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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิ
ล
ตภัณ
ั ฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัภณฑหรือบริการของบริ
ก
ษทั ทฯ และบริษทย
ทั อย

บริษัทฯ ปประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัษทอื่น (Holdinng Company) ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกั ับการผลิตและะจําหนายชิ้นสวน
ว
ยานยนต ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีผลิตภัณฑหรือบริกาารของบริษัทฯ เอง โดยรายไดหลักของบริษทั ทฯ จะมาจากเงิงินปนผลจากเงิงิน
ลงทุนในบบริษัทอื่น
บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่บริษิ ัทฯ ถือหุนในนสัดสวนรอยลละ 100 จํานวนน 3 บริษัท ซึ่งบริ
บ ษัทยอยทั้ง 3 บริษัทประกออบธุรกิจผลิตแลละ
จําหนายชิชิ้นสวนยานยนต โดยสามารถแบงไดเปน 3 ปประเภทหลัก ดัังนี้
3.1.1

ร
่ใชควาามแมนยําสูง
ผลิตภัณฑประเภทที
(Machining Products)
P

PCW
เปนผูผลิตชินส
น้ วนยานยนตประเภทที
ป
่ใชคววาม
ป
่องยยนต
แมนยําสูง (Machining Products) ประเภทเครื
ระบบเกียร และระบบบังคั
ง บรถ โดยวัตถุดิบหลักที่ PCCW
ใชในการผผลิต ไดแก วัตถุดิบปรระเภทปฐมภูมเิเชน
เหล็กเสน และวัตถุดิบปรระเภททุติยภูมิ เชน เหล็กแปรรรูป
และ อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
กลุมลูกคาาของ PCW แบบงไดเปนหลัก ๆ 2 ประเภท คือ
1.

ผูผผลิตและประกออบรถยนต เชน GM Grouup,
Isuuzu Motors, Toyota
T
Motors, Auto Alliannce
(Thailand) เปปนตน ซึ่งในนการขายใหลกู กคา
ปรระเภทนี้ PCW จะทําหนาที่เปน OEM Suppplier
Tieer 1

2.

ผ ตชิ้นสวนยานนยนตเพื่อจําหนายใหผูผลิตและประกอบรถยยนตในขอ 1 อีกทอดหนึ่ง เชชน
OEEM Supplier Tier 1 หรือผูผลิ
Coontinental Auutomotive, ZFF, Kayaba เเปนตน ซึ่งในกการขายใหลูกคาประเภทนี้ PPCW ก็จะทําหน
ห าที่เปน OEM
Suupplier Tier 2

ประเภทของสินคาของ PCW
P จะแบงหลลักๆ ไดเปน 3 ปประเภท ไดแก
1.

กลลุมเครื่องยนต เช
เ น Camshaft, Engine Coveer, Engine Oil Pan, Engine Ladder Framme

2.

กลลุมระบบเกียร (Power Transsmission System) เชน Traansmission Gears,
G
Transmmission Shaft, Transmissioon
Cooupling

3.

กลลุมระบบบังคับรถ เชน Knuckkle, ABS Rotorr, Brake Calipper, และ Wheeel Spindle
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า งคําสั่งผลิตมาให
ม PCW มีลลัั กษณะเปน 2 แบบ
แ คือ
นอกจากนีนี้ สินคาที่ลูกคาส
1.

Moodule Level ซึ่งเปนการสั่งชินส
น้ วนยานยนต ที่ตองนําชิ้นสวนยานยนต
ว
แตละชิ
ล ้นมาประกออบกันเปน Module ขนาดใหญ
ญ
เชน Camshaft Assembly,
A
Froont Case Coveer, Balance Mass
M Unit, และะ Common Raail Assembly เปนตน

2.

Paart Level ซึ่งเปปนการสั่งชิ้นสวนยานยนต
ว
เปนนชิ้นๆ ไมตองมีมีการนําชิ้นสวนยานยนต
น
มาปรระกอบกันเปน Module ขนาาด
ใหหญ เชน Gear, Shaft, และ Knnuckle เปนตน

3.1.2

ผลิตภัณฑประเภทอลู
ร
มิเนียมฉี
ย ดขึ้นรูป ((Die Casting Products)
P

PCD เปนนผูผลิตชิ้นสวนยยานยนตประเภภทอลูมิเนียมฉีดดขึ้นรูป โดยที่ PCD มีความชํานาญเปนพิเศศษในการผลิตชิ้นสวนอลูมิเนียม
ย
ขนาดใหญ
ญเนื่องจากเครืองจั
อ่ กรสวนมากกมีขนาดแรงฉีดดตั้งแต 900 ตััน ถึง 2,500 ตัตน ซึ่งสามารถถผลิตชิ้นสวนขนนาดใหญจําพววก
Engine CCrank Case, Engine
E
Oil Pann, Engine Covver, และ Transsmission Casee Housing เปนนตน

กลุมลูกคาของ PCD แบบงไดหลัก ๆ 2 ประเภท
ป
คือ
1.

ผูผผลิตและประกออบรถยนต เชน Isuzu Motorss, Auto Alliancce (Thailand) และ SNC Reenault Cleon เปนตน ซึ่งในกาาร
ขาายใหลูกคาประะเภทนี้ PCD ก็จะทํ
จ าหนาที่เปน OEM Supplier Tier 1

2.

OEEM Supplier Tier 1 หรือผูผลิ
ผ ตชิ้นสวนยานนยนตเพื่อจําหนายใหผูผลิตและประกอบรถยยนตในขอ 1 อีกทอดหนึ่ง เชชน
PCCW และ Thai Engineering Products
P
เปนตตน ซึ่งในการขายใหลูกคาประะเภทนี้ PCD จจะทําหนาที่เปน OEM Supplieer
Tieer 2

PCD มีกาารแบงผลิตภัณฑ
ณ ประเภทที่ใชความแมนยําสูง (Casting & Machining Products) ตามปประเภทที่ใชงานน ดังนี้
1.

ชิ้นนสวนที่เกี่ยวกับเครื
บ ่องยนต เชน Oil Pan, Laddder Frame, Crank
C Case, Front
F Cover, แและ Oil Cooler Housing

2.

ชิ้นนสวนที่ไมเกี่ยวของกับเครื่องยยนต เชน Transsmission Houssing, Differenttial Housing, และ Belt Housing ฯลฯ
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ผลิตภัณฑประเภทเหล็
ร
กแป
ปรรูป (Forgingg Products)

PCF เปนนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
น
ประเภภทเหล็กแปรรูป (Forging Products)
P
เพือขายให
อ่
PCW
W นําไปใชตอในการผลิ
ใ
ตสินคา
สําเร็จรูปบบางกลุมของ PCW
P โดย PCF มีความชํานาาญพิเศษในกาารผลิตชิ้นสวนปประเภทเหล็กแปปรรูปรอนจําพววก Micro Allooy
Steel ซึ่งเเปนเหล็กที่มีลกษณะพิ
กั
เศษมีคคาความแข็งสูง หลังจากการผานการขึ
า
้นรูปรอนแล
อ ว เชน Coommon Rail, ชิ้นสวนปมหัวฉีด
ดีเซล, Knnuckle, Gear, และ Drive Shaft เปนตน นนอกจากนั้น PCCF มีความชํานาญเป
น
นพิเศษใในการผลิตเหล็ล็กแปรรูปรอนทีที่มี
ขนาดใหญ
ญมีแรงตีเหล็กสูงตั้งแต 1,600 ตัน ถึง 6,000 ตัน เชน เพลาขขอเหวี่ยง, Knuuckle, และ เพลลาถวงสมดุล เปปนตน โดยลูกคา
หลักของ PCF คือ PCW

PCF มีกาารแบงผลิตภัณฑ
ฑประเภทเหล็กแปรรู
ก ป (Forging Products)) ตามกลุม ดังนี้
1.

ญที่ผลิตดวยเครืองจั
่ กรที่มีกําลังั ตีตั้งแต 4,0000 ถึง 6,000 ตัน
วัตตถุดิบจําพวกเหหล็กขึ้นรูปรอนสํสําหรับผลิตชิ้นสสวนขนาดใหญ
เชน เพลาขอเหวี่ยง
ย (Crank Shaaft), และ Knucckle สําหรับรถยนตพาณิชย

2.

วัตตถุดิบจําพวกเหหล็กขึ้นรูปรอนสํสําหรับผลิตชิ้นสสวนขนาดกลางงที่ผลิตดวยเครืรื่องจักรที่มีกําลั งตีตั้งแต 2,000 ถึงไมเกิน
4,0000 ตัน เชนเพพลาขอเหวี่ยง (CCrank Shaft), เพลาถวงสมดุล,
ล และ Knuckle สําหรับรถยนนตสวนบุคคล

3.

วัตตถุดิบจําพวกเหหล็กขึ้นรูปรอนสํสําหรับผลิตชิ้นสสวนขนาดเล็กที่ผลิตดวยเครืองจั
อ่ กรที่มีกําลัง ตีไมเกิน 2,0000 ตัน เชน Gearr,
Coommon Rail, ดุดมลอ, เพลาเครื่อื งยนต, และ ชิ้นสวนปมหัวฉีดดีเซล
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กลยุทธการแขงขัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตประเภท OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 ซึ่ง
เปนการผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยมีกลยุทธในการแขงขันดังนี้
1.

ความชํานาญในการผลิตชิ้นสวนยานยนตเฉพาะทางมาอยางยาวนาน

บริษัทฯ และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตมาอยางยาวนานเปนเวลากวา 10 ป นอกจากนี้ กลุม
บริษัทฯ ยังเนนกระบวนการผลิตในชิ้นสวนที่มีความชํานาญเปนพิเศษ ไดแก ชิ้นสวนเครื่องยนต Powertrain, Transmission
และ Final Drive จากการที่กลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญและทุมเทพัฒนาบุคคลากร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช
ในการผลิตชิ้นสวนหลักทั้ง 3 ประเภท ทําใหสินคาของกลุมบริษัทฯ มีคุณภาพที่สูง และสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดเปนอยางดี
2.

ความสัมพันธกับลูกคาที่มีมาอยางยาวนาน

จากการที่ผูกอตั้งกลุมบริษัทฯ ทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนตมาอยางยาวนาน ทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนต และ OEM Supplier Tier 1 โดยหากพิจารณาถึงความสัมพันธทางธุรกิจที่กลุมบริษัทฯ มีกับลูกคาที่
เปนผูผลิตรถยนต จะเห็นไดวาลูกคารายใหญของกลุมบริษัทฯ ครอบคลุมผูผลิตรถยนตรายใหญๆ ในประเทศเกือบทั้งหมด โดย
กลุมบริษัทฯ มีความสัมพันธทางธุรกิจในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตใหกับลูกคาเหลานั้นโดยเฉลี่ยนานกวา 10 ป นอกจาก
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูผลิตรถยนต จากการที่ผูกอตั้งกลุมบริษัทฯ อยูในธุรกิจมาอยางยาวนาน ทําใหกลุมบริษัทฯ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูผลิตและผูใหบริการในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตเปนอยางดี ซึ่งจะสามารถ
เกื้อหนุนกระบวนการผลิตของกลุมบริษัทฯ ในภาพรวมไดอีกดวย
3.

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการผลิตชิ้นสวนยานยนตในอนาคต

กลุมบริษัทฯ มีกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อใชในการผลิตใหตอบสนองกับทิศทาง และความ
ตองการของผูผลิตรถยนตในอนาคต เชน ความตองการเครื่องยนตที่มีมาตรฐานไอเสียที่สูงขึ้น (Euro 5 และ Euro 6) จาก
ปจจุบันที่ Euro 4 หรือความตองการเครื่องยนตที่มขี นาดเล็กลง น้ําหนักเบาลง แตมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งการจะผลิตชิ้นสวน
ยานยนตเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวไดนั้น ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตองมีความรู ความสามารถ เทคโนโลยี ตลอดจน
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตที่เหมาะสม โดยกลุมบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความแมนยําในการผลิตชิ้นงาน ลงทุน
ซื้อเครื่องจักรขนาดใหญเพื่อผลิตเหล็กขึ้นรูปรอน (Hot Forging) ลงทุนในเครื่องฉีดอลูมิเนียมขึ้นรูป (Die Casting) ขนาดใหญ
พรอมระบบปมสูญญากาศ เพื่อชวยทําใหผลิตภัณฑสามารถมีน้ําหนักเบาลงไดจากการที่ชิ้นผนังของชิ้นสวนบางลงแตยังคง
ความแข็งแรงเหมือนเดิม เพื่อนํามาใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่ตอบสนองกับความตองการดังกลาวของลูกคาของกลุม
บริษัทฯ
4.

ความสามารถในการบริหารจัดการตนทุน

หากพิจารณาถึงผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจะพบวาอัตราการทํากําไรของกลุมบริษัทฯ มีความ
แข็งแกรงและเหนือกวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมคอนขางมาก เนื่องมาจากกลุมบริษัทฯ มีเทคโนโลยีหลายๆ อยางที่ชวยลดตนทุน
ในการผลิตและทําใหอัตราการทํากําไรอยูในระดับที่สูง เชน กลุมบริษัทฯ ไดลงทุนซื้อหุนยนตมาใชในการบริหารจัดการการผลิต
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โดยการใชหุนยนตดังกลาวสามารถชวยกลุมบริษัทฯ ลดตนทุนในดานแรงงานในขณะเดียวกันก็สามารถชวยกลุมบริษัทฯ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตไดเปนอยางมาก
5.

การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (BOI) อันเนื่องมาจากการลงทุนอยางตอเนื่องของกลุมบริษัทฯ

กลุมบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งสิทธิประโยชนหลักๆ ที่กลุมบริษัทฯ
ไดรับ เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น และไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร และ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปนระยะเวลา 8 ปนับตั้งแตเริ่มโครงการ และจะไดรับการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวนรอยละ 50
ตอไปอีก 5 ป ภายหลังระยะเวลาดังกลาว จากการที่กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตมาอยางยาวนาน มีฐาน
ลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนตชั้นนํา ประกอบกับกลุมบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เปนที่ยอมรับเปนอยางสูงใน
อุตสาหกรรม ทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถไดงานผลิตชิ้นสวนยานยนตโครงการใหมๆ จากลูกคาของกลุมบริษัทฯ และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถขยายฐานลูกคาไปยังลูกคา OEM และ OEM Supplier Tier 1 รายใหม การที่กลุมบริษัทฯ ไดงาน
โครงการใหมๆ นั้น กลุมบริษัทฯ สามารถที่จะขอสิทธิประโยชนทางภาษีกับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับการ
ลงทุนเพื่อโครงการใหมดังกลาว ซึ่งที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไมเคยถูกปฏิเสธหรือถูกจํากัดวงเงินในการสงเสริมสิทธิประโยชนทาง
ภาษีตามที่ไดขอมาตลอด
6.

ผูบริหารและทีมงานวิศวกรของกลุมบริษัทฯ ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในอุตสาหกรรม

กลุมบริษัทฯ มีทีมผูบริหารและทีมงานวิศวกรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
มาอยางยาวนาน โดยมีประสบการณทํางานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตโดยเฉลี่ยเกิน 10 ป ทําใหผูบริหารของกลุม
บริษัทฯ สามารถกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมและรองรับการขยายตัวของธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตได
เปนอยางดี โดยเห็นไดจากอัตราการเติบโตของยอดขายรวมของกลุมบริษัทฯ ที่เฉลี่ยรอยละ 37.7 (CAGR) ในชวง 3 ปที่ผานมา
ระหวางป 2553 ถึงป 2555 นอกจากทีมผูบริหารที่มีความรูความสามารถแลว ทีมงานวิศวกรของกลุมบริษัทฯ ยังเปนบุคลากรที่
สําคัญในการวิจัย พัฒนาคิดคน และตอยอดองคความรูในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของกลุมบริษัทฯ ใหมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.1.5

กลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ คือบริษัทผูผลิตรถยนตที่มีโรงงานในประเทศไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีลูกคา
ประเภท OEM Supplier Tier 1 ที่มีโรงงานในประเทศไทยและตางประเทศ
3.1.6

นโยบายการกําหนดราคาสินคา

เนื่องจากสินคาที่ทางบริษัทฯ ผลิตเปนสินคาในกลุมวิศวกรรมจึงทําใหกําหนดราคาเปนราคามาตรฐานดังเชนราคาขายปลีก เชน
สินคาอุปโภคบริโภค หรือสินคาอื่นโดยทั่วไปไมได ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายการกําหนดราคาใหไมตางจากราคาที่ลูกคากําหนด
หรือราคาที่คูแขงอื่นเสนอมากนักเพื่อใหบริษัทฯ ยังสามารถแขงขันในตลาดได และจะเลือกผลิตแตสินคาที่ทําใหบริษัทฯ
สามารถสรางกําไรไดอยางตอเนื่องและมีคาเสียโอกาสในการทํากําไรเมื่อเทียบกับโครงการอื่นนอยที่สุด ทั้งนี้ การกําหนดราคา
ขายจะเกิดจากการคํานวณตนทุนการผลิตเริ่มจากสวนของตนทุนคงที่ตางๆ เชน คาเสื่อมราคาของเครื่องจักร เครื่องมือที่
จําเปนตองใชในการผลิต จากนั้นจึงนําไปรวมกับตนทุนแปรผันและตนทุนการบริหารจัดการ และกําไรขั้นตนที่ตองการ จากนั้น
จึงนําไปเปรียบเทียบกับราคาเปาหมายที่ลูกคากําหนด กอนจะทําการระบุลงเปนราคาที่จะเสนอใหแกลูกคา
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3.1.7

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

ชองทางการจัดจําหนาย

เนื่องจาก PCW PCD และ PCF ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต โดยการผลิตนั้นจะผลิตตามคําสั่งซื้อของ
ลูกคา ซึ่งสินคาแตละชนิดจะมีลักษณะ รูปรางที่แตกตางกันเฉพาะสําหรับลูกคารายนั้นๆ โดยลักษณะของธุรกิจประเภทนี้จะไมมี
ชองทางการจัดจําหนายที่เห็นไดชัดเหมือนกับธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาประเภทอื่นๆ โดยลูกคาที่บริษัทเปน Approved
Vendor List จะเปนผูเขามาติดตอกับ PCW PCD และ PCF โดยตรง ทั้งนี้ PCW PCD และ PCF มีการนําเสนอขอมูลบริษัท
และผลิตภัณฑของบริษัท ผานงานแสดงสินคา หรืองาน Roadshow ตางๆ กับหนวยงานราชการ (กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ)
การแนะนําลูกคาจากหนวยงานที่สงเสริมอุตสาหกรรมสงออก
(คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม (BOI)) หรือชมรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ในสวนของการจัดสงสินคา ลูกคาจะเปนผูกําหนดวาใหบริษัทฯ เปนผู
ขนสงหรือจะมารับสินคาดวยตัวเอง หรือจะเปนแบบที่บริษัทฯ จัดสงสินคาใหกับลูกคาตามสถานที่ที่กําหนด
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3.2

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

การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน

การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (PCW) บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (PCD) และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด (PCF) ไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตร
สงเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1135/อ./2547*

PCW
1601(1)/อ./2548**

1559(2)/2554

2036(4)/2547

1560(2)/2554

2041(4)/2547

1561(2)/2554

ลงวันที่

18 กุมภาพันธ 2547

30 มิถุนายน 2548

18 พฤษภาคม 2554

3 ธันวาคม 2547

18 พฤษภาคม 2554

3 ธันวาคม 2547

18 พฤษภาคม 2554

ประเภทกิจการ

กิจการผลิตชิ้นสวน
โลหะและชิ้นสวนโลหะ
อื่นๆ

กิจการผลิตชิ้นสวน
กิจการชิ้นสวนโลหะขึ้น
เครื่องจักร ชิ้นสวน
รูป
เครื่องยนต ชิ้นสวน
เครื่องใชไฟฟาที่ทําจาก
การ MACHINING

กิจการผลิตชิ้นสวน
โลหะฉีดขึ้นรูป

กิจการผลิตชิ้นสวน
โลหะ

กิจการผลิตชิ้นสวน
เหล็กทุบและแมพมิ พ

กิจการผลิตชิ้นสวน
เหล็กทุบ (Forging
Part) และแมพิมพ
(Die)

ไดรับอนุมัติ

ไดรับอนุมัติ

ไดรับอนุมัติ

ไดรับอนุมัติ

บัตรสงเสริมเลขที่

สิทธิประโยชน
1. ไดรับอนุญาตใหนําคนตาง
ดาวที่เปนชางฝมอื หรือ
ผูชํานาญการเขามาใน
ราชอาณาจักรไดตาม
จํานวนและระยะเวลาเทาที่
คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร

ไดรับอนุมัติ

ไดรับอนุมัติ

PCD

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

PCW
2. ไดรับการยกเวนอากรขาเขา

สําหรับสําหรับเครื่องจักร
ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
3. ไดรับการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดรับจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริม
4. ไดรับอนุญาตใหสามารถนํา

PCD

PCF

ไดรับอนุมัติ (สําหรับ
ไดรับอนุมัติ (สําหรับ
ไดรับอนุมัติ (สําหรับ
เครื่องจักรใหมที่นาํ เขา
เครื่องจักรใหมที่นาํ เขา
เครื่องจักรใหมที่นาํ เขา
ภายในวันที่ 18
ภายในวันที่ 18
ภายในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556)
พฤศจิกายน 2556)
พฤศจิกายน 2556)
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (ยังไม
ถึงวันที่ 3 มกราคม
ถึงวันที่ 15 มีนาคม
ถึงวันที่ 18 เมษายน
เริ่มมีรายได)
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 2 มกราคม
ถึงวันที่ 3 มกราคม
2557)
2563)
2557)
2563)
2558)
2557)
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
(ตั้งแตวันที่ 19
(ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม (ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม
(ยังไมเริ่มมีรายได)
(ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม (ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม
ตั้งแตวันที่ 31
เมษายน 2557 ถึงวันที่
2563 ถึงวันที่ 3
2557 ถึงวันที่ 15
2563 ถึงวันที่ 3
พฤษภาคม 2558 ถึง
2557 ถึงวันที่ 2
18 เมษายน 2562)
มกราคม 2568)
มีนาคม 2562)
มกราคม 2568)
30 พฤษภาคม 2563)
มกราคม 2562)

ผลขาดทุนในระยะเวลาที่
ไดรับการสงเสริมไปหักออก
จากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาที่ไดรับ
การยกเวนภาษีเงินได
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
5. ไดรับการยกเวนไมตองนํา
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
เงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
การสงเสริม ไปรวมเพื่อเสีย ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ
ถึงวันที่ 18 เมษายน
ถึงวันที่ 3 มกราคม
ถึงวันที่ 15 มีนาคม
ภาษีเงินได
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 2 มกราคม
ถึงวันที่ 3 มกราคม
2563)
2557)
2563)
2557)
2558)
2557)

สวนที่ 2 หนา 33

8 ปนับแตวันที่เริม่ มี
รายไดจากการ
ประกอบกิจการ
(ยังไมเริ่มมีรายได)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

6. ไดรับการลดหยอนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิ ที่ไดจากการลงทุนใน
อัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติ
7. ใหหักคาขนสง คาไฟฟา
และคาน้ําประปาจํานวน
สองเทาของคาใชจาย
ดังกลาว
8. ใหหักเงินลงทุนในการติดตั้ง

หรือกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวก
9. ไดรับอนุญาตใหนําหรือสง
เงินออกนอกราชอาณาจักร
เปนเงินตราตางประเทศได

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

5 ปนับแตวันพน
กําหนดตามขอ 3
(ตั้งแตวันที่ 31
พฤษภาคม 2558 ถึง
30 พฤษภาคม 2563)
10 ปนับจากวันทีเ่ ริ่มมี
รายไดจากการ
ประกอบกิจการ

รอยละ 25
ของเงินลงทุน
ไดรับอนุมัติ

PCW
PCD
PCF
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
5 ปนับแตวันพน
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
กําหนดตามขอ 3
(ยังไมเริ่มมีรายได)
(ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม (ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม
(ตั้งแตวันที่ 19
(ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม (ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 3
2557 ถึงวันที่ 15
เมษายน 2557 ถึงวันที่
2557 ถึงวันที่ 2
2563 ถึงวันที่ 3
18 เมษายน 2562)
มกราคม 2568)
มีนาคม 2562)
มกราคม 2568)
มกราคม 2562)
10 ปนับจากวันทีเ่ ริ่มมี 10 ปนับจากวันทีเ่ ริ่มมี 10 ปนับจากวันทีเ่ ริ่มมี 10 ปนับจากวันทีเ่ ริ่มมี 10 ปนับจากวันทีเ่ ริ่มมี 10 ปนับจากวันทีเ่ ริ่มมี
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
รายไดจากการ
ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ ประกอบกิจการ (มีสิทธิ
ประกอบกิจการ
ถึงวันที่ 3 มกราคม
ถึงวันที่ 15 มีนาคม
ถึงวันที่ 18 เมษายน
ถึงวันที่ 2 มกราคม
ถึงวันที่ 3 มกราคม
(ยังไมเริ่มมีรายได)
2559)
2563)
2559)
2559)
2563)
รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 25
ของเงินลงทุน
ของเงินลงทุน
ของเงินลงทุน
ของเงินลงทุน
ของเงินลงทุน
ของเงินลงทุน
ไดรับอนุมัติ

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ไดรับอนุมัติ

* PCW ไดรับบัตรสงเสริม เลขที่ 1135/อ./2547 จากการรับโอนกิจการจากบริษัท ตาซัน ดิเวลลอปเมนท จํากัด ตามบัตรสงเสริม เลขที่ 1327/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ดังนั้น PCW จึงไดรับสิทธิและประโยชนที่เหลืออยูตามบัตร
สงเสริม เลขที่ 1327/2548
** PCW ไดรับบัตรสงเสริม เลขที่ 1601(1)/อ./2548 จากการรับโอนกิจการจากบริษัท เอส. ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด ตามบัตรสงเสริม เลขที่ 1594(1)/2544 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2544 ดังนั้น PCW จึงไดรับสิทธิและประโยชนที่เหลืออยูตามบัตร
สงเสริม เลขที่ 1594(1)/2544
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมในอันดับตนที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ
การจางงาน การสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาดานเทคโนโลยียานยนต ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ และธุรกิจ
ที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเปนอยางมาก โดยประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
จากเปาหมายในอดีตที่พัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไทยในชวงเริ่มตนเพื่อลดการนําเขา จนมาถึงปจจุบันที่อุตสาหกรรม
ยานยนตสามารถสรางมูลคาการสงออกทั่วโลกสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โดยจากขอมูลจากระบบรายงานขอมูลการคา
ระหวางประเทศของไทย (Thai Trading Report Website) มูลคาการสงออกยานยนต อุปกรณ และสวนประกอบ ในป 2555
คิดเปนมูลคามากกวา 8.8 แสนลานบาท และมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเฉลี่ย (CAGR) ใน 10 ปหลังสุด
ประมาณรอยละ 17.2 ตอป
อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนตจัดเปนอุตสาหกรรมที่ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนอยาง
มาก โดยเห็นไดจากการที่ปริมาณการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศจากปริมาณ
การผลิตรถยนต 928,081 คันในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 1,394,029 คันในป 2551 และปรับตัวลดลงเหลือ 999,378 คันในป 2552
เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งเปนผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจอเมริกาและยุโรป โดยในป 2553 เศรษฐกิจ
ของไทยและของโลกเริ่มฟนตัวไดอีกครั้งทําใหการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 1,645,304 คัน แตตองประสบปญหาอีกครั้งเมื่อเกิดอุทกภัย
ในป 2554 ทําใหจํานวนการผลิตลดลงเหลือ 1,457,759 คัน
สําหรับป 2555 เนื่องจาก ปญหาอุทกภัย ในป 2554 ทําใหโรงงานประกอบรถยนตและโรงงานผลิตชิ้นสวนตองหยุดการผลิต จน
ทําใหมีอุปสงคคงคาง (Pent-Up Demand) ในป 2555 ประกอบกับนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลที่เขามาหนุนเสริมยอดขาย ทํา
ใหจํานวนยานยนตที่ผลิตในไทยกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งเปน 2,453,717 คัน คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นที่สูงถึงรอยละ 68.3 จากป 2554
จํานวนรถยนตที่ผลิตในประเทศไทย ระหวางป 2543 – 2555
3,000
2,500
จํานวน (พันคัน)

2,000
1,500
1,000
500
0

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

406

455

564

741

923

1,125

1,188

1,287

1,394

999

1,645

1,457

2,453

รถปกอัพและรถบรรทุก 308.6

298.5

394.7

489.6

623.5

847.3

888.9

971.3

992.2

685.5 1,090.4 919.3 1,495.5

รถยนตนั่งสวนบุคคล

156.1

169.3

251.7

299.4

277.6

298.8

315.4

401.5

313.4

รวม

97.6
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บริษัท พี.ซี.เอสส. แมชีน กรุป โฮลลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

ต
ในประเทศไทยแยกปรระเภทจะเห็นไดดวาการผลิตยาานพาหนะเพื่อกการขนสงสินคาเกษตรหรื
า
อ
เมื่อพิจารณาถึงการผลิตรถยนต
เ นผลิตภัณฑเป
เ าหมาย (Prooduct Champion) โดยมีการรผลิต ในป พ.ศศ. 2555 ทั้งสิน้ 1,495,512 คัน
รถยนตเพื่อการพาณิชยเป
หรือ คิดเปปนรอยละ 60.9 ของจํานวนนรถยนตที่ผลิตททั้งหมด โดยมีรถยนต
ร
ที่ประหยยัดพลังงานมา ตรฐานสากล (Eco Car) เปปน
ผลิตภัณฑฑเปาหมายตัวที่สอง ซึ่งมีการผผลิตในป 25555 ทั้งสิ้น 661,139 คัน หรือ รอยละ 26.9 ขอองจํานวนรถยนนตที่ผลิตทั้งหมมด
ซึ่งในจํานนวนนี้มียอดขายยในประเทศทั้งหมด
ห 1,436,3335 คัน และยออดการสงออกทัทัง้ หมด 997,4444 คัน หรือคิดเป
ด นสัดสวนกาาร
ขายในปรระเทศตอการขาายตางประเทศทที่ รอยละ 59.00 ตอรอยละ 41.0
ในสวนขอองบริษัทฯ นันจะเน
น้
นการผลิลิตชิ้นสวนที่ใชใในเครื่องยนตดเซลที
ี ่ใชในรถยนตเพื่อการพาณ
ณิชยเปนหลัก โดยในอนาคคต
ถึงแมรัฐบบาลจะมีการสนันับสนุนใหผลิตรถยนต
ร
Ecoo Car มากขึขึ้นแตก็จะไมกระทบตอการดําาเนินธุรกิจของบบริษัทฯ มากนันัก
เนื่องจากรรถยนตเพื่อการรพาณิชยจําเปนต
น องใชกําลังขของเครื่องยนตดีดเี ซลเพื่อใหสามมารถบรรทุกสินนคาจํานวนมากกได
การรที่
รถยนตเพื่อการพาณิชยจะเปลี
จ ่ยนไปใชเครื่องยนตเบนนซินหรือเครื่องยยนตประหยัดพลังงานที่มีกําลั งสงนอยนั้นเปนไปไดยาก
โครงสรางอุตสาหกรรมมยานยนตไทยย
จากการสํารวจขอมูลของงสถาบันยานยนต โครงสรางขของผูผลิตรถยนนตในประเทศไททยสามารถแบงงไดดังนี้
โครงสราางอุตสาหกรรมยานยนตไทย

ที่มา : สถาบันยานยนนต

1.

ผูปประกอบรถยนนตและรถจักรยานยนต
ร
(122 รายเปนผูประะกอบรถยนต 6 รายเปนผูประะกอบจักรยานยยนต) มีกําลังกาาร
ผลิลิตรถยนตสําเร็จรูปรวมทั้งสิ้น 2.75 ลานคัน และมีกําลังการผลิตรถจักรยาานยนตทั้งสิ้น 22.8 ลานคัน โดดยแบงเปนผูผลิต
รถถยนตสัญชาติญี
ญ่ปี ุนรายใหญ 6 ราย จาก 12 บริษัท

2.

ผูผผลิตชิ้นสวนยาานยนตข้นั ที่ 1 (OEM Suppplier Tier 1) ที่เปนผูผลิตชินส
น้ วนเพื่อปอนใใหโรงงานผลิตรถยนต
ร
โดยตรงงมี
จําานวนทั้งสิ้น 615 ราย โดย 3111 รายเปนผูประะกอบการจากตตางประเทศ 116 รายเปนผูปรระกอบการรวมระหวางตางชาาติ
แลละชาวไทย และะอีก 188 รายเปปนผูประกอบก ารชาวไทย

3.

ผูผผลิตชิ้นสวนยาานยนตข้นั ที่ 2 และ 3 (OEEM Supplier Tier
T 2 and 3) ซึ่งเปนกลุมผูททํํ าหนาที่หาวัตถุถดิบใหกับผูผลิต
Tieer 1 หรือรับจางผลิตใหกับผูผลิต Tier 1 ซึ่งผูผลิตที่อยูในกลุมนี้ก็อาจจจะถูกจัดใหอยู ใน Tier 1 ไดเชนกันในบาาง
ผลิลิตภัณฑ ซึ่งในกกลุมนี้มีจํานวนนทั้งสิ้น 1,700 รรายและสวนใหหญเปนผูประกออบการชาวไทยย
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ในอีกดานหนึ่งผูผลิตชิ้นสวนยานยนตสามารถจําแนกผลิตภัณฑไดตามกลุมของการใชงานของชิ้นสวนได 8 กลุม คือกลุม
ชิ้นสวนเครื่องยนต กลุมชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา กลุมชิ้นสวนระบบถายทอดกําลังและขับเคลื่อน กลุมชิ้นสวนระบบกันสะเทือนและ
เบรก กลุมชิ้นสวนตัวถัง กลุมตกแตงภายใน กลุมแมพิมพ และกลุมอื่นๆ
แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต
ในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต 2.45 ลานคันจากกําลังการผลิตทั้งหมด 2.75 ลานคัน ซึ่งคิดเปนมูลคาเทากับ
1.46 ลานลานบาทหรือรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการผลิตทั้งหมด อัตราการใชกําลังการผลิตของไทย (Utilization
Rate) เทากับรอยละ 89.1 ซึ่งถือวาสูงและอาจทําใหไทยมีขอจํากัดเรื่องกําลังการผลิตในอนาคต อยางไรก็ดีสถาบันยานยนต
คาดวาภายในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิต และสามารถผลิตรถยนตไดมากกวา 3 ลานคัน หรือคิด
เปนอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10.7 ตอป โดยมีปจจัยสนับสนุนดังนี้
1.

ความไดเปรียบจากการเปนฐานการผลิตในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาเปนเวลากวา 3 ทศวรรษทําใหมกี าร
พัฒนาฝมือทางดานแรงงานใหสอดคลองกับบริษัทผูประกอบการยานยนตที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ปจจัยนี้เปน
หัวใจหลักของการควบคุมคุณภาพของสินคา ซึ่งจะชวยลดแรงกดดันจากประเทศคูแขงใหมๆที่มีตนทุนคาแรงที่เทากัน
หรือต่ํากวา โดยจะเห็นไดจากการที่ประเทศไทยมีบริษัทผลิตรถยนตเกือบครบทุกบริษัทในโลก

2.

ความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเกื้อหนุนกับการสงออกของไทยอยางมาก โดยในป 2555 ไทยมี
มูลคาการคากับกลุมอาเซียนกวา 9.7 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 15 ของมูลคาการคาภายในอาเซียนทั้งหมด
เปนอันดับ 3 รองจากสิงคโปรและมาเลเซีย นอกจากนี้ไทยมีดุลการคากับอาเซียน 1.6 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ เปนอันดับ
2 รองจากสิงคโปร และเปนเพียง 1 ใน 2 ประเทศที่เกินดุลการคากับอาเซียน ซึ่งสะทอนวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
จะชวยลดกําแพงดานภาษีและการเพิ่มขนาดของตลาดใหใหญขึ้น จะชวยทําใหไทยมีการคากับประเทศในอาเซียนมาก
ขึ้น และจะทําใหไทยเกินดุลการคามากขึ้น

โดยกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทยซึ่งเปนสินคาในภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสงออกสูงที่สุดจะเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการเขารวมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเมื่อพิจารณาปริมาณการผลิต
และจําหนายรถยนตของประเทศสมาชิกอาเซียนในปที่ผานมา จะพบวาทุกประเทศยกเวนประเทศไทย มีปริมาณการจําหนายใน
ประเทศสูงกวาปริมาณการผลิต ซึ่งหมายความวาประเทศเหลานี้ ยังมีการผลิตรถยนตที่ไมสามารถตอบสนองความตองการใน
ประเทศไดอยางเพียงพอ ตางจากประเทศไทยที่ผลิตเพื่อทั้งจําหนายในประเทศและสงออก โดยประเทศในกลุมอาเซียนมีการ
นําเขารถยนต และสวนประกอบจากประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย ในป 2555 ประเทศในอาเซี ย นมี มู ล ค า การนํ า เข า ยานพาหนะ อุ ป กรณ แ ละ
สวนประกอบจากประเทศไทยสูงถึง 8,915 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 11.6 ของมูลคาสินคาที่ประเทศในอาเซียน
นําเขาจากไทยทั้งหมด ในขณะที่ไทยมีมูลคาการนําเขายานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบจากกลุมอาเซียนเพียง 2,522 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ
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ยอดการผลิตและจําหนายรถยนตของกลุมประเทศอาเซียน ในป 2555
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ที่มา: ASEAN Automotive Federation (AAF)

3.

นโยบายจากทางภาครัฐที่มีการสงเสริมผูผลิตรถยนตโดยตรง และ ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตใหมีความสามารถบริหาร
จัดการตน ทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อ ง และมี ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดว ยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตผล (Productivity) การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่สะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Manufacturing) การเชื่อมโยงระหวางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคการศึกษา และเครือขาย
ผูประกอบการในหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต (Cluster/ Networking) ใหสามารถบริหารตนทุนใหลดลง การ
บุกเบิกตลาดรวมกันที่มีความหลากหลายของสินคาและตรงตามความตองการของลูกคา รวมถึงนโยบายยกเวนภาษีเงิน
ได เพื่อสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)1 ทําใหผูประกอบการมั่นใจ
ในศักยภาพของประเทศไทยมากขึ้น

4.

นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล มีสวนสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตเติบโตอยางกาวกระโดด มียอดการผลิตสูงที่สุด
เปนประวัติการณและสรางอุปสงคเปนจํานวนมากซึ่งสวนหนึ่งเปนการดึงอุปสงคตอยานยนตในอนาคตระยะ 1-2 ปมาไว
ในปนี้ อยางไรก็ดีอุปสงคของรถยนตปจจุบัน ยังสูงกวากําลังการผลิตรถยนตในปนี้มาก ทําใหการผลิตไมสามารถ
ตอบสนองตอตลาดไดทัน จนทําใหการผลิตยานยนตในครึ่งปแรกของป 2556 ยังคงไดรับปจจัยสนับสนุนจากยอดคงคาง
สงมอบ โดยในชวง เกา เดือนแรกของป 2556 มียอดการผลิตรถยนตทั้งสิ้น 1,930,251 คัน เพิ่มขึ้นจาก ชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2555 ถึงรอยละ 12.0

อยางไรก็ดีถึงแมอุปสงคจากรถคันแรกจะหมดไปแตปจจุบันการสงออกรถยนตของไทยมีตลาดสงออกที่หลากหลายและบาง
ตลาดกําลังขยายตัวมากขึ้น ทั้งใน เอเชีย ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย อเมริกาใต ยุโรป และแอฟริกา ทําใหภาพรวมการสงออก
รถยนตของไทยยังขยายตัวได จึงคาดวาในป 2556 ปริมาณการสงออกรถยนตจะขยายตัวชดเชยปริมาณการจําหนายรถยนตใน
ประเทศที่ลดลง สงผลใหในป 2556 อุตสาหกรรมรถยนตของไทยจะยังเติบโตไดตอไป แมจะชะลอลงบางเมื่อเทียบการเติบโต
ของป 2555 ดวยมุมมองนี้ คายรถยนตตางๆ จึงเรงขยายกําลังการผลิตและลงทุนใหมเพื่อรองรับความตองการเหลานี้ โดย
ตัวอยางของบริษัทผูผลิตยานยนตในประเทศไทยที่ไดประกาศโครงการลงทุนในอนาคตมีดังนี้
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แผนการลงทุนในไทย
ฟอรดไดลงทุนเพิ่มในโรงงานของบริษัทคือออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย ซึ่งเปนฐานการผลิตรถกระบะที่
ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนหนึ่งในลูกคาหลักของบริษัท โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มกําลังการ
ผลิตใหเปน 295,000 คันตอปสงผลใหบริษัท มีเงินทุนที่ลงรวมกันในโรงงานออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย
หรือเอเอทีเปนมูลคาเกือบ 6.2 หมื่นลานบาท นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินธุรกิจ และยังลงทุนเพิ่มอีก 1.4 หมื่น
ลานบาท เพื่อสรางโรงงานที่จังหวัดระยอง ทําใหกําลังผลิตของฟอรดรวมจากทั้ง 2 โรงงานในจังหวัดระยอง
ณ ปจจุบันอยูที่ 4.5 แสนคันตอป โดยในอนาคตฟอรดยังมองวาประเทศไทยมีความสําคัญในภูมิภาคนี้ เปน
หนึ่งในศูนยกลางการผลิตและสงออกหลักและมีความสําคัญในภาพรวมของกลยุทธการเติบโตในระดับโลก
ประกาศเตรียมสรางโรงงานแหงใหมเพื่อทําการผลิตชุดเกียรอัตโนมัติเปนแหงที่สองของมาสดาที่ใหญที่สุด
และทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของโลกที่จังหวัดชลบุรี ดวยมูลคาการลงทุนที่สูงถึง 10,000 ลานบาท เพื่อทําการ
ผลิตชุดเกียร สกายแอคทีฟ-ไดรฟ ออโตเมติก (SKYACTIV-DRIVE AT) โดยมีกําลังการผลิตสูงถึง 400,000
ยูนิต การผลิตเกียรในครั้งนี้เปนหนึ่งในเทคโนโลยีใหมลาสุดของมาสดา เพื่อปอนเขาสูโรงงานเอเอที และ
สําหรับสงออกสูตลาดทั่วโลก โดยจะสรางเสร็จสมบูรณและเริ่มสายการผลิตไดในชวงปลายของป 2559
ลงทุน 6,500 ลานบาท สรางโรงงานแหงใหมที่เกตเวย ฉะเชิงเทรา เพื่อผลิตรถยนตเพื่อการพาณิชย และ
รถบรรทุกเพิ่มขึ้นอีก 1.2 แสนคัน/ป ทําใหมีกําลังผลิตรวมทั้งสิ้นเกือบ 5 แสนคัน/ป
วางแผนวาจะผลิตใหถึงเปาหมาย 5.1 แสนคัน ในป 2558 และโดยวางแผนลงทุน1,000 ลานบาท ในปนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและกําลังเดินหนาเพื่อใหโรงงานแหงที่ 3 เดินสายการผลิตไดเต็ม 100%
โตโยตา ประกาศแผนมาตั้งแตปลายป 2554 เพื่อเพิ่มการผลิตที่จะเริ่มตนในปนี้ นั่นคือ โรงงานเกตเวย 2
ฉะเชิงเทรา ที่จะมีกําลังการผลิต 1 แสนคัน/ป รวมไปถึงการฟนฟูโรงงานไทย ออโต เวิรค สมุทรปราการ ใหมี
กําลังการผลิตเพิ่มอีก 2 หมื่นคัน/ป โดยโตโยตาตั้งเปาวา 5 ป ขางหนา จะสามารถผลิตรถยนตได 1.2 ลาน
คันตอป

ที่มา: 1 แผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต ป 2555 – 2559
2
“นายใหญ "ฟอรด" ฟนธง ไทยแลนดสปริงบอรด ดันยอดทั่วโลก 8 ลานคันตอป” ประชาชาติธุรกิจ 01 เมษายน 2556
"มาสดา-ฟอรดประกาศลงทุนเพิ่ม 837 ลาน รง.ออโตอัลลายแอนซ ผลิตรถปกอัพเพิ่ม" มติชนออนไลน 27 เมษายน 2555
3
“มาสดา ยึดไทยฐานการผลิต ดัน “สกายแอคทีฟ” ลุยตลาดโลก” - ประชาชาติธุรกิจ 06 กุมภาพันธ 2556
4
“ตลาดรถยนต 2556 ปแหงความทาทาย” - กรุงเทพธุรกิจ 2 มกราคม 2556

ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอประเทศและมีหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ยาว
และตอเนื่องตั้งแตวัตถุดิบตั้งตนของชิ้นสวนเชน อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ปโตรเคมี ผลิตภัณฑพลาสติก ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ยาง และอุตสาหกรรมสนับสนุน เชนอุตสาหกรรมแมพิมพสําหรับใชเปนสวนประกอบของการผลิตชิ้นสวนยาน
ยนต อยางไรก็ดีปริมาณอุปสงคของชิ้นสวนยานยนตนั้นขึ้นอยูโดยตรงกับสภาวะของอุตสาหกรรมยานยนตจึงทําใหอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตนั้นมีความผันผวนตอสภาวะเศรษฐกิจเชนเดียวกัน
ในป 2554 และเมื่อเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ไมเพียงแตอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเทานั้นที่ไดรับผลกระทบ แตการ
ผลิตรถยนตในหลายประเทศทั่วโลกก็ไดรับผลกระทบดวยเนื่องจากขาดชิ้นสวนจากประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการเปนผูผลิตและสงออกชิ้นสวนรถยนตของไทยตออุตสาหกรรมรถยนตในภูมิภาค
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ในป 2555 อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมีมูลคาการสงออกรวมทั้งสิ้น 2.2 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 3.1 ของมูลคาการ
สงออกทั้งหมด โดยชิ้นสวนที่สงออกสวนใหญจะเปนชิ้นสวนที่สงตรงไปใหผูผลิตรถยนต (OEM) คิดเปนมูลคา 1.7 แสนลานบาท
หรือรอยละ 77 ของชิ้นสวนที่สงออกทั้งหมด
ปริมาณการสงออกอุปกรณและชิ้นสวนยานยนตไทยระหวางป 2543-2555
250,000
จํานวน (ลานบาท)

200,000
150,000
100,000
50,000
0

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

รวม

19,896 23,216 25,255 35,953 52,817 91,221102,402132,517164,859128,144179,350183,680219,682

ชิ้นสวนผูผลิตรถยนต (OEM)

11,088 13,738 17,076 27,720 43,873 76,791 87,171112,342132,814100,891141,423136,450168,542

ชิ้นสวนเครื่องยนต (Engine part) 7,106 7,481 6,094 5,291 4,316 7,904 8,358 10,504 18,029 13,266 21,610 26,670 26,992
ชิ้นสวนยานยนตทดแทน (REM) 1,246 1,759 1,790 2,182 2,909 4,100 5,453 7,651 11,007 12,532 14,451 16,439 20,117
อุปกรณจับยึด (Jig & Die)

120

141

145

172

797

อื่นๆ

337

97

150

589

921 1,743 729 1,357 957

683

690

662 2,052 1,064 1,304 1,682 1,721
391

562 2,439 2,310

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
โดยปกติการแขงขันในธุรกิจชิ้นสวนยานยนตจะไมใชการแขงขันโดยตรงของผูผลิตทุกรายแตเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
กระจายตัว โดยผูผลิตแตละรายจะมีความชํานาญในการผลิตเฉพาะดาน และตามปกติแลวลูกคาจะเปนบริษัทผูผลิตรถยนตที่มี
ขนาดใหญและจะเลือกซื้อชิ้นสวนชนิดตางๆจากผูประกอบการหลายราย สําหรับความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับลูกคา
จะเปนไปในลักษณะที่ลูกคาจะพยายามชวยผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อที่จะสง
ชิ้นสวนนั้นๆ ใหไดเปนระยะนาน เนื่องจากการพัฒนาผูประกอบการใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามความตองการของลูกคาไดนั้น
ไมใชเรื่องงาย หากชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่งมีปญหาเกิดขึ้น จะมีผลกระทบโดยตรงตอบริษัทผูผลิตรถยนตโดยตรง ทําใหมีปญหา
ในการผลิตหรืออาจถึงขั้นตองจายคาเสียหายจากการฟองรอง
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการแขงขันของผูผลิตในแตละ
ชิ้นสวนยังมีไมมากนัก อยางไรก็ตามผูประกอบการจําเปนตองรักษาระดับคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐาน และตองมีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิตลงอยางตอเนื่อง จึงจะสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันให
เหนือกวาคูแขงได
สําหรับภาวะการแขงขันของบริษัทฯ นั้น PCF ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตและจําหนายเหล็กทุบและแมพิมพ มีคูแขงสําคัญไดแก บริษัท
สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตดวยการทุบขึ้นรูปเหล็ก และบริษัท ทีเอฟโอ
เทค (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนเหล็กทุบขึ้นรูปใหกับ Honda Motors คูแขงของ PCD ไดแก บริษัท อาซาฮี เทค
อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนขึ้นรูปดวยอลูมิเนียม ได คาสติ้ง รายใหญของประเทศ โดยลูกคาหลักของ
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บริษัท อาซาฮี เทคคือ Mitsubishi Motors, Auto Alliance (Thailand), Honda Motors, และ General Motors เปนตน สําหรับ
PCW มีกลยุทธที่จะเนนการผลิตชิ้นสวนที่มีความแมนยําสูง ตองใชเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย และตองใชการลงทุนสูง บริษัทฯ
จึงไมมีคูแขงโดยตรง อยางไรก็ดีบริษัทที่ถือวาเปนคูแขงสําคัญ ไดแกบริษัทลูกของบริษัทผูผลิตรถยนตที่มาตั้งฐานการผลิตใน
ไทย เชน บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทลูกของ ISUZU) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิต เพลาลูกเบี้ยวหรือเพลาราวลิ้น
(Crank Shaft) และบริษัทผูผลิตชิ้นสวนของ Toyota Motors และ Honda Motors เปนตน
แนวโนมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ยกเวนในป พ.ศ.2552 ที่มีการชะลอตัวจากปญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
และ
หลังจากนั้นอุตสาหกรรมชิ้นสวนก็กลับมาเติบโตอยางตอเนื่องอีกครั้งถึงแมวาจะมีปญหาอุทกภัยในประเทศไทย
แผนดินไหวครั้งใหญในประเทศญี่ปุนในป 2554 โดยในอนาคตคาดวาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทยจะสามารถเติบโตได
ตอเนื่องควบคูไปกับอุตสาหกรรมยานยนตและประเทศไทยจะกาวขึ้นเปนฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่สําคัญของภูมิภาค โดย
เมื่อพิจารณาจากขอมูลการผลิตรถยนตภายในประเทศทั่วโลกในป พ.ศ. 2555 จะพบวาประเทศไทยมีการผลิตรถยนตเปนลําดับ
ที่ 10 ของโลก โดยมีการผลิตรถยนตเพื่อการพาณิชยสูงเปนลําดับที่ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และ จีน และมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการผลิตสูงเปนอันดับที่หนึ่ง ซึ่งสะทอนถึงความเปนไปไดที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่จะตองเติบโตอีกมากเพื่อ
รองรับการผลิตที่สูงขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนตไทย
ปริมาณการผลิตรถยนตของประเทศตางๆ
ประเทศ

รถยนตโดยสาร

รถยนตเพื่อการพาณิชย

China
15,523,658
3,748,150
USA
4,105,853
6,223,031
Japan
8,554,219
1,388,492
Germany
5,388,456
260,813
South Korea
4,167,089
390,649
India
3,285,496
859,698
Brazil
2,623,704
718,913
Mexico
1,810,007
1,191,967
Canada
1,040,298
1,423,434
Thailand
957,623
1,496,094
Russia
1,968,789
262,948
Spain
1,539,680
439,499
France
1,682,814
284,951
รวม
63,069,541
21,071,668
ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturer (2012), สถาบันยานยนต
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รวม
19,271,808
10,328,884
9,942,711
5,649,269
4,557,738
4,145,194
3,342,617
3,001,974
2,463,732
2,453,717
2,231,737
1,979,179
1,967,765
84,141,209

อัตราการเพิ่มขึ้นจากป
กอนหนา
4.60%
19.30%
18.40%
-8.10%
-2.10%
5.50%
-1.90%
12.00%
15.40%
68.30%
12.10%
-16.60%
-12.30%
5.30%
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3.4

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

3.4.1

การติดตอลูกคาและการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา

PCW จะมีวิธีการนําเสนอใหลูกคาเปาหมายทราบถึงศักยภาพของ PCW เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในหลาย
รูปแบบ เชน การนําเสนอ ผานงานแสดงสินคา หรืองาน Roadshow ตางๆ กับหนวยงานราชการ (กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ) การแนะนําลูกคาจากหนวยงานที่สงเสริมอุตสาหกรรมสงออก (คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)) หรือผานชมรม
ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ลักษณะของการไดรับคําสั่งซื้อของลูกคาในธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตนั้น จะเปนดังนี้
1.

การไดรับการพิจารณาจากลูกคาใหเปนผูผลิตที่อยูในรายชื่อที่ไดรับการอนุมัติ (Approved Vendor List) ของลูกคา

2.

เมื่อลูกคามีความตองการชิ้นสวนยานยนต ก็จะมีการสงเอกสาร Request for Quotation (RFQ) ใหกับผูผลิตหลายราย
เพื่อเสนอราคาของการผลิตชิ้นสวนยานยนต

3.

ลูกคาพิจารณาใบเสนอราคาจากผูผลิตหลายราย และเลือกผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

4.

ลูกคาและผูผลิตลงนามในสัญญา

5.

ลูกคาสงคําสั่งซื้อใหผูผลิตเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนต

ในการเขาเปนผูผลิตที่อยูในรายชื่อที่ไดรับการอนุมัติ (Approved Vendor List) ของลูกคา ตองผานเกณฑการพิจารณาจาก
ลูกคา
ซึ่งลูกคาแตละรายจะมีเกณฑการพิจารณาที่แตกตางกันไป
แตเกณฑที่สําคัญซึ่งจะมีการพิจารณาเหมือนกัน
ประกอบดวย ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งพิจารณาจากฐานะทางการเงินของผูผลิต และความสามารถในการผลิตสินคาใหกับ
ลูกคา ซึ่งจะพิจารณา 4 ปจจัยหลักในการผลิต (4M) ไดแก บุคลากร (Man) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) และ
วิธีการผลิต (Methodology)
ภายหลังจากการเปนผูผลิตที่อยูในรายชื่อที่ไดรับการอนุมัติของลูกคา (Approved Vendor List) แลว เมื่อลูกคามีความตองการ
ชิ้นสวนยานยนตก็จะมีการสงเอกสาร Request for Quotation (RFQ) เพื่อคัดเลือกผูผลิต
1.

ลูกคาสง RFQ ใหกับผูผลิตหลายรายเพื่อใหเสนอราคาสําหรับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต

2.

ผูผลิตแตละรายจัดสงใบเสนอราคาสําหรับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหลูกคา

3.

ลูกคาคัดกรองผูผลิตที่เสนอราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจนเหลือผูผลิตที่คาดวามีความเหมาะสมจํานวน 3-5 ราย

4.

ลูกคาเจรจาตอรองกับผูผลิต 3-5 รายที่ไดคัดกรองมาแลว เพื่อใหไดราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม

5.

ลูกคาแตงตั้งผูผลิตเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยลูกคาจะใหเอกสาร letter of intent หรือ Business Award
Memorandum เพื่อเปนสัญญาวาจะจางผูผลิตรายนี้ผลิตชิ้นสวนยานยนต

6.

ลูกคาเขามาตรวจสอบผูผลิตโดยละเอียดในเรื่อง 4 ปจจัยหลักในการผลิต (4M) ไดแก บุคลากร (Man) วัตถุดิบ
(Material) เครื่องจักร (Machine) และวิธีการผลิต (Methodology) วามีความเหมาะสมหรือไม

7.

ลูกคาสงเอกสารใหผูผลิตผลิตสินคาตัวอยาง (Prototype) เพื่อนําไปทดสอบการใชงาน
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8.

ลูกคานําสินคาตัวอยางไปทดสอบการใชงานจริงกับรถยนตของลูกคา เพื่อพิจารณาวาในการนําชิ้นสวนยานยนตไปใช
งานแลว ประสิทธิภาพของรถยนตเปนไปตามที่ลูกคากําหนดไวหรือไม

9.

เมื่อทดสอบสินคาตัวอยางวาใชงานจริงไดอยางไมมีปญหาแลว ลูกคาจะวาจางใหผูผลิตเริ่มดําเนินการผลิตแบบ Mass
Production เพื่อใชสําหรับรถที่มีการจําหนายในอนาคต

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการคัดเลือกผูผลิตที่อยูในรายชื่อที่ไดรับการอนุมัติ (Approved Vendor List) จนถึงการวางแผนกอนการ
ดําเนินการผลิตแบบ Mass Production อาจใชเวลาตั้งแต 3 เดือนไปจนถึง 36 เดือน ขึ้นอยูกับความซับซอนของชิ้นสวนและ
อุปกรณ
เมื่อลูกคาแตงตั้งผูผลิตเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนตแลว จะมีการใหเอกสาร Letter of Intent ซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาผูกพันการ
วาจางการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งโดยปกติจะครอบคลุมอายุของ model รถรุนนั้นๆ โดย Letter of Intent จะกําหนดใหบริษัทฯ
ผลิตชิ้นสวนยานยนตใหกบั ลูกคาตามอายุของ model ของรถที่ใชชิ้นสวนยานยนตนั้น ๆ และผลิตชิ้นสวนยานยนตภายหลังที่มี
การหยุดผลิต model ของรถรุนนั้นตออีก 5 ป เพื่อใหมีอะไหลรถยนตเพียงพอกับความตองการในการซอมแซมรถ model
ดังกลาว ตอไปอีก 10 ปภายหลังที่มีการหยุดสายการผลิตรถ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลว model ของรถรุนหนึ่ง จะมีอายุอยูระหวาง 5 10 ป
การแบงรายไดตามชองทางการขาย
การขายใหผูผลิตรถยนต
การขายให OEM Supplier Tier 1
การขายใหลูกคาอื่นๆ ที่ไมไดอยูในอุตสาหกรรมยานยนต1/
รวม

ป 2553
ลานบาท
รอยละ
2,342.3
83.9
153.9
5.5
294.3
10.5
2,790.5
100.0

ป 2554
ลานบาท
รอยละ
2,556.8
80.5
367.4
11.6
250.0
7.9
3,174.2
100.0

1/

สวนใหญเปนการขายสินคาการเกษตรและสินคาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต

การแบงรายไดตามชองทางการขาย
การขายใหผูผลิตรถยนต
การขายให OEM Supplier Tier 1
การขายใหลูกคาอื่นๆ ที่ไมไดอยูในอุตสาหกรรมยานยนต1/
รวม

ป 2555
งวดเกาเดือนแรก ป 2556
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
4,503.4
85.1
3.356.0
83.2
482.5
9.1
430.3
10.6
307.8
5.8
249.4
6.2
4,035.7
100.0
5,293.7
100.0

1/

สวนใหญเปนการขายสินคาการเกษตรและสินคาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต

สัดสวนการขายในประเทศ
และตางประเทศ
การขายในประเทศ
การขายตางประเทศ
รวม

ป 2553
ลานบาท
2,680.9
109.6
2,790.5

รอยละ
96.1
3.9
100.0

ป 2554
ลานบาท
3,005.3
168.9
3,174.2

รอยละ
94.7
5.3
100.0
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ป 2555
ลานบาท
4,564.9
728.8
5,293.7

รอยละ
86.2
13.8
100.0

งวดเกาเดือนแรก
ป 2556
ลานบาท
รอยละ
3,676.0
91.1
359.7
8.9
4,035.7
100.0
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3.4.2

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

การจัดหาวัตถุถดิบ

PCF
วัตถุดิบหลลักของ PCF คือ เหล็กกลลารีดรอนขนาดดตางๆ ซึ่งมีขนาดเส
น นผาศูนยยกลางตามที่แผผนกวิศวกรรมขของบริษัท PCCF
กําหนด นนอกจากนี้ เหล็กที
ก ่จะใชในการรผลิตจะตองเปนนไปตามลักษณ
ณะทางเคมีและะคุณสมบัติตามมที่ลูกคากําหนนด เชน มีสัดสวน
ว
องคประกกอบของธาตุตางๆ
า อาทิเชน คารบอน แมกนีนเซียม และ โครรเมียม เปนตน ในสัดสวนที่เป นไปตามมาตรฐานที่ไดทํากาาร
ตกลงกันรระหวางลูกคาและบริ
แ
ษัทฯ โดยย PCF จะซื้อเเหล็กกลารีดรอนจากผู
อ
ขายในนประเทศญี่ปุน และประเทศในนแถบยุโรป เปปน
หลัก

ซื้อวัตถุดิบเหล็ก

ป 2553
ป 2554
ป 2555
งวดเกาเดืดือนแรก ป
2556

ผูขายจากปรระเทศญี่ปุน
รอยละของ
ปริมาณ
ตนทุน
ยอดซื้อ
วัตถุดิบเหล็ก
(ลานบาท)
รวม

107.3
221.7
414.8
198.95

83.1
85.0
99.5
100.00

ผูขายจากประเเทศในแถบยุโรป
รอยละของ
ปริมาณ
ตนทุน
ยอดซื้อ
วัตถุดิบเหล็ก
(ลานบาท)
รวม

20.9
38.5
0.0
-
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16.2
14.8
0.0
-

อื ่นๆ
ปริมาณ
ยอดซื้อ
(ลานบาท)

0.99
0.55
2.00
-

รวม

รอยละของ
ตนทุน
วัตถุดิบเหล็ก
รวม

0.00
0.00
0.5
-

ปริมาณ
ยอดซื้อ
(บาท)

129.1
260.7
416.8
198.995
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บริษัท พี.ซี.เอสส. แมชีน กรุป โฮลลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

PCD
วัตถุดิบหลลักของ PCD คือ กอนอลูมิเนียม (Aluminuum Ingot) ซึ่ง PCD ซื้อมาจจากผูขายในปรระเทศเทานั้นโดดยมีมูลคาซื้อรววม
474.0 ลานบาทในป 25555 และ 368.1 ลานบาทในงววดเกาเดือนแรกก ป 2556

PCW
วัตถุดิบหลลักของ PCW คือเหล็กเสน เหล็กที่ผานกาารขึ้นรูปโดยวิธการ
ี
า
้นรูปโดดย
Forging และเหล็กและะอลูมิเนียมที่ผานการขึ
วิธีการ Die Casting โดดย PCW ซื้อเหหล็กเสนจากผูผ ลิตในตางประเเทศ ซื้อเหล็กทีผ่ านการขึ้นรูปโโดยวิธีการ Forging จาก PCCF
โ ธีการ Diee Casting จากก PCD เปนหลัลัก และผูผลิตอื่น
และผูผลิตตอื่นในประเทศศเปนหลัก และซืซื้ออลูมิเนียมที่ ผานการขึ้นรูปโดยวิ
ในประเทศศบางสวน
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

โดยรายละเอียดการซื้อวัตถุดิบของ PCW ในป 2555 และงวด เกา เดือนแรก ป 2556 มีดังนี้
กลุมวัตถุดิบซื้อ ป 2555
เหล็กทุบขึ้นรูปขั้นตน (FORGING)
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปขั้นตน (DIE CASTING)
เหล็กหลอขึ้นรูปขั้นตน (IRON CASTING)
รวม

มูลคา (ลานบาท)
948.3
103.3
85.4
1,137.0

กลุมวัตถุดิบซื้อ งวดเกาเดือนแรก ป 2556

มูลคา (ลานบาท)
749.1

เหล็กทุบขึ้นรูปขั้นตน (FORGING)
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปขั้นตน (DIE CASTING)

242.1

เหล็กหลอขึ้นรูปขั้นตน (IRON CASTING)

70.5
1,061.7

รวม

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากผูขายวัตถุดิบทั้งในสวนของคุณภาพเพื่อใหไดคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด ในขณะที่วัตถุดิบทั้งหมดที่บริษัทฯ และบริษัทยอยสั่งซื้อนั้น จะถูกบันทึกในระบบ SAP เพื่อใหบริษัทฯ และบริษัท
ยอยทราบถึงตนทุน ปริมาณของวัตถุดิบที่มี ตลอดจนทราบถึงรายละเอียดวัตถุดิบที่ถูกนําไปใชในกระบวนการผลิต ทําให
สามารถนําขอมูลในระบบมาเปรียบเทียบกับสินคาที่ผลิตได เพื่อใหการบริหารจัดการเรื่องวัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.4.3 กําลังการผลิต
เนื่องจากกระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตของบริษัทฯ เปนการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีลักษณะเฉพาะ และมีการกําหนด
จํานวนการผลิตรวมกับลูกคาไวแลวตั้งแตที่มีการติดตั้งเครื่องจักร
โดยลูกคาจะทําการประมาณการความตองการชิ้นสวน
ลวงหนาใหกับบริษัทฯ ทุกๆ 3 – 12 เดือน กําลังการผลิต และอัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ ในที่นี้จึงเปนกําลังการผลิต
ตามที่ไดวางแผน/ออกแบบไว (Planned Capacity) ซึ่งไมใชกําลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตไดเต็มกําลัง และอัตราการ
ใชกําลังการผลิตจะเทียบจากจํานวนชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตไดจริงกับกําลังการผลิตตามที่ไดวางแผน/ออกแบบไว โดยบริษัทฯ มี
กําลังการผลิตตามที่ไดวางแผน/ออกแบบไว และอัตราการใชกําลังการผลิตสําหรับผลิตภัณฑประเภทเหล็กแปรรูป (Forging)
ผลิตภัณฑประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die Casting) และผลิตภัณฑประเภทที่ใชความแมนยําสูง (Machining) ดังนี้
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กําลังการผลิตตามที่ไดวางแผน/
ออกแบบไว (Planned Capacity)

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

มกราคม – ธันวาคม 2553
อัตราสวน
กําลังการผลิต
การผลิตได
ตามที่ได
จริงตอกําลัง
วางแผน/
ผลิตไดจริง
การผลิต
ออกแบบไว
(ชิ้น)
ตามที่ได
(Planned
วางแผน/
Capacity)1/
ออกแบบไว
(ชิ้น)
(รอยละ)

มกราคม – ธันวาคม 2554
อัตราสวน
กําลังการผลิต
การผลิตได
ตามที่ได
จริงตอกําลัง
วางแผน/
ผลิตไดจริง
การผลิต
ออกแบบไว
(ชิ้น)
ตามที่ได
(Planned
วางแผน/
Capacity) 1/
ออกแบบไว
(ชิ้น)
(รอยละ)

1. ผลิตภัณฑประเภทเหล็กแปรรูป
4,023,624
2,722,028
67.7
4,483,032
3,394,254
75.7
(Forging)
2. ผลิตภัณฑประเภทอลูมิเนียมฉีด
1,616,337
1,099,704
68.0
2,052,540
1,468,532
71.6
ขึ้นรูป (Die Casting)
3. ผลิตภัณฑประเภทที่ใชความ
21,790,993
21,535,253
98.8
24,913,330
21,908,736
87.9
แมนยําสูง (Machining)
หมายเหตุ: 1/ กําลังการผลิตตามที่ไดวางแผน/ออกแบบไว (Planned Capacity) ไมใชกําลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตไดเต็มกําลัง

กําลังการผลิตตามที่ไดวางแผน/
ออกแบบไว (Planned Capacity)

มกราคม – ธันวาคม 2555
อัตราสวน
กําลังการ
การผลิตได
ผลิตตามที่ได
จริงตอกําลัง
วางแผน/
ผลิตไดจริง
การผลิต
ออกแบบไว
(ชิ้น)
ตามที่ได
(Planned
วางแผน/
Capacity) 1/
ออกแบบไว
(ชิ้น)
(รอยละ)

มกราคม – กันยายน 2556
อัตราสวน
กําลังการ
การผลิตได
ผลิตตามที่ได
จริงตอกําลัง
วางแผน/
ผลิตไดจริง
การผลิต
ออกแบบไว
(ชิ้น)
ตามที่ได
(Planned
วางแผน/
Capacity) 1/
ออกแบบไว
(ชิ้น)
(รอยละ)

1. ผลิตภัณฑประเภทเหล็กแปรรูป
4,202,088
3,771,814
89.8
3,961,188
3,522,584
88.9
(Forging)
2. ผลิตภัณฑประเภทอลูมิเนียมฉีด
3,034,020
2,788,790
91.9
2,879,874
2,240,661
77.8
ขึ้นรูป (Die Casting)
3. ผลิตภัณฑประเภทที่ใชความ
38,244,118
32,690,931
85.5
29,343,783
23,293,721
79.4
แมนยําสูง (Machining)
หมายเหตุ: 1/ กําลังการผลิตตามที่ไดวางแผน/ออกแบบไว (Planned Capacity) ไมใชกําลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตไดเต็มกําลัง
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3.4.3

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

กระบวนการผผลิต

ภาพรวมกการผลิตของ PCCF PCD และ PCW ที่ไดรวมคความสัมพันธทางการค
ท
าระหววางทั้ง 3 บริษัท เปนดังนี้
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บริษัท พี.ซี.เอสส. แมชีน กรุป โฮลลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

ณ ประเภทอลูลมิเนียมฉีดขึ้นรู ป (Die Castinng)
กระบวนกการผลิตผลิตภัณฑ
1.

นํากอนอลูมิเนยมมาหลอมด
นี
วยความร
ว
อนใหหมีสถานะเปนของเหลว
ข

2.

ฉีดอลูมิเนียมเหหลวเขาไปในแบบบพิมพที่กําหนนด

3.

นําอลูมิเนียมเหหลวที่ขึ้นรูปตามมแบบพิมพแลว ไปแชน้ําเพื่อลดความรอน

4.

ด (Machining) ตามที่ลูกคาต องการ โดยในนขั้นตอนนี้ตองใใช
นําอลูมิเนียมขึ้นรูปไปกลึง ไส กัด เจาะรูไดรรปทรงและขนา
ู
เครื่องจักรที่มความแม
คี
นยําในนการใชงานในรระดับที่สูงมาก
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บริษัท พี.ซี.เอสส. แมชีน กรุป โฮลลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

ณ ประเภทที่ใชความแมนยําาสูง (Machininng)
กระบวนกการผลิตผลิตภัณฑ
1.

นําวัตถุดิบ ซึ่งได
ไ แก เหล็กเสน เหล็กขึ้นรูป แและอลูมิเนียมขึขึ้นรูป มากลึง ไส กัด เจาะรูได รูปทรงและขนาาด (Machiningg)
ตามที่ลูกคาตองการ
อ
โดยในขัั้นตอนนี้ตองใชชเครื่องจักรที่มความแม
คี
นยําในนการใชงานในรระดับที่สูงมาก

2.

ในกรณีที่ตองมีมีกระบวนการปประกอบชิ้นสวนนเพิ่มเติม ก็จะนนําสินคาที่ผานการ Machininng จากขั้นตอนที่ 1 หรือสินคาที
า ่
ผานการขึ้นรูปทีท่ซื้อมาจาก PCD
P มากลึง ไไส กัด เจาะรูได
ไ รูปทรงและขนาด (Machinning) ตามที่ลกค
กู าตองการ มา
ม
ประกอบตามรูรปแบบที่กําหนด
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3.4.4

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

เศษวัสดุ (Scrap) และของเสีย (Defect)

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑประเภทเหล็กแปรรูป (Forging) ผลิตภัณฑประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die Casting) และ
ผลิตภัณฑประเภทที่ใชความแมนยําสูง (Machining) จะมีเศษวัสดุและของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อใหมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการจัดการกับเศษวัสดุและของเสียจากกระบวนการผลิต ดังกลาว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2556 ไดมีมติอนุมัตินโยบายในการบริหารจัดการเศษวัสดุ (Scrap) และของเสีย (Defect) และเริ่มนํานโยบายดังกลาว
มาใชในชวงตนเดือนตุลาคม 2556 โดยนโยบายในการบริหารจัดการเศษวัสดุ (Scrap) และของเสีย (Defect) ของบริษัทฯ มีดังนี้
นโยบายในการบริหารจัดการเศษวัสดุ (Scrap)
บริษัทฯ จะดําเนินการขายเศษวัสดุ (Scrap) อันเกิดจากกระบวนการผลิต โดยจัดใหมีบุคคลภายนอกอยางนอย 3 ราย เขามาทํา
การประมูลราคา และมอบหมายใหแผนกบริหารองคกรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขายเศษวัสดุ (Scrap) โดยตองผาน
การอนุมัติการขายเศษวัสดุ (Scrap) จากผูบริหารกอนดําเนินการขาย และบริษัทฯ จะดําเนินการขายเศษวัสดุ (Scrap) อยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง และนําเงินที่ไดมาเปนทรัพยสินของบริษัทฯ โดยจะมีการจัดเก็บเศษวัสดุ (Scrap) ไวในคลังเก็บเศษวัสดุ ซึ่ง
จะแยกตางหากจากวัตถุดิบ งานระหวางทํา สินคากึ่งสําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูป
ขั้นตอนการดําเนินการในการบริหารจัดการเศษวัสดุ (Scrap)
1.

เมื่อมีเศษวัสดุ (Scrap) จากกระบวนการผลิต ผูรับผิดชอบดูแลเศษวัสดุ (Scrap) ดําเนินการเก็บเศษวัสดุ (Scrap) เขา
คลังเก็บเศษวัสดุ และมีการบันทึกเศษวัสดุ (Scrap) เพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมดูแล

2.

ผูรับผิดชอบดูแลเศษวัสดุ (Scrap) เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติการขายเศษวัสดุ (Scrap)

3.

เมื่อผูบริหารอนุมัติการขายเศษวัสดุ (Scrap) ผูรับผิดชอบดูแลดําเนินการใหมีบุคคลภายนอกอยางนอย 3 ราย เขามา
ทําการประมูลราคา และดําเนินการขายเศษวัสดุ (Scrap) ใหกับบุคคลที่ใหขอเสนอที่เกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ

4.

ผูรับผิดชอบดูแลเศษวัสดุ (Scrap) รายงานการขายเศษวัสดุ (Scrap) ใหผูบริหารทราบ และแจงใหฝายบัญชีทราบเพื่อ
ทําการบันทึกบัญชีการขายเศษวัสดุ (Scrap)

นโยบายในการบริหารจัดการของเสีย (Defect)
บริษัทฯ จะดําเนินการทําลายของเสีย (Defect) จากกระบวนการผลิต ใหมีลักษณะแตกตางจากสินคาดี เพื่อไมใหสามารถ
นําไปใชงานเปนชิ้นสวนยานยนตได และนําไปขายใหกับบุคคลภายนอก โดยใหบุคคลภายนอกอยางนอย 3 ราย เขามาทําการ
ประมูลราคา โดยมอบหมายใหแผนกบริหารองคกรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขายของเสีย (Defect) โดยตองผานการ
อนุมัติการขายของเสีย (Defect) จากผูบริหารกอนดําเนินการขาย รวมถึงการอนุมัติจากกรมสรรพากรและผูสอบบัญชี และ
บริษัทฯ จะดําเนินการขายของเสีย (Defect) ทุก ๆ 3 เดือน และนําเงินที่ไดมาเปนทรัพยสินของบริษัทฯ โดยจะมีการจัดเก็บของ
เสีย (Defect) ไวในคลังเก็บของเสีย ซึ่งจะแยกตางหากจากวัตถุดิบ งานระหวางทํา สินคากึ่งสําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูป
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการดําเนินการในการบริหารจัดการของเสีย (Defect)
1.

เมื่อมีของเสีย (Defect) จากกระบวนการผลิต ผูรับผิดชอบดูแลของเสีย (Defect) เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติการ
ทําลายของเสีย (Defect)

2.

ผูรับผิดชอบดูแลของเสีย (Defect) ดําเนินการเก็บของเสีย (Defect) เขาคลังเก็บของเสีย และมีการบันทึกของเสีย
(Defect) เพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมดูแล

3.

ผูรับผิดชอบดูแลของเสีย (Defect) ดําเนินการทําลายหรือเปลี่ยนสภาพของเสีย (Defect) ใหชิ้นงานแตกตางจาก
สินคาดี

4.

ผูรับผิดชอบดูแลของเสีย (Defect) ดําเนินการขออนุมัติการทําลายของเสีย (Defect) จากการผลิตตอกรมสรรพากร
และผูสอบบัญชี โดยการแจงเปนจดหมายลวงหนา 30 วัน ทุก 3 เดือน และตองไดรับจดหมายแจงเปนลายลักษณ
อักษรอนุมัติการทําลายของเสียดังกลาวกอนที่จะดําเนินการทําลายของเสีย

5.

ผูรับผิดชอบดูแลของเสีย (Defect) ดําเนินการดําเนินใหมีบุคคลภายนอกอยางนอย 3 ราย เขามาทําการประมูลราคา
และดําเนินการขายของเสีย (Defect) ใหกับบุคคลที่ใหขอเสนอที่เกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท

6.

ผูรับผิดชอบดูแลของเสีย (Defect) รายงานการขายของเสีย (Defect) ใหผูบริหารทราบ และแจงใหฝายบัญชีทราบเพื่อ
ทําการบันทึกบัญชีการขายของเสีย (Defect)

3.4.5

การควบคุมคุณภาพสินคา

ในสายการผลิตของบริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตตามแผนตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนั้น ยังมี
หนวยงานอิสระทําการตรวจสอบคุณภาพกอนจัดสงสินคาใหกับลูกคาและมีการใชเครื่องมือทางสถิติทําการประมาณการวา
สินคาจะมีโอกาสไมผานคุณภาพเปนจํานวนชิ้นตอหนึ่งลานชิ้นซึ่งประเมินจากคา Cp และ Cpk ที่กําหนด ถาเครื่องมือทางสถิติ
ประมาณการวาคุณภาพของสินคามีโอกาสไมผานมาตรฐานทางบริษัทฯ (Cp และ Cpk ต่ํากวาที่กําหนด) บริษัทฯ ก็จะทําการ
ตรวจสอบสินคาทั้งหมดในล็อตนั้นกอนสงสินคาใหกับลูกคา และจะนําเรื่องเขาสูที่ประชุมเพื่อเขาสูกระบวนการปองกันปญหา
คุณภาพเพื่อแกไขและปรับปรุงคุณภาพของสินคาในล็อตตอไป
โดยปกติ บริษัทฯ มีการประมาณการอัตราสวนของของเสีย (Defect) ที่ไดจากการผลิต ซึ่งเทากับรอยละ 2.26 ของจํานวน
ชิ้นงานที่ผลิต และอัตราสวนของเศษวัสดุ (Scrap) ที่ไดจากการผลิต ซึ่งเทากับรอยละ 15.42 ของน้ําหนักวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ทั้งนี้ ในป 2555 และงวด เกาเดือนป 2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนของของเสีย (Defect) ที่ไดจากการผลิต เทากับรอยละ 1.83 และ
รอยละ 2.12 ของจํานวนชิ้นงานที่ผลิต ตามลําดับ และมีอัตราสวนของเศษวัสดุ (Scrap) ที่ไดจากการผลิต เทากับรอยละ 17.25
และรอยละ 16.72 ของน้ําหนักวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ตามลําดับ
3.5

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จึงมุงมั่นที่จะดําเนินการจัดการผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม โดยไดระบุไวในนโยบายบริษัทและมีการสื่อสารใหพนักงานรับทราบ นอกจากนี้ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ดังนี้
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1)

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

การจัดการน้ําทิ้ง

บริษัทฯ มีระบบบําบัดน้ําเสียใหไดน้ําทิ้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด มีการควบคุมการตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทิ้ง โดยทําการวิเคราะหคาความเปนกรดและดาง (pH) คา BOD คา COD ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) สารแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) และน้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) ซึ่งปจจุบันอยูในเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
2)

การจัดการคุณภาพอากาศจากปลองควัน

บริษัทฯ ไดมีการควบคุมคุณภาพของเครื่องจักรเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ และมีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศจาก
ปลอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยทําการวิเคราะหคาฝุนละอองรวม ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด
คารบอนมอนอกไซด ซึ่งปจจุบันอยูในเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
3)

การจัดการของเสียทั่วไป

บริษัทฯ ไดแบงการจัดการใหมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลและของเสียอันเปนผลจากกระบวนการผลิต ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
4)

ขั้นตอนการผลิตสินคา

บริษัทฯ ดําเนินการผลิตชิ้นสวนผานมาตรฐานมลพิษตางๆ ที่ลูกคากําหนดนอกเหนือจากทางที่หนวยงานภาครัฐกําหนด
3.6

งานที่ยังไมไดสง มอบ
-ไมมี-
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