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

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

เงินลงทุน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลอม อัด บด โลหะและ
การผสมโลหะ ผลิตและจําหนายชิ้นสวนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชิ้นสวนของผลิตภัณฑโลหะ ชิ้นสวนสําหรับยานยนต และการผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑโลหะ ชิ้นสวนรถยนต ระบบสงกําลัง ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ฯลฯ โดยบริษัทฯ ทําการออกหุนใหม
เพื่อแลกหุนกับผูถือหุนเดิมทั้งหมดของ 3 บริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ถือหุนในทั้ง 3 บริษัทในสัดสวนรอยละ 100 ภายหลังการ
แลกหุนแลวเสร็จ บริษัทฯ ทําการแลกหุนดังกลาวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ดังนั้นสินทรัพยหลักที่สําคัญของบริษัทฯ
จึงเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวนรวม 3 บริษัท ไดแก
1.

บริษัท พี.ซี.เอส พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”)

2.

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”)

3.

บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
เงินลงทุนใน
บริษัท

มูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
(ลานบาท)

สัดสวนการ
ลงทุนในแตละ
บริษัท
(รอยละ)

PCW

450.00

100

PCD

350.00

100

PCF

350.00

100

รวม

1,150.00

สัดสวนการ
ลงทุนตอ
สินทรัพยรวม
ของบริษัท1/
(รอยละ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

38.81 เปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภทที่ใชความ
แมนยําสูง (Machining Products) ประเภท
เครื่องยนต ระบบเกียร และระบบบังคับรถ
30.18 เปนผูผลิตชิ้นสวนชิ้นสวนยานยนตประเภท
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
30.18 ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ประเภท
OEM Supplier Tier 2 และ OEM Supplier Tier 3
ซึ่งเปนการผลิตสินคาจําพวกวัตถุดิบแปรรูปตาม
คําสั่งของลูกคา

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับ 1,159.54 ลานบาท
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5.2

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

สินทรัพยถาวร

จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ จะ
ประกอบดวยสินทรัพยถาวรของ PCW PCD และ PCF ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากการแลกหุนแลวเสร็จ ทั้งนี้
เพื่อใหทราบถึงมูลคาสินทรัพยถาวรของ PCW PCD และ PCF ในเบื้องตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สินทรัพยถาวรของบริษัท
ยอยทั้ง 3 บริษัทมีมลู คาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและสํารองการดอยคาตางๆ ตามที่ปรากฏตามขอมูลการเงิน
ของแตละบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
PCW
รายการ
1. อาคารและสิ่งปลูกสราง
2. เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ
4. เครื่องมือและเครื่องใชโรงงาน
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดตั้ง
รวม
หมายเหตุ:

1/

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)1/
428.2
13.0
1,288.9
143.0
58.6
223.1
2,154.8

ภาระผูกพัน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เปนขอมูลจากงบการเงินภายในของ PCW PCD และ PCF ที่จัดทําโดยผูบริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียตอสาธารณะ (NPAE)

PCD
รายการ
1. อาคารและสิ่งปลูกสราง
2. เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ
4. เครื่องมือและเครื่องใชโรงงาน
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดตั้ง
รวม
หมายเหตุ:

1/

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)1/
141.2
3.4
699.3
168.2
0.4
288.1
1,300.5

ภาระผูกพัน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เปนขอมูลจากงบการเงินภายในของ PCW PCD และ PCF ที่จัดทําโดยผูบริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียตอสาธารณะ (NPAE)
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)

PCF
รายการ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. อาคารและสิ่งปลูกสราง
2. เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ
4. เครื่องมือและเครื่องใชโรงงาน
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดตั้ง
รวม
หมายเหตุ:

5.3

1/

เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)1
60.8
1.1
232.6
8.7
0.2
13.4
316.8

ภาระผูกพัน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เปนขอมูลจากงบการเงินภายในของ PCW PCD และ PCF ที่จัดทําโดยผูบริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียตอสาธารณะ (NPAE)

สรุปสัญญาที่สําคัญ

สัญญาเชาที่ดิน
PCW
คูสัญญา

: ผูใหเชา: บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด
ผูเชา: บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่นเวิรค จํากัด

ที่ตั้งและขนาด

: ที่ดินตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมของผูใหเชา ที่ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 72 ไร
1 งาน 23 ตารางวา

ระยะเวลาการเชา

: 3 ป

วันที่เริ่มสัญญา

: 1 มกราคม 2555

วันที่สนิ้ สุดสัญญา

: 31 ธันวาคม 2557

อัตราคาเชา

: 216,000 บาทตอเดือน
มีการยกเลิกสัญญาเดิม และทําสัญญาใหมวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยเปลี่ยนอัตราคาเชาเปน 844,000
บาทตอเดือน โดยอัตราคาเชาใหมที่ 844,000 บาทตอเดือนจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และตอมาใน
วันที่ 30 กันยายน 2556 ไดมีการทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาเปน 23.50
บาทตอตารางวาตอเดือน อางอิงจากราคาประเมินที่ผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเมิน คาเชาที่ดินใหมดังกลาว
จะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดวยอัตราคาเชาใหมดังกลาว จะมีคาเชาประมาณ 679,691 บาทตอเดือน
(คํานวณจากเนื้อที่ 72 ไร 1 งาน 23 ตารางวา หรือคิดเปน 28,923 ตารางวา)

สวนที่ 2 หนา 60

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

เงื่อนไขอื่นทีส่ ําคัญ

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

: เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา ผูเชามีสิทธิตออายุสัญญาเชาออกไปอีกคราวละ 3 ป นับแตวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลาการเชา แตไมเกิน 7 คราว (ระยะเวลาการเชารวมกันไมเกิน 22 ป 6 เดือนนับแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2556) โดยผูเชาตองแจงความประสงคในการตออายุการเชาใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา โดยคูสัญญาตกลงที่จะเขาทําสัญญาเชา
ฉบับใหมโดยมีขอสัญญาทุกขอเชนเดียวกับสัญญาเชาฉบับนี้ เวนแตอัตราคาเชา ซึ่งคูสัญญาตกลงจะใชอัตรา
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับอัตราเชาตลาดได โดยผูเชาจะดําเนินการแตงตั้งผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาต
หรือไดรับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อทําการ
ประเมินราคาเชาในอัตราตลาดที่เหมาะสมและคูสัญญาตกลงที่จะใชราคาประเมินหรือราคาประเมินเฉลี่ย
(ในกรณีที่ราคาประเมินเปนชวง) ที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดเปนอัตราคาเชาใหม

PCD
คูสัญญา

:

ผูใหเชา: บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด
ผูเชา: บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด

ที่ตั้งและขนาด

:

ที่ดินตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมของผูใหเชา ที่ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่รวม 48
ไร 3 งาน 65 ตารางวา

ระยะเวลาการเชา

:

3 ป

วันที่เริ่มสัญญา

:

1 มกราคม 2555

วันที่สนิ้ สุดสัญญา

:

31 ธันวาคม 2557

อัตราคาเชา

:

75,000 บาทตอเดือน
มีการยกเลิกสัญญาเดิม และทําสัญญาใหมวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยเปลี่ยนอัตราคาเชาเปน 300,000
บาทตอเดือน โดย
อัตราคาเชาใหมที่ 300,000 บาทตอเดือนจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และตอมาในวันที่ 30
กันยายน 2556 ไดมีการทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาเปน 23.50 บาทตอ
ตารางวาตอเดือน อางอิงจากราคาประเมินที่ผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับการขึ้นทะเบียน
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเมิน คาเชาที่ดินใหมดังกลาวจะมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดวยอัตราคาเชาใหมดังกลาว จะมีคาเชาประมาณ 459,778 บาทตอเดือน
(คํานวณจากเนื้อที่ 48 ไร 3 งาน 65 ตารางวา หรือคิดเปน 19,565 ตารางวา)

เงื่อนไขอื่นทีส่ ําคัญ

:

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา ผูเชามีสิทธิตออายุสัญญาเชาออกไปอีกคราวละ 3 ป นับแตวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลาการเชา แตไมเกิน 7 คราว (ระยะเวลาการเชารวมกันไมเกิน 22 ป 6 เดือนนับแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2556) โดยผูเชาตองแจงความประสงคในการตออายุการเชาใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา โดยคูสัญญาตกลงที่จะเขาทําสัญญาเชา
ฉบับใหมโดยมีขอสัญญาทุกขอเชนเดียวกับสัญญาเชาฉบับนี้ เวนแตอัตราคาเชา ซึ่งคูสัญญาตกลงจะใชอัตรา
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับอัตราเชาตลาดได โดยผูเชาจะดําเนินการแตงตั้งผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาต
หรือไดรับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อทําการ
ประเมินราคาเชาในอัตราตลาดที่เหมาะสมและคูสัญญาตกลงที่จะใชราคาประเมินหรือราคาประเมินเฉลี่ย
(ในกรณีที่ราคาประเมินเปนชวง) ที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดเปนอัตราคาเชาใหม
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)

PCF
คูสัญญา

:

ผูใหเชา: บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จํากัด
ผูเชา: บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด

ที่ตั้งและขนาด

:

ที่ดินตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมของผูใหเชา ที่ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 17 ไร
2 งาน 61 ตารางวา

ระยะเวลาการเชา

:

3 ป

วันที่เริ่มสัญญา

:

1 มกราคม 2555

วันที่สนิ้ สุดสัญญา

:

31 ธันวาคม 2557

อัตราคาเชา

:

51,000 บาทตอเดือน
มีการยกเลิกสัญญาเดิม และทําสัญญาใหมวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยเปลี่ยนอัตราคาเชาเปน 206,000
บาทตอเดือน โดยอัตราคาเชาใหมที่ 206,000 บาทตอเดือนจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และตอมาใน
วันที่ 30 กันยายน 2556 ไดมีการทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาเปน 23.50
บาทตอตารางวาตอเดือน อางอิงจากราคาประเมินที่ผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเมิน คาเชาที่ดินใหมดังกลาว
จะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดวยอัตราคาเชาใหมดังกลาว จะมีคาเชาประมาณ 165,934 บาทตอเดือน
(คํานวณจากเนื้อที่ 17 ไร 2 งาน 61 ตารางวา หรือคิดเปน 7,061 ตารางวา)

เงื่อนไขอื่นทีส่ ําคัญ

:

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา ผูเชามีสิทธิตออายุสัญญาเชาออกไปอีกคราวละ 3 ป นับแตวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลาการเชา แตไมเกิน 7 คราว (ระยะเวลาการเชารวมกันไมเกิน 22 ป 6 เดือนนับแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2556) โดยผูเชาตองแจงความประสงคในการตออายุการเชาใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา โดยคูสัญญาตกลงที่จะเขาทําสัญญาเชา
ฉบับใหมโดยมีขอสัญญาทุกขอเชนเดียวกับสัญญาเชาฉบับนี้ เวนแตอัตราคาเชา ซึ่งคูสัญญาตกลงจะใช
อัตราซึ่งสามารถเทียบเคียงกับอัตราเชาตลาดได โดยผูเชาจะดําเนินการแตงตั้งผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับ
อนุญาตหรือไดรับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อทํา
การประเมินราคาเชาในอัตราตลาดที่เหมาะสมและคูสัญญาตกลงที่จะใชราคาประเมินหรือราคาประเมิน
เฉลี่ย (ในกรณีที่ราคาประเมินเปนชวง) ที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดเปนอัตราคาเชาใหม
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)

สัญญาการไมแขงขันทางธุรกิจ
จากการที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก และนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม รวมทั้งฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจะตองไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการหามกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท
ฯ เปนผูมีอํานาจควบคุมกิจการ ในกิจการอื่นที่อาจประกอบธุรกิจในลักษณะแขงขันกันกับบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
ดังกลาวบริษัทฯ จึงไดทําสัญญาการไมแขงขันทางธุรกิจ โดยรายละเอียดสามารถสรุปไดดังนี้
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
เนื้อหาสําคัญ

การสิ้นผลบังคับใชของสัญญา

การบังคับและตีความ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“กลุม PCS”) กับ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด (“PCSM”)
24 กันยายน 2556
คูสัญญาทั้งสองฝายรับทราบวา
• PCSM มีนโยบายการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวน อุปกรณ ผลิตเหล็กหลอตางๆ และเปนผู
ใหบริการทางดานวิศวกรรม (Engineering Service)
• บริษัทฯ มีนโยบายเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยปจจุบันบริษัทฯ มีสถานะเปน OEM Supplier Tier 1
และ OEM Supplier Tier 2 ในธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
• PCSM ตกลงจะดําเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัท และจะไมผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตที่เปน
สวนสุดทายในกระบวนการผลิต (Final Automotive Part Product) เวนแตเปนการรับจางผลิตใหแกกลุม
PCS โดยชิ้นสวนยานยนตที่เปนสวนสุดทายในกระบวนการผลิต (Final Automotive Part Product)
หมายถึง ชิ้นสวนยานยนตที่ผานกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ เชน กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบใหขึ้นเปน
ชิ้นสวนโดยใชเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูง (Machining) หรือการตีแผนเหล็กขึ้นรูปดวยความรอน (Hot
Forging) เปนตน
• สัญญาฉบับนี้ไมอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เวนแตจะมีการตกลงเปนลายลักษณอักษรระหวาง
คูสัญญา โดยที่การแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
สัญญาฉบับนี้มีผลนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ สัญญาฉบับนี้จะสิ้นผลใชบังคับเมื่อตระกูล
รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย ไมไดเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัทฯ และ/หรือ PCSM หรือเมื่อ
มีการเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
สัญญาฉบับนี้อยูภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
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คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
เนื้อหาสําคัญ

การสิ้นผลบังคับใชของสัญญา

การบังคับและตีความ

5.4

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

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กับ
บริษัท เอส. ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด (“SWS”)
24 กันยายน 2556
คูสัญญาทั้งสองฝายรับทราบวา
• SWS มีนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยการเปนผูผลิตเครื่องยนตการเกษตร และชิ้นสวนทั่วไป รวมทั้ง
ชิ้นสวนยานยนตประเภท After Market (ชิ้นสวนที่เปนอะไหล ใชสําหรับซอมบํารุง และไมไดปอนเขาสู
สายการผลิต)
• บริษัทฯ มีนโยบายเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยปจจุบันบริษัทฯ มีสถานะเปน OEM Supplier Tier 1
และ OEM Supplier Tier 2 ในธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
• SWS ตกลงจะไมผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต เวนแตชิ้นสวนยานยนตประเภท After Market หรือ
เปนการรับจางผลิตใหแกบริษัทฯ เทานั้น
• SWS มีสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับลูกคา OEM Supplier Tier 1 ปจจุบัน
ของ SWS จํานวน 2 ราย จนสิ้นสุดสัญญา/โครงการ ดังกลาว
• สัญญาฉบับนี้ไมอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เวนแตจะมีการตกลงเปนลายลักษณอักษรระหวาง
คูสัญญา โดยที่การแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
สัญญาฉบับนี้มีผลนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ สัญญาฉบับนี้จะสิ้นผลใชบังคับเมื่อตระกูล
รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย ไมไดเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัทฯ และ/หรือ SWS หรือเมื่อมี
การเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
สัญญาฉบับนี้อยูภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
เพื่อใหการลงทุนของบริษัทฯ เปนไปอยางมีหลักการที่เหมาะสม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1.

บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถทํารายได และกําไรที่
สม่ําเสมอ และผานการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนแลว โดยอาจเปนธุรกิจที่กําลังดําเนินการแลว หรือยังไม
เริ่มดําเนินการก็ได

2.

ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนตองมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายชําระภาระหนี้ และดอกเบี้ยจาย

3.

ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนตองใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได

4.

บริษัทฯ จะจัดใหมีผูบริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการทําธุรกิจนั้นๆ เขาไปดูแลการ
ลงทุนดังกลาวของบริษัทฯ

5.

บริษัทฯ จะจัดใหมีตัวแทนของบริษัทฯ ไปทําหนาที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ลงทุนเสมอ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
สัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ

6.

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

7.

การลงทุนของบริษัทฯ ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่
ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของกําหนดไว

8.

บริษัทฯ จะรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทที่เขาไปลงทุนใหคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มุงเนนการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ทั้งนี้
การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
พ.ศ. 2547
การลงทุนในกิจการดังกลาวขางตน บริษัทฯจะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเขาไป
ลงทุน รวมถึงแนวโนมของธุรกิจนั้นๆ เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอเพื่อใหสามารถมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้นๆ
รวมทั้งการสงเสริมกิจการที่เขาลงทุนใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและ
แผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยง
จากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนํา เพื่อลดความเสี่ยงทางการ
ลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
1.

เพื่อใหบริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือน
เปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อใหบริษัทฯ มีกลไกกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุน
ของบริษัทฯ โดยใหกรณีดังตอไปนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี)
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)

เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ก)

การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวน
การถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือ
แตงตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดตามแต
ที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ บริษัท
ยอยและบริษัทรวม เวนแตเรื่องที่กําหนดไวในขอ 1

ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารตามวรรคขางตนที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น ตองมีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความไมนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
(ข)

กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย
โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑดังกลาวแลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ดวย

(ค)

พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย

(ง)

การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย

รายการตั้งแตขอ (จ) ถึงขอ (ฎ) นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญ และหากเขาทํารายการจะมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย กอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย
กรรมการและผูบริหารซึ่งบริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในบริษัทยอยจะออกเสียงในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน มาบังคับใชโดยอนุโลม
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ
(จ)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความเสียหายแกบริษัทยอย

(ฉ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(ช)

การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย

(ซ)

การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
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(ฌ)

การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือสวนที่มีสาระสําคัญ

(ญ)

การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลองหรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการ
ใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบคุ คลอื่น

(ฎ)

การเลิกกิจการของบริษัทยอย

เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กอนบริษัทยอยเขาทํารายการ
(ก)

กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมา
หรือ จําหนายไปซึ่ง สินทรั พ ยข องบริษัท ยอ ย โดยนํา หลักเกณฑ ที่กํา หนดไวตามประกาศที่เกี่ ยวขอ งของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑดังกลาวแลวอยูในเกณฑตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทตามหลักเกณฑดังกลาวดวย

(ข)

การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของ
บริษัทฯ ในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น หรือ
เปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือ
นอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น

(ค)

การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไม
วาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระ
แลวของบริษัทยอยในการเขาทํารายการอื่นใด ที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย

(ง)

การเลิ ก กิ จ การของบริ ษั ท ย อ ย ทั้ ง นี้ ต อ งเป น กรณี ที่ เ มื่ อ คํ า นวณขนาดของกิ จ การบริ ษั ท ย อ ยที่ เ ลิ ก นั้ น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินมาบังคับใช
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

(จ)

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

2.

กรรมการของบริษัทฯ
จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามแผนงานและ
งบประมาณอยางตอเนื่อง และติดตามใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยตอบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม อยางครบถวนและถูกตอง

3.

กรรมการของบริษัทฯ ตองจัดใหบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอ เพื่อปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอย รวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อ
แสดงไดวา บริษัทยอยมีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูล การทํารายการที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดได
อยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ และมีชองทางใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยใน
การติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทยอย และการทํารายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหบริษัทยอยมี
กลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท
ฯ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสม่ําเสมอ
ในปจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย 3 แหงไดแก PCW PCD และ PCF โดยมีสัดสวนการลงทุนในทั้ง 3 บริษัทรอย
ละ 100
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