงินสดภายในกิจการอีกบางส่วน
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