สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

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

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ในรูปบริษัทจํากัด ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยครอบครัวรุงโรจนกิติ
ยศเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ตอมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,420,000,000 บาท เปน 1,426,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,420,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และตอมาในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ รับชําระคาหุนสามัญจํานวน 1,150,000,000 หุน
โดยการรับชําระเปนเงินสดและโดยการแลกหุนกับหุนสามัญของ สามบริษัท ไดแก บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด บริษัท
พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด ที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว (par value) จากผูถือหุนเดิมของ
ทั้ง สามบริษัท ซึ่งคือ ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ สงผลใหบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย สามบริษัท ไดแก บริษัท พี.ซี.เอส. พรี
ซิชั่น เวิรค จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร
จจิ้ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 ตอมาในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ไดมีมติใหลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,426,000,000 บาท เปน 1,156,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมได
ออกจําหนาย จํานวน 270,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
1,156,000,000 บาท เปน 1,545,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 389,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท บริษัทฯ มีที่ตั้งของโรงงานและสํานักงานใหญที่ 2/1-4 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30280
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
20,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ ชิ้นสวนเครื่องยนต ระบบสงกําลัง ระบบเบรค ระบบกัน
สะเทือน รวมทั้งชิ้นสวนโลหะสําหรับยานยนตและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ปจจุบัน PCW มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
450,000,000 บาท
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
200,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชิ้นสวนของผลิตภัณฑโลหะ รวมทั้งชิ้นสวน
สําหรับยานยนตและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ปจจุบัน PCD มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 350,000,000 บาท
บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2546 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
200,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนเหล็กทุบและแมพิมพตลอดจนแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ
ปจจุบัน PCF มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 350,000,000 บาท
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
ป พ.ศ.
กอนป 2545

พัฒนาการบริษทั ฯ
• ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ เริ่มประกอบธุรกิจจําหนายเครื่องจักรอุตสาหกรรมใหกับรถไถและรถแมคโคร
• ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ เริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจําหนายอะไหลและชิน้ สวนเครื่องยนตของรถที่ใชใน
การเกษตร เชน รถไถ รถแทรกเตอร
• ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ ขยายธุรกิจมาครอบคลุมในสายการผลิตของยานยนตมากขึ้น โดยเริ่มผลิตชิน้ สวนเกียร
ฟนเฟอง และชิ้นสวนในเครื่องยนต

ป 2545

• ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ จดทะเบียนจัดตั้ง PCW เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ ชิ้นสวน
เครื่องยนต ระบบสงกําลัง ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน รวมทั้งชิ้นสวนโลหะสําหรับยานยนตและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส
• PCW เริ่มตนการผลิตชิ้นสวน Common Rail เพือ่ การสงออกใหลูกคาในยุโรป

ป 2546

• ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ จดทะเบียนจัดตั้ง PCF เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนเหล็กทุบและแมพิมพ
ตลอดจนแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ

ป 2547

• ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ จดทะเบียนจัดตั้ง PCD เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑโลหะ รวมทัง้ ชิ้นสวนสําหรับยานยนตและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
• PCW ไดเริ่มนําเทคโนโลยีการใชหุนยนตมาใชในการบริหารจัดการการผลิต

ป 2551

• PCW เนนการผลิต Balancing Mass Module และ Engine Front Cover Module เพื่อรองรับเครื่องยนตมาตรฐาน
ไอเสียยูโร 5 (Emission Standard) ที่จะบังคับใชในป 2558

ป 2552

• PCW เริ่มตนการผลิต ชิ้นสวน Common Rail เพื่อรองรับเครื่องยนตมาตรฐานไอเสียยูโร 6
• PCW จายเงินปนผลใหกับผูถ ือหุนในอัตรา 6 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 270 ลานบาท
• PCF พัฒนาและเริ่มผลิตวัตถุดิบจําพวก Micro Alloy ที่จะใชผลิตเปนชิน้ สวน Common Rail มาตรฐานไอเสียยูโร 6

ป 2553

• PCW จายเงินปนผลใหกับผูถ ือหุนในอัตรา 16 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 720 ลานบาท
• PCD ไดปรับสายการผลิตในสวนการไส กัด เจาะ (Machining) เปนแบบอัตโนมัติอยางเต็มรูปแบบ

ป 2554

• PCD ไดจัดซื้อเครื่องฉีดอลูมเิ นียมขนาด 2,500 ตันจํานวน 6 เครื่องเพื่อรองรับการผลิตเครื่องยนตรุนใหมมาตรฐาน
ไอเสียยูโร 5 ขึ้นไป

ป 2555

• PCW จายเงินปนผลใหกับผูถ ือหุนในอัตรา 10 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 450 ลานบาท

ป 2556

• เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ผูถอื หุน ของ PCW มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถอื หุนใน
อัตรา 10 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 450 ลานบาท โดยเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวจํานวน 450 ลานบาท ไดจายให
ผูถือหุนแลว แบงเปน 330 ลานบาท ในเดือน มกราคม 2556 และ 120 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2556
• ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในรูปบริษัทจํากัด ดวยทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 6 ลาน
บาท เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2556
• เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 ผูถือหุนของ PCW มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา
66.30 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 2,983.40 ลานบาท จากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรของ PCW ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2556 โดยมีกําหนดจายใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 โดยเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวจํานวน 1,021.5
ลานบาท ไดจายใหผูถือหุนในระหวางงวดเกาเดือนแรกของป 2556 และเงินปนผลในสวนที่เหลือจํานวน 1,961.9
ลานบาท ที่ยงั ไมไดจายใหกับผูถอื หุนของ PCW ไดมีการจายในระหวางป 2556 แลว
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

พัฒนาการบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ผูถอื หุน ของ PCD มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 27.98
บาทตอหุน รวมเปนเงิน 979.26 ลานบาท จากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรของ PCD ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดย
มีกําหนดจายใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 โดยในระหวางป 2556 ไดมีการจายเงินปนผลจํานวนดังกลาว
ใหกับผูถอื หุนของ PCD แลว
เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 ผูถ อื หุนของ PCF มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 8.37
บาทตอหุน รวมเปนเงิน 293.08 ลานบาท จากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรของ PCF ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดย
มีกําหนดจายใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 โดยในระหวางป 2556 ไดมีการจายเงินปนผลคางจายใหกับผู
ถือหุนของ PCF แลว
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ไดมีมติ เพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน1,420 ลาน
บาท ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพิ่มจาก 6 ลานบาท เปน 1,426 ลานบาท เพื่อรองรับการแลกหุน (share
swap) และรองรับการเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยเปนการแลกหุนกับผูถอื
หุนเดิมของ PCW PCD และ PCF จํานวนไมเกิน 1,150 ลานหุน และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพือ่ เสนอ
ขายใหแกประชาชนเปนการทั่วไปครั้งแรกจํานวนไมเกิน 270 ลานหุน
บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลีย่ นชือ่ เปน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2556 คณะกรรมการของ PCW มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานของ PCW ระหวางวันที่ 1-25 มิถุนายน 2556 และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 คณะกรรมการของ
PCW รับทราบจํานวนเงินปนผลดังกลาว ซึ่งเทากับ 104.43 ลานบาท โดยในระหวางป 2556 ไดมีการจายเงินปนผล
จํานวนดังกลาวใหกับผูถอื หุนของ PCW แลว
เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2556 คณะกรรมการของ PCD มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานของ PCD ระหวางวันที่ 1-25 มิถุนายน 2556 และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 คณะกรรมการของ
PCD รับทราบจํานวนเงินปนผลดังกลาว ซึ่งเทากับ 20.01 ลานบาท โดยในระหวางป 2556 ไดมีการจายเงินปนผล
จํานวนดังกลาวใหกับผูถอื หุนของ PCD แลว
เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2556 คณะกรรมการของ PCF มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานของ PCF ระหวางวันที่ 1-25 มิถนุ ายน 2556 และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 คณะกรรมการของ
PCF รับทราบจํานวนเงินปนผลดังกลาว ซึ่งเทากับ 10.04 ลานบาท โดยในระหวางป 2556 ไดมีการจายเงินปนผล
จํานวนดังกลาวใหกับผูถอื หุนของ PCF แลว
บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อทําการแลกหน (share swap) กับผูถอื หุนของ PCW PCF และ PCD ซึ่งคือคุณ
ศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย เพื่อเปนการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทใหเหมาะสมและนํา
กลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหรรมยานยนตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 3/2556 ไดมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
1,426,000,000 บาท เปน 1,156,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 270,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,156,000,000 บาท เปน
1,545,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 389,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนการทั่วไปครั้งแรกจํานวนไมเกิน 389,000,000 หุน
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2.2

บริษัท พี.ซี.เอสส. แมชีน กรุป โฮลลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

ภาพรวมการปประกอบธุรกิจของบริ
จ
ษัทฯ

ครอบครัววรุงโรจนกิติยศ ไดกอตั้งบริษทั พี.ซี.เอส. แมมชีน กรุป โฮลลดิ้ง จํากัด ขึนมาเมื
้น ่อวันที่ 110 เมษายน 2556
2 ดวยทุนจด
จ
ทะเบียนเริริ่มแรก 6,000,000 บาท โดยยมีวัตถุประสงคคเพื่อปรับโครงสสรางการถือหุนในบริษัทที่ดําเนินินธุรกิจที่เกี่ยวข
ว องกับการผลิลิต
และจําหนนายชิ้นสวนยานนยนต ภายใตการถื
ก อหุนของคครอบครัวรุงโรจจนกิติยศ ใหมาอยู
า ภายใตบริษษัท Holding Company
C
เพียง
ย
แหงเดียว เพื่อรองรับการรเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ดั งนั้น ลักษณะะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเปนการลงทุนในบริษัทอื่น
่
รกิจที่เกี่ยวของกับกการผลิตและจําหน
า ายชิ้นสวนยยานยนต
(Holding Company) ทีประกอบธุ
น ประกอบกักับบริษัทยอยทััง้ 3 บริษัท ยังไม
ไ ไดมีการประะกาศจายเงินปนผลมาที
น
่บริษทฯ
ทั
เนื่องจากบบริษัทฯ ไดจัดตัต้งขึ้นมาไดไมนาน
นับแตมีกาารปรับโครงสราง
า บริษัทฯ จึงยัยงไมไดรับรูรายยไดจากเงินปนผลเขามาในงบบการเงินเฉพาะะกิจการ
วันที่ 24 มิถุนายน 25566 บริษัทฯ ไดแปลงสภาพเป
ป
นนบริษัทมหาชนจจํากัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนนอีก 1,420,0000,000 บาท เปปน
1,426,000,000 บาท โดดยการออกหุนสามั
ส ญเพิ่มทุนจํ านวน 1,420,0000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหหุุ นละ 1 บาท และต
แ อมาในวันที
น ่
า นสามัญจํานนวน 1,150,0000,000 หุน โดยยการรับชําระเงินนสดและโดยการแลกหุนกับหุน
26 มิถุนายน 2556 บริษัษทั ฯ รับชําระคาหุ
แ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิวิรค จํากัด บริษัษทั พี.ซี.เอส. ไดด คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง
สามัญของ 3 บริษัท ไดแก
า ่ตราไว (par value) จากผูผู ถือหุนเดิมของทั้ง 3 บริษัท ซึงคื
่ อ ครอบครัววรุงโรจนกิติยศ สงผลใหบริษัทฯ
ท
จํากัด ทีร่ราคาตามมูลคาที
มีการลงทุทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท ไดแก
แ บริษัท พี.ซี.เเอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด ในสัดสวนรอยละ 1100 บริษัท พี.ซ.เอส.
ซี
ได คาสติติง้
จํากัด ในสสัดสวนรอยละ 100 และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟออรจจิ้ง จํากัด ในสั
ใ ดสวนรอยลละ 100 เมื่อวันนที่ 12 ธันวาคมม 2556 ที่ประชุชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3//2556 ไดมีมติใหลดทุนจดทะะเบียนของบริษัษทั ฯ จาก 1,4226,000,000 บาาท เปน 1,1566,000,000 บาาท
โดยวิธีการตัดหุนที่ยังไมได
ไ ออกจําหนาย จํานวน 2770,000,000 หุน มูลคาที่ตราาไวหุนละ 1 บบาท และไดมมติ
ี ใหเพิ่มทุนจด
จ
ญเพิ่มทุนจํานววน 389,000,0000
ทะเบียนขของบริษัทฯ จากก 1,156,000,0000 บาท เปน 1,545,000,0000 บาท โดยกาารออกหุนสามัญ
หุน มูลคาาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สําหรับโครงสร
บ
างของงบริษัทฯ และบริษิ ัทยอยเปนดัังนี้

2.3

จ
ษัทยออย
ภาพรวมการปประกอบธุรกิจของบริ

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชัช่น เวิรค จํากััด
บริษัท พี..ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”) จด ทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
พ
25545 ดวยทุนจดดทะเบียนเริ่มแรรก
20,000,000 บาท PCW
W เปนผูผลิตชินส
้น วนยานยนต ประเภทที่ใชความแม
ว
นยําสูง (Machining Products) ปรระเภทเครื่องยนนต
ง บรถ โดยวัตถุถดิบหลักที่ PCCW ใชในการผลิลิต ไดแก วัตถุดิบประเภทปฐ มภูมิเชนเหล็กเสน และวัตถุดิดบิ
ระบบเกียร และระบบบังคั
ประเภททุทุติยภูมิ เชน เหลล็กแปรรูป และะ อลูมิเนียมฉีดขึ ้นรูป
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กลุมลูกคาของ PCW แบงไดเปนหลักๆ 2 ประเภท คือ
1.

ผูผลิตและประกอบรถยนต เชน GM Group, Isuzu Motors, Toyota Motors, Auto Alliance (Thailand) เปนตน ซึ่งใน
การขายใหลูกคาประเภทนี้ PCW จะทําหนาที่เปน OEM Supplier Tier 1

2.

OEM Supplier Tier 1 หรือผูผลิตชิ้นสวนยานยนตเพื่อจําหนายใหผูผลิตและประกอบรถยนตในขอ 1 อีกทอดหนึ่ง เชน
Continental Automotive, ZF, Kayaba เปนตน ซึ่งในการขายใหลูกคาประเภทนี้ PCW ก็จะทําหนาที่เปน OEM
Supplier Tier 2

โครงสรางสายการผลิตของผูผลิตและประกอบรถยนตและผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต
ผูผลิตและประกอบรถยนต (OEM)
ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับผูผลิตและประกอบรถยนต

OEM Supplier Tier 1
ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับ OEM Supplier Tier 1

บริษัทฯ เปนผูผลิต
ชิ้นสวนประเภท Tier 1
และ Tier 2

OEM Supplier Tier 2
ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับOEM Tier 2

OEM Supplier Tier 3

ประเภทของสินคาของ PCW จะแบงหลักๆ ไดเปน 3 ประเภท ไดแก
1.

กลุมเครื่องยนต เชน Camshaft, Engine Cover, Engine Oil Pan, Engine Ladder Frame

2.

กลุมระบบเกียร (Power Transmission System) เชน Transmission Gears, Transmission Shaft, Transmission
Coupling

3.

กลุมระบบบังคับรถ เชน knuckle, ABS Rotor, Brake Caliper, และ Wheel Spindle

นอกจากนี้ สินคาที่ลูกคาสงคําสั่งผลิตมาให PCW มีลักษณะเปน 2 แบบ คือ
1.

Module Level ซึ่งเปนการสั่งชิ้นสวนยานยนตที่ตองนําชิ้นสวนยานยนตแตละชิ้นมาประกอบกันเปน Module ขนาดใหญ
เชน Camshaft Assembly, Front Case Cover, Balance Mass Unit, และ Common Rail Assembly เปนตน

2.

Part Level ซึ่งเปนการสั่งชิ้นสวนยานยนตเปนชิ้นๆ ไมตองมีการนําชิ้นสวนยานยนตมาประกอบกันเปน Module ขนาด
ใหญ เชน Gear, Shaft, และ Knuckle เปนตน
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เมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลว PCW ก็จะสงคําสั่งซื้อวัตถุดิบทุติยภูมิ ใหกับทาง PCF และ PCD เปนหลักกอน ขึ้นกับประเภท
ของสินคาวาตองใชสินคาจาก PCF หรือ PCD โดยสินคาประเภทที่ตองมีการแปรรูปเหล็ก (Forging) เชน ชิ้นสวน Common
Rail จะตองสงคําสั่งซื้อไปที่ PCF และสินคาประเภทอลูมิเนียม ตองสงคําสั่งซื้อไปที่ PCD และหาก PCF และ PCD ไมรบั ผลิต
ทางบริษัท PCW ก็จะไปหาผูรับจางชวงผลิตวัตถุดิบรายอื่น
ปจจุบัน PCW มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 450,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท โดยมีบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO/TS16949: 2009 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 PCW ไดรับการรับรองระบบบริหารงาน ISO / TS 16949: 2009 ในขอบขาย
ของการผลิตชิ้นสวนงานแมชชีนนิ่งที่มีความเที่ยงตรงสูง ไดแก ชิ้นสวนของเครื่องยนต ทรานสมิชชั่น แช็สซิส แอ็คซิส และฟูเอ็ล
อินเจ็คชั่น) โดยกระบวนการแมชชีนนิ่งและประกอบชิ้นสวน สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต จาก TUV Rheinland ซึ่งการรับรองมี
อายุถึงวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยปจจุบันไดมีการตออายุใบรับรองออกไปจนถึง 12 กุมภาพันธ 2560
ISO14001: 2004 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 PCW ไดรับการรับรองระบบบริหารงาน ISO14001: 2004 ในขอบขายของการ
ผลิตชิ้นสวนงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เชน ชิ้นสวนของเครื่องยนต ทรานสมิชชั่น แช็สซิส แอ็กซิส และฟลูเอ็ลอินเจ็คชั่น โดย
กระบวนการแมชชีนนิ่งและประกอบชิ้นสวน สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (Bureau Veritas
Certification) ซึ่งการรับรองมีอายุถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
200,000,000 บาท โดยประกอบธุรกิจ เปนผูผลิตชิ้นสวนชิ้นสวนยานยนตประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
กลุมลูกคาของ PCD แบงไดหลักๆ 2 ประเภท คือ
1.

ผูผลิตและประกอบรถยนต เชน Isuzu Motors, Auto Alliance (Thailand) และ SNC Renault Cleon เปนตน ซึ่งในการ
ขายใหลูกคาประเภทนี้ PCD ก็จะทําหนาที่เปน OEM Supplier Tier 1

2.

OEM Supplier Tier 1 หรือผูผลิตชิ้นสวนยานยนตเพื่อจําหนายใหผูผลิตและประกอบรถยนตในขอ 1 อีกทอดหนึ่ง เชน
PCW และ Thai Engineering Products เปนตน ซึ่งในการขายใหลูกคาประเภทนี้ PCD จะทําหนาที่เปน OEM Supplier
Tier 2

ผลิตภัณฑของ PCD เปนชิ้นสวนประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป โดยที่ PCD มีความชํานาญเปนพิเศษในการผลิตชิ้นสวนอลูมิเนียม
ขนาดใหญเนื่องจากเครื่องจักรสวนมากมีขนาดแรงฉีดตั้งแต 900 ตัน ถึง 2,500 ตัน ซึ่งสามารถผลิตชิ้นสวนขนาดใหญจําพวก
Engine Crank Case, Engine Oil Pan, Engine Cover, และ Transmission Case Housing เปนตน
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รายไดของ PCD แบงตามการขายใหกับบริษัทในกลุมกับบริษัทนอกกลุม เปนดังนี้
ป 2555
รายไดจากการขายใหบริษัทในกลุม
รายไดจากการขายใหบริษัทนอกกลุม
รายไดรวม

339.2
1,027.9
1,367.1

รอยละ
ของรายไดรวม
24.8
75.2
100.0

งวดเกาเดือนแรก
ป 2556
241.2
922.4
1,163.6

(หนวย: ลานบาท)
รอยละ
ของรายไดรวม
20.7
79.3
100.0

หมายเหตุ: บริษัทในกลุม หมายถึงบริษัทที่อยูในกลุมที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก PCW PCD และ PCF

ปจจุบัน PCD มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 350,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 35,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
โดยมีบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO/TS16949: 2009 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 PCD ไดรับการรับรองระบบบริหารงาน ISO / TS 16949: 2009 ในขอบขาย
ของการผลิตชิ้นสวนเครื่องยนตโดยการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม จาก TUV Rheinland ซึ่งการรับรองมีอายุถึงวันที่ 30 มกราคม 2557
โดยปจจุบันไดมีการตออายุใบรับรองออกไปจนถึง 16 มกราคม 2560
ISO14001: 2004 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 PCD ไดรับการรับรองระบบบริหารงาน ISO14001: 2004 ในขอบขายของการ
ผลิตชิ้นสวนเครื่องยนตโดยการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (Bureau Veritas Certification) ซึ่งการรับรอง
มีอายุถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด
บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2546 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
200,000,000 บาท โดยประกอบธุรกิจเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ประเภท OEM Supplier Tier 2 และ OEM Supplier Tier 3
ซึ่งเปนการผลิตสินคาจําพวกวัตถุดบิ แปรรูปตามคําสั่งของลูกคา
ปจจุบัน ลูกคาของ PCF มี 2 ราย โดยที่ PCF มีรายไดจาก PCW เปนสัดสวนรอยละ 98.95 ในป 2555 ทั้งนี้เนื่องจาก PCF จะ
ผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภทเหล็กแปรรูป (Forging Products) เพื่อขายให PCW นําไปใชตอในการผลิตสินคาสําเร็จรูปบาง
กลุมของ PCW โดย PCF มีความชํานาญพิเศษในการผลิตชิ้นสวนประเภทเหล็กแปรรูปรอนจําพวก Micro Alloy Steel ซึ่งเปน
เหล็กที่มีลักษณะพิเศษมีคาความแข็งสูงหลังจากการผานการขึ้นรูปรอนแลว เชน Common Rail, ชิ้นสวนปมหัวฉีดดีเซล,
Knuckle, Gear, และ Drive Shaft เปนตน นอกจากนั้น PCF มีความชํานาญเปนพิเศษในการผลิตเหล็กแปรรูปรอนที่มีขนาด
ใหญมีแรงตีเหล็กสูงตั้งแต 1,600 ตัน ถึง 6,000 ตัน เชน เพลาขอเหวี่ยง, Knuckle, และ เพลาถวงสมดุล เปนตน
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รายไดของ PCF แบงตามการขายใหกับบริษัทในกลุมกับบริษัทนอกกลุม เปนดังนี้
ป 2555
รายไดจากการขายใหบริษัทในกลุม
รายไดจากการขายใหบริษัทนอกกลุม
รายไดรวม

รอยละ
ของรายไดรวม
99.0
1.0
100.0

670.8
7.1
677.9

งวดเกาเดือนแรก
ป 2556
498.2
8.7
506.9

(หนวย: ลานบาท)
รอยละ
ของรายไดรวม
98.3
1.7
100.0

หมายเหตุ: บริษัทในกลุม หมายถึงบริษัทที่อยูในกลุมที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก PCW PCD และ PCF

ปจจุบัน PCF มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 350,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 35,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
โดยมีบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO/TS16949: 2009 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 PCF ไดรับการรับรองระบบบริหารงาน ISO/TS16949: 2009 ในขอบขายของ
การผลิตชิ้นสวนงานเหล็กขึ้นรูปรอน สําหรับชิ้นสวน Powertrain, Engine, Transmission, Knuckle Joints, and Wheel Hubs
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต จาก TUV Rheinland ซึ่งการรับรองมีอายุถึงวันที่ 29 มกราคม 2557 โดยปจจุบันไดมีการตออายุ
ใบรับรองออกไปจนถึง 19 มกราคม 2560
ISO14001: 2004 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 PCF ไดรับการรับรองระบบบริหารงาน ISO14001: 2004 ในขอบขายของการ
ผลิตชิ้นสวนตีเหล็กรอนขึ้นรูป จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (Bureau Veritas Certification) ซึ่งการรับรองมีอายุถึงวันที่ 23
สิงหาคม 2557
2.4

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีรายไดหลักเปนเงินปนผลที่ไดจากการลงทุนถือหุนใน
บริษัทยอย โดยปจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท ไดแก PCW, PCF และ PCD
เนื่องจากบริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนเมษายน 2556 การแสดงโครงสรางรายไดจึงอางอิงจากงบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งเปนดังตอไปนี้
ประเภทรายได
ผลิตภัณฑ Forging (PCF)
ผลิตภัณฑ Die Casting (PCD)
ผลิตภัณฑ Machining (PCW)
รายไดรวมสามบริษัท
ปรับปรุงตัดรายการซื้อขายสินคา
ระหวางบริษัทยอย
รายไดจากการขายตามงบการเงิน
รวมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ และงบ
การเงินรวม

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
ป 2553
ป 2554
ป 2555
1/
1/
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ1/
250.8
8.1
371.3
10.3
677.9
10.8
350.3
11.3
495.3
13.7
1,367.0
21.7
2,502
80.6
2,745.6
76.0
4,258.7
67.6
3,103

100.0

3,612.2

100.0

6,303.6

100.0

งบการเงินรวม
ม.ค.-ก.ย.2556
ลานบาท
รอยละ1/
506.9
10.5
1,163.6
24.0
3,105.8
65.5
4,776.2

(312.9)

(438.0)

(1,009.9)

740.5

2,790.5

3,174.2

5,293.7

4,035.7

หมายเหตุ: 1/ รอยละ ของรายไดจากการขายรวม
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2.5

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

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยาน
ยนต บริษัทฯ จึงมีเปาหมายในการขยายการลงทุน ในสวนของธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต โดยเฉพาะ
ใน supply chain ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต, Transmission, และ เพลาสงกําลัง ที่บริษัทฯ มีความชํานาญเปนพิเศษ และยังมี
นโยบายการลงทุนในบริษัทที่อยูในธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทยและภูมิภาค
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให PCW PCF และ PCD มีการเติบโตของธุรกิจชิ้นสวนยานยนตตามภาวะการเติบโตในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมายใหบริษัทในกลุมเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนตที่มีคุณภาพและผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเนนการรักษาฐาน
ลูกคารายเดิมควบคูไปกับการหาโอกาสกับลูกคารายใหมๆ
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