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วันที่ 12 ตุลาคม 2561
KWM แตกไลน์ ธุรกิจ
ผุด 3 โปรเจคใหม่ เจาะกลุ่มเครื่ องมือเกษตร

เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค สยายปี กธุรกิจเต็มสู บ หวังดันอัตรากาไรแตะ 2 หลัก เผยอยู่ระหว่ างศึกษา
3 โปรเจคใหม่ คาดสรุ ปและเริ่ มดาเนิ นการเชิ งพาณิชย์ ภายในปี นี้และต้ นปี หน้ า อีกทั้งเดินหน้ าเพิ่มสิ นค้ า
ใหม่ -ลดต้ นทุนการผลิต เพื่อเพิม่ ศักยภาพการทากาไรต่ อเนื่อง ลัน่ รายได้ ปีนีข้ ยายตัว 20% ตามเป้ าหมาย
นายเอกพันธ์ วนโกสุ ม ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จากัด (มหาชน)
หรื อ KWM ผูด้ าเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายอุ ป กรณ์ ส าหรั บใช้ในการเกษตร ได้แก่ ใบผาล โครงผาล
ใบเกลียวลาเลียง และใบดันดิน เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการขยายธุ รกิจใหม่ๆ ตามแผนงานที่วาง
ไว้ โดยแผนงานที่มี ความชัดเจนในปั จจุบ นั มี 3 โครงการ ประกอบด้วยธุ รกิ จผสมปุ๋ ย ซึ่ งล่ าสุ ดบริ ษทั ได้
สั่งซื้ อเครื่ องจักรเข้ามาแล้ว คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็ จและสามารถดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ได้ในเดือนธันวาคม
ปี นี้ และเริ่ ม ด าเนิ น การเชิ งพาณิ ช ย์ไ ด้ในเดื อ นมกราคม 2562 , ธุ รกิ จการติ ดตั้ง เครื่ อ งชุ บ แข็ง ซึ่ งจะเป็ น
กระบวนการที่ ช่วยลดต้นทุ นการผลิ ตในส่ วนงานชุ บแข็งและเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั
และธุ รกิ จการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ ตดั เหล็กที่ มีคุณภาพเพื่อลดความเสี ยหายของเหล็กซึ่ งถื อเป็ นต้นทุนหลักของ
ธุ รกิจ เบื้องต้นประเมินว่าหากโครงการนี้ แล้วเสร็ จจะช่วยลดอัตราการสู ญเสี ยเหล็กได้ประมาณ 10-13%
"โครงการต่างๆ ล้วนเป็ นโครงการที่บริ ษทั ศึกษามาอย่างต่อเนื่ อง และมีเป้ าหมายหลักเพื่อต่อยอด
ธุ รกิ จและเพิ่ มศักยภาพในการทากาไรให้กบั บริ ษ ทั โครงการที่ น่าจะเห็ นความชัดเจนเร็ วที่ สุดคื อการทา
เครื่ องชุ บแข็ง ซึ่ งบริ ษทั ได้ส่ังซื้ อเครื่ องจักรมาจากต่างประเทศ เพื่อจะได้ชุบแข็งเอง ลดการจ้างผูอ้ ื่น และช่วย
ลดต้นทุนรวมถึงควบคุมคุณภาพได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตดั เหล็กที่มีคุณภาพก็จะช่วยทา
ให้อตั ราการเกิดของเสี ยในกระบวนการผลิตลดลง" นายเอกพันธ์กล่าว
เขากล่าวว่า แผนงานดังกล่าวจะช่ วยเพิ่มศักยภาพในการทากาไรของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี เบื้องต้น
คาดการณ์ ว่าอัตรากาไรสุ ทธิ จะเพิ่มขึ้ นมาอยู่ในตัวเลข 2 หลัก จากผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมามี อตั รากาไร
สุ ทธิ ประมาณ 8-9% และในส่ วนของรายได้รวมปี 2561 บริ ษทั มัน่ ใจว่ายอดขายจะเติบโต 20% จากปี ก่อนที่
มียอดขาย 260 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2561 บริ ษทั มียอดขาย 180 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ 18
ล้านบาท โดยการเพิ่ มขึ้ นของยอดขายมาจากคาสั่ งซื้ อที่ เพิ่ม มากขึ้ น ตามความต้องการของอุ ตสาหกรรม
เครื่ องมือทางการเกษตร รวมทั้งบริ ษทั ได้มีสินค้าใหม่ คือใบผาลขนาดใหญ่ โดยเริ่ มจาหน่ายในช่วงไตรมาส
3 ปี 2561 ที่ผา่ นมา ซึ่ งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างดีเยีย่ ม

ขณะที่ปี 2562 บริ ษทั ประเมินว่ายอดขายจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2561 เบื้ องต้นคาดว่ามี
อัตราการเติบโตสู งถึง 40% เนื่ องจากการรับรู ้รายได้จากโครงการใหม่เต็มปี รวมถึงรับรู ้รายได้จากยอดขาย
ใบผาลขนาดใหญ่ เต็ม ปี เช่ นกัน นอกจากนี้ ในปี 2562 บริ ษ ทั จะเริ่ มวางจาหน่ ายสิ นค้าใหม่ป ระมาณ 1-2
รายการ และเจาะตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เบื้องต้นมีแผนเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่
ประมาณ 1-2 รายการต่อปี
ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 3 ปี (2558-2560) บริ ษทั มีรายได้รวม 263 ล้านบาท, 276 ล้านบาท และ
260 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง 27.80 ล้านบาท 35.78 ล้านบาท และ 20.83 ล้านบาทตามลาดับ
โดยผลประกอบการครึ่ งปี แรกมีรายได้รวม 188.94 ล้านบาท มีกาไรสุ ทธิ 16.69 ล้านบาท
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