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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงในหัวขอนี้กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุน
ของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจทราบไดในขณะนี้
หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ
พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปใน
อนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง หรือ แหลงเงินทุน
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน
การใชถอยคําวา”เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือการประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปน
ความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได
สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือ
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ
โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด
1.

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตนทุนวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิต แบงเปนสองกลุมหลักๆ คือ กลุมวัตถุดิบปฐมภูมิ (Primary Material) จําพวกเหล็กเสนและ
อลูมิเนียมแทง เพื่อปอนเขาสูสายการผลิตและแปลงสภาพใหเปนวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป หรือกลุมวัตถุดิบทุติยภูมิ (Secondary
Material) ซึ่งวัตถุดิบทุติยภูมินี้จะไดรับการแปรสภาพเปนสินคาเพื่อสงมอบใหลูกคาตอไป เชน ผลิตภัณฑข้นึ รูปรอน (Hot
Forging) ผลิตภัณฑขึ้นรูปเย็น (Cold Forging) ผลิตภัณฑอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die Casting) และ ผลิตภัณฑเหล็กผงอัดขึ้นรูป
(Sintering) โดยจากงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับป 2555 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในงวด
เกาเดือนแรก ป 2556 บริษัทฯ มีตนทุนวัตถุดิบคิดเปนสัดสวนรอยละ 58.2และรอยละ 58.3 ของตนทุนขายรวมกอนตัดรายการ
ระหวางกัน ตามลําดับ ซึ่งวัตถุดิบของบริษัทฯ มีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity) จึงทําใหราคาของสินคาเหลานี้
ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบในตลาดโลกในแตละชวงเวลา และอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น หาก
ราคาวัตถุดิบดังกลาวมีความผันผวนก็จะทําใหบริษัทฯ กําหนดตนทุนสินคาไดยาก และหากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นก็จะทําให
ตนทุนของบริษัทฯ สูงขึ้นไปดวย และหากบริษัทฯ ไมสามารถผลักตนทุนที่เพิ่มขึ้นไปใหลูกคาไดเต็มที่ จะทําใหความสามารถใน
การทํากําไรของบริษัทฯ ลดลง
โดยราคาของเหล็กที่ใชในการผลิตของบริษัทฯ เปนเหล็กที่สั่งมาจากประเทศญี่ปุนเปนสวนใหญ ซึ่งราคาตั้งแตตนป 2556 แกวง
ตัวอยูระหวาง 100 เยนตอกิโลกรัม ถึง 120 เยนตอกิโลกรัม ในสวนของราคาอลูมิเนียมนั้นจะมีการซื้อจากผูผลิตในประเทศโดยมี
การแกวงตัวเล็กนอยอยูในชวง 65 บาทตอกิโลกรัม ถึง 75 บาทตอกิโลกรัม
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ทั้งนี้ ในกรณีที่วัตถุดิบปฐมภูมิมีการแกวงตัวที่รุนแรง บริษัทฯ จะเจรจากับลูกคาเพื่อหาวิธีการรับมือเหตุการณดังกลาว โดยใน
กรณีที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงมาก บริษัทฯ อาจจะสามารถเจรจาผลักดันตนทุนดานวัตถุดิบปฐมภูมิที่สูงบางสวนไปใหลูกคาได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ทําการตกลงราคาจัดซื้อลวงหนาสําหรับวัตถุดิบจําพวกเหล็กเปนระยะเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน ซึ่งจะชวย
ควบคุมตนทุนไมใหแกวงตัวในชวงระยะเวลาดังกลาว สําหรับวัตถุดิบจําพวกทุติยภูมิทางบริษัทฯ ไดทําการตกลงราคาลวงหนา
ไวกับผูจําหนายวัตถุดิบไวตามระยะเวลาที่กําหนด จึงทําใหบริษัทฯ สามารถรูตนทุนวัตถุดิบและสามารถควบคุมตนทุนวัตถุดิบ
ไดในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว
1.2

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบปฐมภูมิประเภทเหล็กเสนจาก
ตางประเทศทั้งหมด ซึ่งนําเขาจากประเทศญี่ปุนเปนหลัก รองลงมาคือ ยุโรป โดยสัดสวนวัตถุดิบที่สั่งโดยตรงจากตางประเทศ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.4 และ รอยละ 10.1 ของตนทุนทั้งหมดในป 2555 และ งวดเกาเดือนแรก ป 2556 ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักร เปนจํานวนมากจากตางประเทศ โดยราคาที่ซื้อจะถูกกําหนดเปนสกุลเงินตางประเทศ
เชน เงินเยน และ เงินเหรียญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถนําเงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการสงออกชิ้นสวนใหกับผูผลิตรถยนตในตางประเทศมาซื้อวัตถุดิบที่มี
การสั่งโดยตรงจากตางประเทศเพื่อลดความเสี่ยงโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดเชนกัน (Natural Hedge)
โดยในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 รายไดที่บริษัทฯ ไดรับในรูปเงินตราตางประเทศมีมูลคา 14.8 ลานบาท 41.8 ลานบาท
และ 345.9 ลานบาท ตามลําดับ และ บริษัทฯ มีรายจายในรูปเงินตราตางประเทศ มูลคา 832.8 ลานบาท 993.5ลานบาท และ
1,038.3 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรายไดในรูปเงินตราตางประเทศตอรายจายในรูปเงินตราตางประเทศรอยละ
1.8 รอยละ 4.2 และรอยละ 33.3 สําหรับป 2553 ถึงป 2555 ตามลําดับ สําหรับสวนตางที่เหลืออยู บริษัทฯ ไดมีการใชเครื่องมือ
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในบางสวน ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบกับลูกคารายใดรายหนึ่งที่สูง
กวารอยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมดในป 2555
สําหรับวัตถุดิบทุติยภูมินั้น ทางบริษัทฯ ซื้อจากผูผลิตภายในประเทศเปนหลักถึงแมวาผูผลิตวัตถุดิบทุติยภูมิจะไดรับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบางแตจะมีผลกระทบตอตนทุนบริษัทฯ
ในสัดสวนที่นอ ยกวาเมื่อเทียบกับวัตถุดิบ
ปฐมภูมิ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงตองเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
โดยเฉพาะกรณีที่เงินบาทแข็งคาขึ้น ซึ่งแมวาจะชวยใหบริษัทฯ สามารถซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศไดถูกลง แตในแงของการ
แขงขันกับผูผลิตตางชาติ บริษัทฯ อาจจะเสียเปรียบในการแขงขันเสนอราคา โดยทุกครั้งกอนที่ลูกคาของบริษัทฯ จะเลือกผูผลิต
ชิ้นสวนตางๆ นั้น จะมีการใหผูผลิตชิ้นสวนแตละรายที่เปน Approved Vendor List ทําการสงใบเสนอราคา ซึ่งหากเกิดใน
ชวงเวลาที่เงินบาทแข็งคาขึ้น ราคาที่ผูผลิตตางชาติเสนอเมื่อเทียบเปนเงินบาทแลวจะถูกลง
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ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาหรือไมไดสัญญาใหมจากผูผลิตรถยนตหรือผูผลิตชิ้นสวนรถยนต

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนลักษณะการวาจางผลิตจึงจําเปนตองมีการทําสัญญาระหวางผูวาจาง (เชน บริษัทผูผลิตรถยนต) และผูถูก
จาง (บริษัทฯ) ซึ่งสัญญาดังกลาวในบางครั้งจะไมมีการระบุอายุของสัญญาหรืออาจไมมีการระบุจํานวนชิ้นสวนที่จะสั่งซื้อ และ
เมื่อครบอายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรุนของรถยนตหรือเครื่องยนต ลูกคาก็จะมีการคัดเลือกผูผลิตรายใหม นอกจากนั้น
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนยังมีความเสี่ยงที่จะถูกบอกเลิกสัญญาระหวางอายุสัญญาและมีความเสี่ยงที่จะเสียลูกคาบางรายหาก
บริษัทฯ ไมไดรับเลือกใหผลิตชิ้นสวนใหลูกคาในโครงการตอไป
อยางไรก็ดี ลูกคาของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต มักจะไมเปลี่ยนผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณจนกวา
จะหมดรุนของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาอยูที่ประมาณ 5 – 10 ป เนื่องจากการสรรหาบริษัทผูผลิตชิ้นสวนที่มี
คุณภาพตรงตามความตองการที่กําหนดจะตองมีขั้นตอนระยะเวลานานในการอนุมัติและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวน และ
อาจสงผลใหกระบวนการผลิตของลูกคาของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะตองหยุดชะงักเนื่องจากมีอุปกรณชิ้นสวนไมเพียงพอ อีก
ทั้งยังทําใหมีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของสินคา โดยระยะเวลาการคัดเลือกและวางแผนกอนการผลิตจริงอาจใชเวลาตั้งแต 3
เดือนไปจนถึง 36 เดือน ขึ้นอยูกับความซับซอนของชิ้นสวนและอุปกรณ
สําหรับบริษัทฯ เปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ไดมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพและระยะเวลาในการผลิตที่ทันตามความตองการ
ของลูกคา และไดรับการรับรองดวยระบบควบคุมคุณภาพของผูผลิตชิ้นสวนรถยนตมาตรฐานสากล ISO/TS16949 โดยแตละ
ครั้งกอนทําสัญญากับลูกคา นอกจากการคัดเลือกดานราคาของชิ้นสวนแลว บริษัทฯ จะตองถูกประเมินคุณภาพและศักยภาพ
ในการผลิตชิ้นสวนดวย ทั้งในดานความสามารถในการควบคุมบุคลากรในการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบ ศักยภาพของ
เครื่องจักรที่นํามาใชในการผลิต และประสิทธิภาพของกรรมวิธีที่ใชในการผลิต เมื่อทําการประเมินจนมั่นใจแลวจึงจะวาจางให
บริษัทฯ เปนผูผลิต ดังนั้น สัญญาที่บริษัทฯ ทํากับลูกคาสวนใหญจึงเปนสัญญาระยะยาวจนกวาจะหมดรุนของผลิตภัณฑนั้นๆ
และมีแนวโนมที่จะใหบริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนใหแกลกู คาตอไป โดยปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับคัดเลือก
เปน บริษัทผูผลิตชิ้นสวนที่สงใหกับบริษัทผลิตรถยนตโดยตรง (Approved OEM Supplier Tier 1) จากผูผลิตรถยนต 7 ราย ดังนี้
General Motors, Isuzu Motors, Mitsubishi Motors, Toyota Motors, Ford , Mazda, และ Suzuki Motors ตลอดจนเปน
บริษัทที่เปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตขั้นที่ 2 (Approved OEM Supplier Tier 2) ใหกับลูกคา 3 ราย ดังนี้ Continental
Automotive, ZF และ Kayaba Steering และในป 2556 บริษัทฯ ไดทาํ สัญญาเพิ่มเติมกับลูกคาปจจุบันหลายรายเพื่อผลิต
ชิ้นสวนสําหรับ รถยนตหรือเครื่องยนตรุนใหมๆ เชน การเปน Approved OEM Supplier Tier 1 ใหกับบริษัท Renault ที่จะเริ่ม
ผลิตในป 2557 ใหกับบริษัท Mitsubishi Motors Thailand ที่เปนการขยายสัญญาการผลิตถึง ป 2564 ใหกับบริษัท Triumph ที่
จะเริ่มผลิตในป 2557 และ ใหกับบริษัท Volvo ซึ่งกําลังอยูในชวงทดสอบผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) และ ไดรับคัดเลือกเปน
Approved OEM Supplier Tier 2 ใหกับบริษัท GKN (ประเทศไทย) ที่เปน OEM Supplier Tier 1 และจะเริ่มผลิตในป 2558
เปนตน
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ความเสี่ยงจากการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบของไทยในป 2558
(AEC 2015)

การกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในป 2558 (AEC 2015) จะทําใหผูประกอบการในประเทศไทย
ไมวาจะเปนผูประกอบยานยนต ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หรือแมกระทั่งผูออกแบบและผลิตเครื่องจักร รวมทั้งทางบริษัทฯ เองมี
โอกาสในตลาดนอกประเทศมากขึ้น แตก็อาจทําใหผูประกอบการดังกลาวไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาไดเชนกัน
ในกรณีดังตอไปนี้
1.4.1

บริษัทผลิตรถยนตที่เปนลูกคารายสําคัญของบริษัทฯ อาจยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา หรือมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกวาประเทศไทย ซึ่งจะกระทบตอยอดขาย
ของบริษัทฯ

ผูผลิตรถยนตรายใหญจากตางประเทศซึ่งเปนฐานลูกคาสําคัญของบริษัทฯ
อาจจะยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุน
ต่ําสุดและอาจลดการผลิตในประเทศที่มีตนทุนสูงกวา โดยในปจจุบันคูแขงที่สําคัญของไทยในภูมิภาคไดแกประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งผูประกอบการจากหลายๆ ประเทศกําลังใหความสนใจเปนอยางมาก โดยจากขอมูลของ the 24th Annual Survey Report
on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies ที่จัดทําขึ้นชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
พบวา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตของญี่ปุนไดจัดใหประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่นาสนใจลงทุนเปนอันดับสาม
รองจาก ประเทศอินเดีย และ จีน เนื่องจากคาดวาประเทศอินโดนีเซียจะมีการเติบโตของตลาดที่สูงและมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา
หากผูผลิตรถยนตยายฐานการผลิตรถยนตจากไทยไปยังประเทศอื่นก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอยอดจําหนายของผูผลิตชิ้นสวน
ที่ใชในอุตสาหกรรมรถยนตของไทย ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เปนผูผลิตชิ้นสวนที่สงใหกับบริษัทผลิตรถยนตโดยตรง (OEM Supplier
Tier 1) และบริษัทที่เปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตขั้นที่ 2 (OEM Supplier Tier 2) แมวาผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจะยังสามารถสงออกชิ้นสวนไปยังประเทศที่ผูผลิตยายฐานการผลิตไปก็ตาม
แต
ความสามารถในการแขงขันก็จะดอยกวาคูแขงที่เปนผูผลิตในประเทศนั้นๆ
เนื่องจากอุปสรรคจากการขนสงสินคาในระยะ
ทางไกล
อยางไรก็ตาม จากประสบการณการเปนฐานการผลิตที่ยาวนานกวา 50 ปของประเทศไทย ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพอยางตอเนื่อง การมีศูนยวิจัย พัฒนาและทดสอบยานยนตและชิ้นสวน ที่มีความทันสมัย และการสงเสริมจากภาครัฐ
และเอกชน ทําใหในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตของประเทศมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
โดยรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนไทยใหเปนฐานการผลิตที่สําคัญของเอเชีย ทั้งในดานการลดหยอนภาษี
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การกอสรางสาธารณูปโภคใหมีความพรอมสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต นโยบายรถยนต
คันแรก นโยบายการไมมีรถยนตแหงชาติ และการสงเสริมการลงทุนอยางเสรีโดยสรางความเทาเทียมในการแขงขันใหกับผูลงทุน
ในประเทศ สงผลใหผูประกอบการตางชาติเขามาลงทุนในไทยอยางมากในชวงปที่ผานมา โดยจากขอมูลของธนาคารแหง
ประเทศไทย มูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตโดย
เฉลี่ย ระหวางป 2551 – 2555 อยูที่ 25,353 ลานบาท ตอป หรือ รอยละ 10 จากมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทั้งหมด
ซึ่งสูงที่สุดในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด
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ที่มา: ASEAN Automotive Federation (AAF)

และหากพิจารณายอดขายตอยอดการผลิตของกลุมประเทศอาเซียนในป 2555 จะเห็นวามีเพียงประเทศไทยเทานั้นที่มียอดการ
ผลิตมากกวายอดขาย สวนประเทศอื่นๆ ลวนเปนการผลิตเพื่อใชในประเทศเทานั้น เพราะฉะนั้น แมบริษัทผลิตรถยนตบางสวน
จะมีการขยายการลงทุนไปในอินโดนีเซีย แตก็เปนการผลิตเพื่อขายในประเทศเทานั้น เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรมาก และ
เปนตลาดเกิดใหมทําใหมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้น การเพิ่มการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียของคายรถจึงไม
กระทบกับการลงทุนในประเทศไทย
นอกจากนี้ ในอนาคต ทางบริษัทฯ ไดมีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเขาสูกลุมลูกคาในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนที่อินโดนีเซีย หรือญี่ปุน โดยมีแผนที่จะใชเทคโนโลยีในการผลิตที่มีอยูแลวของบริษัทฯ เปนตัวกลางในการขยาย
กิจการ
1.4.2

ผูออกแบบและผลิตชิ้นสวนตางชาติ
ที่มีความพรอมทั้งในเรื่องของเงินทุนและเทคโนโลยีในการผลิต
สามารถเขามาแขงขันกับบริษัทฯ ไดงายขึ้น อาจทําใหสภาวะการแขงขันในตลาดรุนแรงขึ้น และมี
ผลกระทบดานลบกับรายไดของบริษัทฯ

ที่ผานมาในอดีต
ผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับยานยนตของประเทศไทยมีจํานวนหลายรายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทั้งผูผลิตชิ้นสวนในประเทศ และผูผลิตชิ้นสวนจากตางประเทศ จากขอมูลของสถาบันยานยนตที่ทําการสํารวจเมื่อป
2554 พบวา OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 มีจํานวนรวมมากกวา 2,300 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2545 ซึ่งมี
OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 เพียง 1,800 ราย แต หากพิจารณาเพียงสัดสวนของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตประเภท OEM Supplier Tier 1 จะเห็นวามีจํานวนลดลง จาก 709 ราย เหลือ เพียง 615 ราย และสัดสวนของบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนที่ถือหุนหลักโดยชาวตางชาติก็ลดลง จากรอยละ 58 เปน รอยละ 50 จาก OEM Supplier Tier 1 ทั้งหมด
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หลังจากการกาวขึ้นเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ จะทําใหคูแขงรายใหมจากตางชาติสามารถเขามาแขงขัน
กับบริษัทฯ ไดงายขึ้น ผานทางการนําชิ้นสวนเขามาขาย หรือการตั้งโรงงานผลิตในประเทศ เนื่องจากมีการเคลื่อนยายของสินคา
แรงงาน และ เงินทุน อยางอิสระ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหไดเปรียบคูแขง เชน
(1)

บริษัทฯ มีนโยบายการทําธุรกิจที่มุงเนนการผลิตชิ้นสวนที่ใหอัตรากําไรที่สูง และชิ้นสวนที่เนนการผลิตจํานวนมาก โดย
ชิ้นสวนที่บริษัทฯ ผลิตนั้นจะเปนชิ้นสวนที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เชน ระบบสงกําลังในเครื่องยนตดีเซล ระบบ
เบรค และชุดเกียร เปนตน จึงทําใหมีผูผลิตนอยราย

(2)

เมื่อเทียบกันในกลุมประเทศอาเซียน ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานไอเสียที่สูงที่สุดในภูมิภาค รถยนตและ
เครื่องยนตที่ผลิตในประเทศไทยหลังจากป 2556 จะตองผานมาตรฐานไอเสียยูโร 4 และจะตองมีการพัฒนาเขาสู
มาตรฐานไอเสียยูโร 5 ขึ้นไปภายในป 2558 ทําใหชิ้นสวนที่ผลิตจากประเทศอื่นในภูมิภาค เชน อินโดนีเซีย ซึ่งใช
มาตรฐานไอเสียที่ต่ํากวา อาจไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ ได

(3)

คูแขงใหมที่ตองการขยายฐานการผลิตมาไทยจําเปนตองใชเงินลงทุนสูงและใชเวลานานในการเตรียมการทั้งทางดาน
โรงงาน เครื่องจักร การสรางบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต

(4)

เมื่อผูผลิตรถยนตเลือกผูผลิตชิ้นสวนแลวมักจะไมเปลี่ยนผูผลิตรายใหมจนกวาที่จะหมดรุนของรถยนตนั้นๆ อยางไรก็
ตาม เมื่อหมดรุนของรถยนตแลวก็ยังมีความเปนไปไดสูงที่ผูผลิตรถยนตจะเลือกใหบริษัทฯ เปนผูผลิตชิ้นสวนตอไปเมื่อ
เปลี่ยนรุนการผลิตใหม เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับลูกคามาโดยตลอด โดยมุงเนนเรื่องคุณภาพของชิ้นสวน
และการสงมอบงานใหทันเวลา
และหากบริษัทผูผลิตรถยนตตองการเปลี่ยนผูผลิตชิ้นสวนเปนรายใหมจะตองผาน
กระบวนการประเมินผูผลิตใหมทั้งหมด
ซึ่งอาจตองใชเวลามากและทําใหมีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของสินคา
นอกจากนั้น ผูผลิตรายใหมที่ไมคุนเคยกับการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสูง สําหรับรถยนตมาตรฐานไอเสียสูงกวา ยูโร 5 ก็จะ
ขาดความชํานาญในการผลิตชิ้นสวนดังกลาวเพื่อมาแขงขันกับบริษัทฯ

(5)

เนื่องจากอุปสรรคดานระยะทางและการขนสง หากไมมีความจําเปน บริษัทผูผลิตรถยนตมักเลือกสั่งชิ้นสวนจากผูผลิต
ชิ้นสวน OEM ในประเทศ เพราะสามารถบริหารจัดการหวงโซการผลิตไดงายกวา

1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายรายใหญ

ในป 2555 และงวดเกาเดือนแรก ป 2556 ลูกคารายใหญ 5 รายแรก มีสัดสวนรายไดสูงถึงรอยละ 84.1 และรอยละ 84.3 ของ
รายไดจากการขายทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียรายไดจากลูกคารายใหญจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ
โดยในงวดเกาเดือนแรก ป 2556 บริษัทฯ มีลูกคาหนึ่งรายที่มีสัดสวนการจําหนายตอรายไดทั้งหมดที่สูงกวารอยละ 30 ของ
ยอดขายรวมของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาทุกรายอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ลูกคาหลักเฉลี่ยเกิน 10 ป โดยในการผลิตชิ้นสวนแตละชนิดนั้น ทางบริษัทฯ จะมีสวนรวมในการพัฒนา ออกแบบ รวมไปถึงการ
ออกความเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตของชิ้นสวนตางๆ รวมกับลูกคา ซึ่งกระบวนการดังกลาวอาจใชเวลาระหวาง
3 – 36 เดือนขึ้นอยูกับความซับซอนของผลิตภัณฑ ประกอบกับชิ้นสวนที่บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูผลิตนั้นมักจะเปน
ชิ้นสวนที่มีความซับซอนเปนพิเศษ ทําใหบริษัทที่สามารถผลิตไดมีนอยราย เหตุผลดังกลาวจึงทําใหบริษัทฯ เปนที่ไววางใจของ
ลูกคาซึ่งเปนบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญของโลก โดยจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวน ใหกับ
สวนที่ 2 หนา 8
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รถยนตรุนใหมๆ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ โดยทั่วไปแลวการผลิตชิ้นสวนเพื่อการจําหนายตรงแบบ OEM Supplier Tier 1 ของ
บริษัทฯ เปนการผลิตตามแบบที่มีลักษณะเฉพาะ (Specification) และมักจะเลือกลูกคาเฉพาะกลุมทําใหมีฐานลูกคาจํานวน
นอยรายเพื่อผลิตสินคาที่บริษัทฯ มีความชํานาญเปนพิเศษและสามารถรักษาคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน ประกอบกับ การ
ผลิตชิ้นสวนทั้งหมดของบริษัทฯ เปนลักษณะอิงตามรุนของรถยนตนั้นๆ หรือเปนโครงการ บริษัทฯ จึงสามารถผลิตและจําหนาย
ชิ้นสวนไดตลอดอายุของรถยนตรุนนั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวมีอายุ 5-10 ป และยังไมรวมการผลิตชิ้นสวนเพื่อสงใหตลาดอะไหลซึ่ง
เปนชิ้นสวนที่ใชสําหรับซอมบํารุง และไมไดปอนเขาสูสายการผลิต (After Market)
นอกจากนี้ เนื่องจากผูผลิตรถยนตในประเทศไทยมีเพียง 12 ราย การที่บริษัทฯ เปน OEM Supplier Tier 1 ซึ่งผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตใหผูผลิตรถยนตในประเทศเปนหลัก จึงเปนปกติที่บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากลูกคาหลัก 5 รายแรกในสัดสวนที่สูง
1.6

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการใชที่ดินในการดําเนินการจากกลุมผูถือหุนใหญ

ในปจจุบัน PCW PCD และ PCF เชาที่ดินจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทของนายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และ
นางวรรณา เรามานะชัย ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ และเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการของบริษัทฯ เพื่อใชเปนที่ตั้งโรงงานทั้งหมด
และดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทําสัญญาเชาที่ดินขึ้นมาใหมโดยสัญญาเชาที่ดินดังกลาวเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557 และในวันที่ 30 กันยายน 2556 PCW PCD และPCF ไดตกลงทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา
ที่ดิน โดยเปลี่ยนอัตราคาเชาเปนราคาตลาดที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31
ธันวาคม 2557 และสามารถตอไดอีก 7 คราวๆ ละ 3 ป ภายใตเงื่อนไขใหปรับราคาคาเชาตามราคาตลาดที่ประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระในทุกๆ รอบการตอสัญญา
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการเชาที่ดินจากกลุมผูถือหุนใหญและมีความเสี่ยงจากราคาคาเชาที่อาจปรับเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญในการตอสัญญารอบใหมซึ่งอาจกระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต อยางไรก็ตามบริษัทฯ เปนผูมี
สิทธิในการเลือกตอสัญญาเชาไดอีก 7 คราวๆ ละ 3 ป รวมมีอายุการเชาทั้งหมดประมาณ 22 ป 6 เดือน นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 โดยคาใชจายที่เปนคาเชาที่บริษัทฯ ตองจายใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด ตามสัญญา
เชาปจจุบันดังกลาวรวมเทากับ 15.7 ลานบาทตอป (คํานวณจากคาเชาตารางวาละ 23.5 บาท บนเนื้อที่รวม 138-3-49.0 ไร
หรือ 55,549.0 ตารางวา) เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายของบริษัทฯ ในป 2555 ที่เทากับ 5,293.7 ลานบาท จะคิดเปนสัดสวน
เพียงแครอยละ 0.3 เทานั้น นอกจากนี้การบริหารจัดการทรัพยสินดวยการเชา ยังชวยใหบริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคลองทาง
การเงินที่สูงของบริษัทฯ ได โดยที่ไมตองนําเงินสดในจํานวนที่สูงมาซื้อที่ดิน และยังสงผลดีตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานซึ่ง
สะทอนจากอัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ที่อยูในระดับที่
สูง เปนตน
ทั้งนี้ ภายหลังการสิ้นสุดสัญญาดังกลาว หรือนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2579 เปนตนไป บริษัทฯ ตองมีการตกลงทําสัญญาเชา
ที่ดินใหมกับผูใหเชา ในกรณีที่ไมสามารถตกลงทําสัญญาเชาที่ดินฉบับใหมได บริษัทฯ จะมีภาระในการพิจารณาหาพื้นที่ตั้ง
โรงงานใหม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.7

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทยอย เปนผูผลิตชิ้นสวนแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) ซึ่งเปนการผลิตชิ้นสวนใหกับผูผลิต
และประกอบรถยนต โดยรายไดประมาณรอยละ 94.2 ของรายไดรวมในป 2555 และ รอยละ 93.8 ของรายไดรวมในงวดเกา
เดือนแรก ป 2556 มาจากการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเพื่อจําหนายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมยานยนต โดยมีสัดสวนรายไดใน
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ประเทศ เทากับรอยละ 86.2 จากยอดการขายชิ้นสวนทั้งหมดในป 2555 และ รอยละ91.1 จากยอดการขายชิ้นสวนทั้งหมดใน
งวดเกาเดือนแรก ของป 2556 ตามลําดับ ผลประกอบการของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับสภาวะของอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งมีความ
ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น หากในอนาคตการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตเกิดการชะลอตัวหรือประสบภาวะ
ถดถอยอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม หรือการลดมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือปจจัยอื่นๆ อาจสงผลกระทบตอ
อัตราการเติบโตของรายไดและผลประกอบการของบริษัทฯ ดวย เชน ในชวงปลายป 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัย โรงงานผูผลิต
รถยนตหลายโรงที่เปนลูกคาของบริษัทฯ ไดเกิดความเสียหายรุนแรงถึงขั้นตองหยุดการผลิต
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยยังมีความแข็งแกรง โดยในปที่ผานมาเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออก
เปนอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีปจจัยเกื้อหนุนจากนโยบายเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาล เชน นโยบายรถคันแรก และ
นโยบายการยกเวน ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต และ การสงเสริมใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตรถยนตในเอเชีย หรือ “Detroit of Asia” ประกอบกับการที่บริษัทรถยนตตางๆ มีแผนที่จะใชประเทศไทยเปน
ฐานการผลิตสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอไป และในป 2555 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนตสูงถึง 2.5 ลานคัน เติบโตจาก ป
2554 ที่มีการผลิตรถยนตเพียง 1.5 ลานคัน หรือ คิดเปนอัตราเติบโตสูงถึงรอยละ 68.3 ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายรถคัน
แรกของรัฐบาล และจากขอมูลของแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งจัดทําโดยสถาบันยานยนต คาดวาในอนาคตจะมีการ
เติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศตอไป โดยตั้งเปาจํานวนการผลิตรถยนตภายในประเทศสูงถึง 3 ลานคันภายในป
2560
นอกจากนี้ ธุรกิจการจําหนายยานยนตในไทยมีการแขงขันที่สูง ซึ่งทําใหกลุมผูผลิตและจําหนายยานยนตเพิ่มความถี่ในการ
ผลักดันยานยนตรุนใหมมากขึ้น หรือการปรับโฉมรถยนตรุนเดิมเขาสูตลาดมากขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีโอกาสที่จะไดผลิตชิ้นงาน
ใหมๆ และมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเฝาติดตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนตและธุรกิจการจําหนายยาน
ยนตอยูเสมอ
เพื่อเตรียมพรอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของการชะลอตัวในอุตสาหกรรมยานยนตที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
1.8

ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมยานยนตตา งประเทศเนื่องจากลูกคาของบริษัทฯ
ตางชาติมียอดการสงออกทางออม (Indirect Export) ไปยังตางประเทศสูง

ที่เปนผูผลิตรถยนต

บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากตางประเทศ ในสัดสวนรอยละ 13.8 จากยอดการขายทั้งหมดในป 2555 และ รอยละ 8.9 จากยอด
การขายทั้งหมดในงวดเกาเดือนแรกป 2556 ตามลําดับ อยางไรก็ดี ถึงแมวารายไดดังกลาวคิดเปนสัดสวนที่ต่ําเมื่อเทียบกับ
ยอดขายทั้งหมด แตการสงออกทางออม (Indirect Export) ผานลูกคาของบริษัทฯ ที่เปนผูผลิตรถยนตในเมืองไทยถือวามี
จํานวนที่สูง โดยในป 2555 และ เกาเดือนแรกป 2556 ประเทศไทยมี สัดสวนรถยนตที่ขายในประเทศเพียงรอยละ 58.5 และรอย
ละ 53.6 ของการผลิตทั้งหมดตามลําดับ ดังนั้น รายไดของบริษัทฯ สวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต
ตางประเทศดวย
หากอุตสาหกรรมยานยนตในตางประเทศประสบภาวะถดถอยก็จะสงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เชนกัน
ยกตัวอยางเชน ระหวางป 2551 และ ป 2552 ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกจากปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (Sub-prime
Crisis) ในสหรัฐฯ ซึ่งทําใหยอดจําหนายรถยนตทั่วโลกในป 2552 ลดลงกวา 9 ลานคัน หรือ คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 12 และ
ทําใหยอดการผลิตรถยนตในไทย ลดลงกวา 4 แสนคันในป 2552 หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 28 จากการผลิตในป 2551 ซึ่ง
ในชวงระยะเวลาดังกลาวรายไดของ PCW PCD และ PCF ลดลงจากป 2551 ถึงรอยละ 36.5 รอยละ 34.2 และ รอยละ 31.8
ตามลําดับ
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ความเสี่ยงจากสายการผลิตที่มีขอจํากัดและไมสามารถปรับเปลี่ยนได

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนรถยนตที่มีลักษณะเฉพาะ โดยแตละชิ้นสวนมีการออกแบบสายการผลิตที่เปนพิเศษเฉพาะเจาะจงให
สามารถทํางานใหกับผลิตภัณฑเพียงผลิตภัณฑเดียวตอสายการผลิต จึงจําเปนที่จะตองมีการสรางอุปกรณในการผลิตตลอดจน
สายการผลิตขึ้นมาเปนพิเศษ โดยสายการผลิตดังกลาวจะสามารถใชในการผลิตไดเฉพาะชิ้นสวนที่ไดมีการเจาะจงไวแลวเทานั้น
ไมสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อผลิตชิ้นสวนอื่นภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้น จํานวนการผลิตในแตละสายการผลิตไดถูก
กําหนดไวแลวตั้งแตที่มีการติดตั้งเครื่องจักรทําใหการเพิ่มยอดผลิตสูงกวากําลังการผลิตเปนไปไดยาก เชน ในชวงป 2555 ถึง
ไตรมาสแรกของป 2556 บริษัทผูผลิตรถยนตหลายรายตองการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงคจากนโยบายรถคันแรกและ
ยอดการผลิตคงคางจากอุทกภัยครั้งใหญในประเทศ แตบริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับความตองการจาก
ลูกคาไดทัน ทําใหบริษัทฯ ตองสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได
อยางไรก็ตาม ในสภาวะปกติ ลูกคาจะทําการประมาณการความตองการชิ้นสวนลวงหนาใหกับบริษัทฯ ทุกๆ 3 – 12 เดือน จึงทํา
ใหบริษัทฯ สามารถเตรียมความพรอมในการผลิตและเตรียมสินคาคงคลังเพื่อรอสงใหกับลูกคาไดทัน ในกรณีที่ลูกคามีความ
ตองการชิ้นสวนมากขึ้นโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ สามารถบริหารสินคาคงคลังเพื่อสนับสนุนใหกับลูกคาใน
กรณีที่มีความตองการชิ้นสวนเพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆ
ในกรณีที่ลูกคามีการเปลี่ยนแบบ หรือ เปลี่ยนลักษณะเฉพาะ (Drawing หรือ Specification) บริษัทฯ จะมีการเจรจากับลูกคาให
เปนผูรับผิดชอบตนทุนของอุปกรณการผลิตที่จัดทําขึ้นเปนพิเศษดังกลาวเพิ่มเติม ดวยการรวมตนทุนของอุปกรณไวในราคาตอ
หนวยของชิ้นงานตามสัญญา และจะมีการลดราคาใหเมื่อมียอดการสั่งซื้อถึงจํานวนที่ไดตกลงไว และลูกคาจะใหระยะเวลาที่
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต
1.10

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

การสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะมีการตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และ ลูกคาของบริษัทฯ เพื่อกําหนดวาผูผลิตวัตถุดิบราย
ใดบางจะสามารถเปนผูสงสินคาใหกับบริษัทฯ ได ซึ่งจะเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กําหนด เชน American Iron and
Steel Institute (AISI), Japanese Industrial Standards (JIS) หรือ Deutsches Institut für Normung (DIN) นอกจากนั้น
บริษัทฯ จะประเมินศักยภาพของผูผลิตวัตถุดิบดังกลาวตามมาตรฐานผูผลิตรถยนต ISO/TS16949 ดวยกระบวนการดังกลาว
ทําใหบริษัทฯ มีผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญ 5 รายแรก คิดเปนรอยละ 28.3 และ รอยละ 23.5ของ ตนทุนขายในป 2555 และ
งวดเกาเดือนแรกป 2556 ตามลําดับ จึงทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไมไดรับวัตถุดิบหากมีเหตุการณที่ทําใหผูจัดจําหนาย
ดังกลาวไมสามารถผลิตหรือสงสินคาได เชน ในชวงตนป 2554 ที่มีเหตุการณสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน ผูผลิตเหล็กราย
ใหญๆ ซึ่งเปนผูจัดจําหนายเหล็กใหกับบริษัทฯ ไมสามารถผลิตสินคาไดตามปกติ ทําใหบริษัทฯ ขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนํามาใช
ผลิต
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว ในระหวางขั้นตอนการออกแบบหรือทําสัญญา หรือระหวางเริ่มการผลิต บริษัทฯ จะมี
การนําเสนอวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงแตสามารถจัดหาและจัดซื้อไดงายกวาใหลูกคาพิจารณาเพื่อเปนทางเลือก
ใหกับลูกคา และบริษัทฯ จะนําเสนอผูผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติมอยางนอยอีก 1 ราย เพื่อเปนทางเลือกในกรณีฉุกเฉิน

สวนที่ 2 หนา 11

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1.11

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากคาเสียหายเนื่องจากปญหาดานคุณภาพของสินคา

ปจจุบันประเทศไทยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551
(พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ) ซึ่ง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบนี้กําหนดใหผูประกอบการทุกคนซึ่งในที่นี้หมายถึง ผูผลิต หรือผูวาจางให
ผลิต ผูนําเขา ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต และผูนําเขาได ตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดจาก
สินคาที่ไมปลอดภัยที่ไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ของผูประกอบการหรือไมก็ตาม เพราะฉะนั้น หากรถยนตที่ลูกคาของบริษัทฯ เปนผูผลิต ถูกฟองรองจากผูบริโภค บริษัทฯ
อาจจะตองรวมชําระคาเสียหายดวย หากความผิดพลาดดังกลาวเกิดจากความผิดผลาดในชิ้นสวนที่บริษัทฯ เปนผูผลิต
ในขณะเดียวกันบริษัทผูผลิตรถยนตที่เปนลูกคาโดยตรงของบริษัทฯ ก็ยังสามารถเรียกคาชดเชยจากการชํารุดของผลิตภัณฑได
โดยตรงเชนกัน ซึ่งปกติระยะเวลาการประกันโดยเฉลี่ยของชิ้นสวนที่บริษัทฯ ผลิตจะอยูที่ 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร โดยลูกคา
หลักของบริษัทฯ ที่เปนบริษัทผลิตรถยนตชั้นนําจะใหความสําคัญเรื่องคุณภาพสินคาและการสงมอบใหตรงเวลาเปนอยางมาก
เนื่องจากความผิดพลาดของชิ้นสวนในรถยนตจะทําใหเกิดความเสียหายในวงกวางและอาจตองถึงขั้นเรียกคืนรถยนตที่จําหนาย
ไปแลวกลับมา ทําใหเกิดความสูญเสียทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และชื่อเสียง และการสงสินคาไมตรงเวลาจะทําใหการผลิตตอง
หยุดชะงักและไมสามารถผลิตไดตามเปาหมาย ดังนั้น บริษัทผูผลิตรถยนตจึงไดกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานสําหรับการผลิต
ชิ้นสวนรถยนตอยางเขมงวดอาทิเชน กําหนดใหผูผลิตชิ้นสวนตองไดรับรองมาตรฐานสากล เชน ISO/TS16949 เปนตน และ
หากไมสามารถควบคุมมาตรฐานไดตามที่กําหนด บริษัทฯ อาจถูกลดคําสั่งซื้อ และถูกยกเลิกสัญญา ทําใหสงผลกระทบตอผล
การดําเนินงานได
ทั้งนี้ ชิ้นสวนที่บริษัทฯ ผลิตเชน ชิ้นสวนสําหรับเครื่องยนตดีเซล กลุมระบบสงกําลัง และ กลุมระบบเบรค เปนกลุมชิ้นสวนที่จะ
ถาพบปญหาก็จะพบไดตั้งแตสินคาของ
ไดรับการทดสอบประสิทธิภาพอยางมากจากผูผลิตรถยนตกอนสงถึงมือลูกคา
บริษัทฯ ยังอยูในสายการผลิตของลูกคาของบริษัทฯ ซึ่งถาเกิดปญหาเรื่องคุณภาพระหวางสินคายังอยูในสายการผลิตของลูกคา
ก็จะมีการชดเชยคาใชจายในการคัดแยกงานใหกับทางลูกคาของบริษัทฯ ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ปญหาดาน
คุณภาพสินคาที่จะตองถูกเรียกคืนกลับจากผูบริโภคจึงมีความเปนไปไดต่ํา
แมจะยังไมมีเหตุการณถูกเรียกคืนสินคาจากผูบริโภคเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การรับผิดชอบจากกฎหมายคุมครองผูบริโภคก็ยังเปน
ประเด็นความเสี่ยงสําคัญที่บริษัทฯ ใหความสําคัญมาโดยตลอด โดยไดกําหนดแนวทางและมาตรการที่มุงเนนไปสูการปองกัน
ปญหาที่ตนเหตุ
โดยปจจุบันบริษัทฯ
มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตอยางตอเนื่องโดยมีระบบควบคุมคุณภาพที่ได
มาตรฐานสากล และไดรับประกาศนียบัตร ISO9001:2000, ISO14001:2002 และยังไดรับรองคุณภาพมาตรฐานสําหรับผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนต ISO/TS16949 อีกดวย
1.12

ความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียรายไดหรือสูญเสียลูกคาหากเกิดวินาศภัยและภัยธรรมชาติกับโรงงานหรือ
เครื่องจักรของบริษัทฯ

จากการที่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตชิ้นสวนยานยนตตามที่ไดตกลงและรับคําสั่งซื้อจากลูกคา หากเกิดวินาศภัย หรือภัย
ธรรมชาติที่สรางความเสียหายตอโรงงานและเครื่องจักรของบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ ไมสามารถทําการผลิตหรือดําเนินธุรกิจ
ได บริษัทฯ จะมีโอกาสสูญเสียรายไดตลอดจนสูญเสียลูกคาเนื่องจากลูกคาของบริษัทฯ จะตองหาผูผลิตรายอื่นมาทดแทน
เพื่อใหสายการผลิตของลูกคาดําเนินไปอยางตอเนื่อง และการที่บริษัทฯ จะไดลูกคาดังกลาวกลับคืนมาทั้งหมดอาจจะมีความ
เปนไปไดต่ํา
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของการทําประกันภัยเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงตางๆ เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลวจะสราง
ความเสียหายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณที่ถึงขั้นทําใหธุรกิจหยุดชะงักเพราะจะทําใหบริษัทฯ ตองสูญเสียรายไดใน
ขณะที่ยังมีคาใชจายในการบริหารงาน เชน เงินเดือนพนักงาน คาน้ํา คาไฟ รวมทั้งดอกเบี้ยจายที่บริษัทฯ ยังคงตองจายตอไป
และอาจถึงขั้นทําใหสูญเสียลูกคาเนื่องจากไมสามารถสงสินคาไดตามกําหนด โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาประกันภัย
เพื่อปองกันความเสี่ยงของเหตุการณที่จะมีผลกระทบรุนแรงตอบริษัทฯ ไมวาจะเปนความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย ภัย
ธรรมชาติตางๆ หรือการถูกลักทรัพย โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่จะเกิดกับอาคาร โรงงาน
เครื่องจักร สินคาคงคลัง ฯลฯ กวา 6,600 ลานบาท หากพิจารณามูลคาของสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมงวด
เกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ และอาคารและอุปกรณในโรงงานคิดเปนมูลคา 4,568.1 ลาน
บาท (คํานวณจากสินคาคงเหลือและอาคารและอุปกรณของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม) จึงเห็นไดวาจํานวนเงินเอาประกันภัย
ภายใตกรมธรรมที่บริษัทฯ ไดทําไวนั้น ครอบคลุมถึงกวารอยละ 144.5 ของมูลคาสินคาคงเหลือและอาคารและอุปกรณใน
โรงงานของบริษัทฯ
นอกจากการทําประกันภัยดังที่กลาวมาแลวนั้น บริษัทฯ ยังตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาวที่อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียลูกคา
บริษัทฯ จึงไดมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 และไดมีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของหนวยงานของรัฐตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางเครงครัดเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับบุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ประกอบการ
1.13

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีความชํานาญ

จากการที่อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศมีการเติบโตอยางรวดเร็ว เห็นไดจากยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก 1.46 ลานคัน ในป
2554 เปน 2.45 ลานคันในป 2555 และมีเปาหมายที่จะเพิ่มเปน 3 ลานคันในป 2560 ทําใหตลาดแรงงานเกิดภาวะตึงตัว
โดยเฉพาะแรงงานที่มีความชํานาญ โดยจากขอมูลของสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค อัตราการวางงาน
ของประเทศไทยในป 2555 และ หกเดือนแรกของป 2556 อยูที่ รอยละ 0.7 ทําใหบริษัทฯ อาจไมสามารถหาแรงงานที่มีความ
ชํานาญมารองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยI ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 2,566 คน และ
มีวิศวกรทั้งสิ้น 140 คน
อยางไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนการผลิตชิ้นสวนที่ตองใชเทคโนโลยีและความแมนยําสูง ไดมีการเปลี่ยนระบบการผลิตเปน
เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความทันสมัยและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตตั้งแตป 2555 เปนตนมา ประกอบกับการ
ที่บริษัทฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิตอยูเสมอ และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญกับเครื่องจักรระบบ
อัตโนมัติมากขึ้น พรอมทั้งบริษัทฯ ไดวาจางเจาหนาที่ที่มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นใหสอดคลองกับเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้น
จึงทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นได
1.14

ความเสี่ยงจากตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

ทีผ่ านมาในอดีต

บริษัทฯ ไมเคยมีภาระหนี้สินจากเงินกูระยะยาว จะมีก็เพียงแตภาระหนี้สินจากเงินกูระยะสั้น ซึ่งเปนหนี้สิน

หมุนเวียนเพื่อใชในการดําเนินงานเทานั้น โดยบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้น ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และ ป 2555 เทากับ 700 ลาน
บาท 730 ลานบาท และ 200 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินที่ต่ําเพียง 3.15 ลานบาท ในป 2553 11.1
ลานบาท ในป 2554 และ 4.8 ลานบาท ในป 2555 หรือคิดเปนรอยละ 0.1 รอยละ 0.3 และ รอยละ 0.1 ของรายไดรวม
ตามลําดับ
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อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณากูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการจายเงินปนผลตามที่คณะกรรมการของ
PCW PCD และ PCF ไดมีมติจายเงินปนผลใหผูถือหุนในขณะนั้น รวมเปนจํานวน 4,840.2 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้มีสวนที่จาย
แลวเปนจํานวน 1,646.5 ลานบาท และเงินปนผลคางจายจํานวน 3,193.7 ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) โดย
กําหนดใหจายแลวเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ซึ่งหากกลุมบริษัทฯ มีการกูเงินเพื่อจายปนผลคางจายดังกลาว จะทํา
ใหหนี้สินของกลุมบริษัทฯ สูงขึ้นและทําใหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทฯ สูงขึ้นตามไปดวย โดยหากในอนาคตดอกเบี้ยใน
ประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น ก็จะมีผลทําใหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทฯ สูงขึ้นได และอาจสงผลกระทบตออัตราการทํา
กําไรของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี หากตั้งสมมติฐานวากลุมบริษัทฯ กูเงินจํานวน 3,193.7 ลานบาทที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ
ประมาณ 3.2 ตอปเปนระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน จะทําใหกลุมบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเทากับ 8.5 ลานบาท
และ 25.5 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณากําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคลของกลุมบริษัทฯ ในป 2555 ที่
เทากับ 1,709.7 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวยังถือวาอยูในระดับต่ําคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.5 และ รอยละ 1.5 ของ
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้ การคํานวณผลกระทบดานตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ขางตน
คํานวณจากสมมติฐานวา ภายหลังการระดมทุนครั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จะสามารถชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 เดือน
และ 3 เดือน ตามลําดับ หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถชําระคืนงินกูทั้งจํานวนภายในระยะเวลาดังกลาว จะทําใหกลุมบริษัทฯ มี
ภาระตนทุนทางการเงินที่สูงกวาที่คํานวณจากสมมติฐานขางตน นอกจากนี้ การกูเงินเพิ่มเติมและการมีตนทุนทางการเงินที่
สูงขึ้นจะสงผลกระทบตออัตราสวนประสิทธิภาพการทํากําไรและอัตราสวนประสิทธิภาพการดําเนินงาน เชน อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และ อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เปนตน อยางไร
ก็ตามอัตราสวนแสดงฐานะทางการเงินอื่นที่สําคัญตางๆ เชน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และมูลคาทางบัญชีตอหุน
เปนตน จะไมเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินปจจุบัน เนื่องจากเปนเพียงการยายประเภทบัญชีภายใตหมวดเดียวกันคือหมวด
“หนี้สินหมุนเวียน” ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคของการระดมทุนครั้งนี้คือการคืนเงินกูยืมเปนอันดับแรก ภาระดอกเบี้ย และ
อัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินและทุนจะปรับไปตามจํานวนเงินที่ไดระดมทุนครั้งนี้
1.15

ความเสี่ยงจากการยกเลิกการสนับสนุนราคาน้ํามันดีเซลจากรัฐบาล

บริษัทฯ ขายชิ้นสวนที่ใชในเครื่องยนตดีเซลเปนหลัก ดังนั้น อุปสงคของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซลจึงมีความสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางมาก โดยอุปสงคบางสวนของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซลนั้นถูกกําหนดจากราคาของน้ํามัน
ดีเซลซึ่งเปนสินคาที่ใชรวมกันกับเครื่องยนต (Complementary Goods)
น้ํามันดีเซลหรือน้ํามันดีเซลหมุนเร็วถือวาเปนน้ํามันเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะทั้งภาคการคา ขนสงและการเกษตร ตอง
พึ่งพาน้ํามันชนิดนี้อยางมาก โดยจากขอมูลของกระทรวงพาณิชย น้ํามันดีเซลมีปริมาณความตองการใชมากถึงรอยละ 74 ของ
น้ํามันทั้งหมด ทําใหน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันที่ทางภาครัฐเก็บภาษีในอัตราที่ต่ําที่สุดรองจากน้ํามันแก็สโซฮอล E 85 โดยเก็บไมถึง
2 บาทตอลิตร และเปนน้ํามันที่รัฐพยายามควบคุมราคาขายปลีก ปจจุบันใหไมเกิน 30 บาทตอลิตร อยางไรก็ดี ราคาน้ํามันดีเซล
ในตลาดโลกนั้ น มี ร าคาแพงกว า น้ํ า มั น เบนซิ น เพราะเป น น้ํ า มั น ที่ มี อุ ป สงค ม ากที่ สุ ด และต น ทุ น การกลั่ น แพงกว า เบนซิ น
ยกตัวอยางเชน จากขอมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ราคาน้ํามันดีเซลในสหรัฐฯ มีราคาประมาณ 3.8 เหรียญดอลลาสหรัฐฯ
ตอแกลลอน หรือประมาณ 31 บาทตอลิตรในขณะที่เบนซินมีราคาต่ํากวาที่ประมาณ 3.5 เหรียญดอลลาสหรัฐฯ ตอแกลลอน
หรือประมาณ 28 บาทตอลิตร เพราะฉะนั้น สําหรับประเทศไทยแลวการที่น้ํามันดีเซลมีราคาถูกกวาน้ํามันชนิดอื่นนั้น ทําใหอาจ
เกิดอุปสงคของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซลที่มากกวาความเปนจริง
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ในอนาคต หากราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจะทําใหตนทุนของน้ํามันดีเซลสูงขึ้นตามไปดวย และอาจทําใหรัฐบาลไมสามารถ
ตรึงราคาน้ํามันดีเซลไวเทาเดิมได หรืออาจถึงขั้นตองยกเลิกการสนับสนุนราคาน้ํามันดีเซล ซึ่งหากราคาน้ํามันดีเซลสูงขึ้นก็จะ
สงผลกระทบตอความตองการรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล และมีความเสี่ยงที่รายไดของบริษัทฯ จะลดลงอยางไรก็ดี ลูกคาสวน
ใหญของบริษัทฯ เปนบริษัทผูผลิตรถยนตเพื่อการพาณิชย เชน รถยนตเพื่อการพาณิชย และ รถบรรทุก จากผูผลิตรถยนตที่มี
ฐานการผลิตในประเทศไทยเปนสวนใหญ ซึ่งรถยนตประเภทนี้มีจุดประสงคหลักคือใชบรรทุกสินคา จึงจําเปนตองใชกําลังของ
เครื่องยนตดีเซลเพื่อใหสามารถบรรทุกสินคาจํานวนมากได จึงมีความยืดหยุนของอุปสงคสูง (High Elasticity of Demand)
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดีเซลจึงจะไมกระทบตอความตองการรถยนตประเภทนี้มากนัก
1.16

ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลไทยสนันสนุนรถยนตเพื่อสิ่งแวดลอมมากขึ้น

ในอดีตรัฐบาลไทยมุงเนนใหรถยนตเพื่อการขนสงทางการเกษตรเปนผลิตภัณฑเปาหมาย (Product Champion) ซึ่งไทยก็
สามารถทําไดดีโดยสามารถยกระดับตัวเอง ใหเปนฐานการผลิตรถยนตเพื่อการพาณิชย (Commercial Vehicles) อันดับ 1 ใน 5
ของโลก อยางไรก็ดี ในการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหสามารถแขงขันในระดับภูมิภาคและในระดับโลกไดดียิ่งขึ้น
ปจจัยสําคัญที่รัฐบาลคํานึงถึงคือ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่มุงเนนความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน และ ความปลอดภัย โดย
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมายถึง การลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประหยัดพลังงานหมายถึง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องยนต ใหมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา หรือหันไปใชพลังงานทดแทนอื่น เชน
เอทานอล และ ไบโอดีเซล ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต เชน รถยนตไฮบริด (Hybrid) ซึ่งเปนรถยนตที่ใชน้ํามันเปน
เชื้อเพลิงรวมกับระบบมอเตอรไฟฟา และปลอดภัย หมายถึง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและปองกัน
ผูขับขี่และผูใชรถใชถนน (ขอมูลจากแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต 2555 – 2559) ซึ่งจากเปาหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ภาครัฐจะมีการสนับสนุนการผลิตรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Car) มากขึ้น โดยจะผลักดันใหเปนผลิตภัณฑ
เปาหมายที่สอง ประกอบกับการผลักดันมาตรฐานไอเสียของเชื้อเพลิงที่ใชใหดีขึ้น โดยมีแผนจะนําเชื้อเพลิงมาตรฐานไอเสียยูโร
5 มาใชในป 2558 เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูผลิตชิ้นสวนของเครื่องยนตดีเซล หากผูผลิตรถยนตในไทยหันไปผลิต Eco Car ซึ่งเปน
รถยนตขนาดเล็กและใชเครื่องยนตเบนซินกันมากขึ้น ก็อาจสงผลกระทบกับรายไดของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ผลกระทบดังกลาวตอบริษัทฯ อาจไมมากนักเนื่องจากรถยนตเพื่อการพาณิชยที่เปนผลิตภัณฑเปาหมายจําเปนตอง
ใชกําลังของเครื่องยนตดีเซลเพื่อใหสามารถบรรทุกสินคาจํานวนมากได การที่รถเพื่อการพาณิชย จะเปลี่ยนไปใชเครื่องยนต
เบนซินหรือเครื่องยนตประหยัดพลังงานที่มีกําลังสงนอยนั้นเปนไปไดยาก และสําหรับการนํามาตรฐานไอเสียยูโร 5 มาใช ทาง
บริษัทฯ ไดมีการเตรียมการผลิตเพื่อรองรับตั้งแต ป 2551 และไดเริ่มตนการผลิตชิ้นสวนบางชนิดที่รองรับมาตรฐานดังกลาว
ตั้งแต ป 2552
2.

ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ

2.1

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และ นางวรรณา เรามานะชัย ซึ่งถือหุน
ทั้งหมดในบริษัทฯ จํานวน 1,156 ลานหุนหรือคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ แมวา
ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้จะทําใหผูถือหุนหลักดังกลาว
มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ลดลงเหลือประมาณรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ก็ตามแตก็เพียงพอที่จะทําใหผูถือหุนหลัก
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ดังกลาว มีอํานาจในการควบคุมบริษัทและสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ
หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญหรือมติพิเศษที่ตองใชเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่น
ของบริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา

1. นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
4. ประชาชน
รวม

กอนการเสนอขายหุน
จํานวนหุน
รอยละ
578,000,000
50.00
577,999,990
50.00
10
0.00
0
0.00
1,156,000,000
100.00

หลังการเสนอขายหุน
จํานวนหุน
รอยละ
578,000,000
37.41
577,999,990
37.41
10
0.00
389,000,000
25.18
1,545,000,000
100.00

อยางไรก็ตาม โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่เปนกรรมการ
อิสระจํานวน 3 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุน นอกจากนี้ในกรณีที่เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมกิจการ กิจการที่
เกี่ยวของ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว และในการอนุมัติ
รายการจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
2.2
ความเสี่ยงจากการเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่นซึ่งผลการดําเนินงานจะขึ้นอยู
กับผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือเปนบริษัทที่มีรายไดจากการถือหุนใน
บริษัทอื่นเปนหลัก และไมมีการดําเนินธุรกิจของตัวเองที่กอใหเกิดรายไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทฯ จึง
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทยอย ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเปน
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
โดย ณ ปจจุบัน รายไดจากบริษัทยอยของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100 ของรายไดสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ผลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยจึงมีความสําคัญอยางมากตอผลกําไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทยอยประสบปญหาในการดําเนินงานก็จะสงผลกระทบ
โดยตรงตอผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ดวย นอกจากนี้ การจายเงินปนผลโดยบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ จะ
จายจากกําไรสุทธิที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัท
ยอยเนื่องจากเงินปนผลดังกลาวถือเปนรายไดเกือบทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หากบริษัทยอยไมสามารถ
จายเงินปนผลใหกับบริษัทฯ ไดตามนโยบายการจายเงินปนผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานั้นไมมีกําไร หรือ
เหตุผลทางธุรกิจอื่นใด เชน การตองสํารองเงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม ฯลฯ ก็จะสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ดวย
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ทั้งนี้ ในอดีตผลการดําเนินงานของทั้งสามบริษัทมีความมั่นคง และมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) ระหวางป 2553 – 2555 ของรายไดรวมของสามบริษัทเทากับรอยละ 37.78 และมีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก รอยละ
24.2 ในป 2553 เปนรอยละ 24.8 ในป 2554 และเพิ่มเปน รอยละ 32.2 ในป 2555 ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดวาบริษัทยอยของ
บริษัทฯ มีความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทยอยซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องตาม
นโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ไดเชนเดียวกัน
อยางไรก็ดี เพื่อใหมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการเขาไปลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายการลงทุนของ
บริษัทฯ นโยบายการบริหารงานในบริษัทที่เขาไปลงทุนดังกลาว ตลอดจนมีกลไกการกํากับดูแลบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม
โดยการแตงตั้งบุคคลเขาไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทเหลานั้น
และกําหนดขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการหรือผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้ง (รายละเอียดของนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่กลาวถึงไดระบุอยูใน
สวนที่ 2 ขอ 9)
3.
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ฯ แลว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่สามารถจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาด
หลักทรัพยฯ ได ดวยเกณฑกําไรสุทธิ (Profit Test) และดวยเกณฑบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในกิจการอื่น (Holding
Company) และมีบริษัทแกนที่ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยบริษัทแกนมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
อยางไรก็ตามเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญ
รายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งขึ้นอยูกับผลของ
การเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทฯ จึง ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมได
รับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนได

สวนที่ 2 หนา 17

