ประชุมนักวิเคราะห์ วันที่ 21 กันยายน 2561
• OEM: การพัฒนาเครื่ องปรับอากาศรุ่ น window เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้ าของ
Saudi Arabia (SASO) ลูกค้าได้พฒ
ั นาผลิตภัฑณ์ เสร็ จแล้ว อยู่ในระหว่างการทดสอบที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ยังคาดว่าจะกลับมาผลิตสิ นค้าได้ภายในปลายปี 2561 มีผลให้จานวนหน่วยผลิตใน
ปี 2561 ประมาณ 210,000-220,000 units (ปี 2560: 335,406 units)
• SAHP: ผลิตฮีทปั๊ มสาหรับเครื่ องทาน้ าร้อนส่ งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส ปี 2561 จานวนประมาณ
60,000-62,000 units (ปี 2560: 63,495 units)
• Water3 เครื่ องขายน้ าดื่ ม: ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2561 ขายได้ 39 และ 40 เครื่ อง ตามลาดับ
เนื่องจากลูกค้าขอให้ปรับเปลี่ยนดีไซน์หลายจุด ดังนั้นในครึ่ งปี หลัง จึงปรับประมาณการไตรมาส
3 และ ไตรมาส 4 เป็ น 140 เครื่ อง และ 310 เครื่ องตามลาดับ เครื่ องขายน้ าดื่มนี้ส่งออกไปประเทศ
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา
• SAWHA ปี 2561 การลงทุ นสายการผลิ ต Enamel tank ซึ่ งเป็ นอุ ปกรณ์ ชิ้นหนึ่ งภายในเครื่ อ งทา
น้ า อุ่ น ใช้เ งิ น ลงทุ น 140 ล้า นบาท (SNC 49%: Atlantic 51%) การก่ อ สร้ า งโรงงานและติ ด ตั้ง
เครื่ องจักรเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว Test Run ในเดือน 6-7 และเริ่ มผลิต mass production ในเดือน 8 เป็ น
ต้นมา โดยมีกาลังการผลิต 300,000 เครื่ องต่อปี ป้อนตลาดเวียดนาม ยุโรป อินเดีย
• ชิ้นส่ วนยานพาหนะ (Auto segment)
o ชิ้นส่ วน pipe สาหรับ Nissan Almera บริ ษทั ได้รับการยืนยันให้เป็ นผูผ้ ลิต โดยเริ่ มการผลิต
ต้นปี 2562 จะสามารถสร้างยอดขายได้ 3 ล้านบาทต่อปี
o ชิ้ นส่ วน pipe สาหรับ MAZDA3 จะเริ่ มผลิตในช่ วงปลายปี 2562 จะสร้างยอดขายได้ 15
ล้านบาทต่อปี
o Sheet SSMA ได้ทยอยคืนงานที่มี profit margin ต่า และหางานใหม่ที่มี margin สู งขึ้น
o Plastic ยอดขายใกล้เคียงกับปี 2560 โดยใน Q2 และ Q3 จะมีการย้ายเครื่ องจักรจานวน 13
เครื่ อง จากสาขา 2 ไปที่ Paradise และซื้ อเครื่ องจักร 3 เครื่ องไปลงทุนเพิ่มที่ระยอง เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการเช่าโรงงานและใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 4 ล้านบาท

• ชิ้นส่ วนเครื่ องทาความเย็น (Part segment) คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากงานเหล็ก
• ในปี 2561-2562 บริ ษ ัท ยัง ด าเนิ น นโยบายปรั บ องค์ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการยุบ รวมธุ ร กิ จ ที่
คล้ายคลึ งกันมาไว้ด้วยกัน ใช้ทรั พยากรบุ คคลและทรั พย์สิน ร่ วมกัน ฐานการผลิ ตใหญ่ จะอยู่ที่
ระยองซึ่งมีท้ งั ระบบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทั้งนี้บริ ษทั จะรักษารายได้งานต้นน้ าซึ่ ง
งานที่สร้างผลกาไร และมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายบริ หาร หยุดดาเนิ นงาน
ธุรกิจที่ไม่สร้างผลกาไร ดาเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นาไปสู่ ความยัง่ ยืน
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