สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

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

11.

รายการระหวางกัน

11.1

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงและลักษณะความสัมพันธ

บริษัทยอยมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธไดดังนี้
บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด

ผลิตและจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณที่
 ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งไดแก นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย เปนผู
เกี่ยวของ รับจางประกอบชิ้นสวน ผลิตชิ้นสวน Jig Fixture
ถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 75
ผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตชิ้นสวน
บริการตรวจสอบ  มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรา
คุณภาพงาน และบริการเคลือบผิวเหล็กดวย EDP ชนิดพน
มานะชัย

บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด

ผูรับจางชวงผลิตชิ้นสวนจากโลหะ
สําหรับเครื่องจักร  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งไดแก นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย เปนผู
เครื่องยนต เครื่องจักรกล ผลิตชิน้ สวนเครื่องใชไฟฟา และ
ถือหุนของบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 50
บริการอบชุบเหล็กกลา
 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรา
มานะชัย

บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส จํากัด

ผลิตและจัดจําหนายยานพาหนะไฟฟา
ผลิตอะไหลและ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งไดแก นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย เปนผู
อุปกรณจากโลหะ บริการเคลือบผิวโลหะชนิด Manganese
ถือหุนของบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 75
Phosphating, บริการเคลือบผิวแบบ EDP ชนิดจุม
 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรา
มานะชัย

บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด

ใหเชาอสังหาริมทรัพย และบริการสาธารณูปโภค

สวนที่ 2 หนา 125

 ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งไดแก นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย เปนผู
ถือหุนของบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 75
 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรา
มานะชัย

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

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

บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
บริษัท อารวีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร และทําธุรกิจซื้อมา ขายไป

บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด

ผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการ Stamping การผลิต  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึง่ ไดแก นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ เปนผูถือหุนของบริษทั พีซีเอส-นิ
ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ เชน แมพิมพ ชิ้นสวนแมพิมพ
สซิน จํากัด ในสัดสวนรอยละ 43.50
บริการซอมแมพิมพ Wire Cutting, EDM
 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนายอังกฤษ
รุงโรจนกิติยศ

บริษัท โคราช มัตซึชิตะ จํากัด

ผลิตชิ้นสวนโลหะจากเหล็กแผนโดยวิธีการ Stamping และ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งไดแก นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย เปนผู
รีดเย็นขึ้นรูปสําหรับทําสปริงและชิน้ สวนอิเล็คทรอนิคส
ถือหุนของบริษัท โคราช มัตซึชิตะ จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 30
สําหรับยานยนตและชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา
เครื่องใช  มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรา
อิเล็กทรอนิกส เครื่องกลการเกษตร และแมพิมพสําหรับปม
มานะชัย
โลหะ

บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส (ชิงหยวน) จํากัด

จําหนายวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูปใหกบั อุตสาหกรรมตางๆ

 มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ

บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส ยูเอสเอ จํากัด

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนที่ทําจากโลหะ

 มีญาติสนิท (บุตรชาย) ของผูถ อื หุนรายใหญของบริษัทฯ เปนผูถอื หุนและกรรมการของบริษัท
เอส.ดับบลิว แอนด ซันส ยูเอสเอ จํากัด

หางหุนสวนจํากัด โฮมทาวนพัฒนา

จําหนายปมน้ํา เครื่องตัดหญา อุปกรณไฟฟา อะไหล  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งไดแก นายกุญชร เรามานะชัย เปนผูถือหุนของหางหุนสวน
เครื่องใชไฟฟา และทําธุรกิจซือ้ มาขายไป
จํากัด โฮมทาวนพัฒนา ในสัดสวนรอยละ 50

บริษัท ไพรม สเปดช จํากัด

ใหเชา ขาย ซือ้ และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

สวนที่ 2 หนา 126

ลักษณะความสัมพันธ
 มีญาติสนิท (บุตรชาย) ของผูถอื หุน รายใหญของบริษัทฯ เปนผูถ ือหุนของบริษัท อารวซี ี อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ในสัดสวนรอยละ 80
 มีผูบริหารของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท อารวซี ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือนายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ โดยที่นายอังกฤษ
รุงโรจนกิติยศ เปนผูถือหุนของบริษัท ไพรม สเปดช จํากัดในสัดสวนรอยละ 50.00

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

11.2

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

รายการระหวางกันของบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

รายการระหวางกันของบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสามารถสรุปเปนประเภทหลักๆ ไดดังนี้
1.

รายการซื้อสินคา วัตถุดิบ และบริการที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่บริษัทยอยตองดําเนินการ
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่นําไปขายใหกับลูกคา

โดยปกติสําหรับธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภท OEM Supplier Tier 1 ชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นจะมีความซับซอน ประกอบดวย
ชิ้นสวนหลายชิ้นที่ผลิตจากโลหะ วัสดุที่ไมใชโลหะ และอาจจะรวมถึงอุปกรณไฟฟา นํามาประกอบเปนสินคาชิ้นเดียว และ
เนื่องจากความซับซอนของชิ้นสวนที่เปนโมดุล (Module) ทางผูผลิตชิ้นสวนประเภท OEM Supplier Tier 1 จะตองใชผูรับจาง
ชวงหลายรายที่มีความชํานาญเฉพาะดานเปนพิเศษ เชน ผูผลิตที่ชํานาญในการผลิตชิ้นสวนดานพลาสติก หรือ ผูผลิตที่ชํานาญ
ในการผลิตชิ้นสวนจําพวกยาง หรือ ผูผลิตชิ้นสวนที่มีความชํานาญในการผลิตอุปกรณไฟฟา หรือ ผูผลิตชิ้นสวนที่มีความ
ชํานาญทางดานการเคลือบผิวโลหะ เขามารวมอยูในหวงโซการผลิต (Supply Chain)
เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นสวนที่มีความซับซอนดังกลาว ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภท OEM Supplier Tier 1 จะทํางานรวมกัน
กับบริษัทตางๆที่อยูในหวงโซการผลิต และ ลูกคาของบริษัทฯ ทุกขั้นตอนของกระบวนการตั้งแต การออกแบบ การทดสอบแบบ
การกําหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบตางๆ การกําหนดคุณลักษณะของชิ้นสวนที่นํามาประกอบเปนสินคา จะตองถูกควบคุมและ
ไดรับอนุมัติจากผูผลิตรถยนต ซึ่งภายหลังการอนุมัติจากผูผลิตรถยนตจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ คุณลักษณะพิเศษ
และผูผลิตที่อยูในหวงโซการผลิตไดกอนที่ลูกคาของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะอนุมัติ ซึ่งในกรณีของ PCW PCD และ PCF และ
บริษัทที่อยูในหวงโซการผลิตทั้งหมด ก็อยูภายใตการควบคุมมาตรฐานดังกลาวจากลูกคา นอกจากนั้น ตนทุนทางดานราคาใน
การจัดซื้อชิ้นสวนตางๆ ที่ไมมีมูลคาเพิ่ม (Value Added) ของ PCW PCD และ PCF จะตองถูกเปดเผยใหกับลูกคาเพื่อความ
โปรงใส (Transparency Policy) ทุกครั้งในการเสนอราคาเพื่อใหลูกคาพิจารณา เชน ตนทุนและชื่อของผูผลิตวัตถุดิบที่จะใชใน
การผลิต ตนทุนและชื่อของผูผลิตที่รับจางชวงในหวงโซการผลิต ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน คาใชจายของการบริการ
เฉพาะทางพิเศษจากผูใหบริการ ตลอดจนถึงกําไรที่คาดวาจะไดรับของ PCW PCD และ PCF ในการผลิตชิ้นสวนที่ไดรับคําสั่ง
ซื้อนั้นๆ โดย PCW PCD และ PCF จะไมสามารถบวกกําไรไปบนชิ้นสวนหรือขบวนการผลิตที่ตนไมมีสวนเกี่ยวของได และเมื่อ
ลูกคาตกลงใหคําสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินคาและบริการที่อยูในหวงโซการผลิตจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
โครงการ เวนแตลูกคาจะมีคําสั่งใหเปลี่ยน
2.

รายการซื้อสินคา
(off-production)

วัตถุดิบของบริษัทยอยภายหลังจากชิ้นสวนยานยนตนั้นๆ

พนจากชวงการผลิต

บริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาหรือวัตถุดิบจากผูผลิตรายอื่นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายหลังจากที่ชิ้นสวนยานยนตของ
บริษัทยอยพนจากชวงการผลิตแลว ซึ่งในกรณีนี้ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตรวมถึงบริษัทยอยอาจจะไมผลิตชิ้นสวนตอ เนื่องจาก
เครื่องจักรไดถูกปรับเพื่อนําไปใชกับการผลิตชิ้นสวนจํานวนมากในโครงการอื่น ชิ้นสวนที่ทําการผลิตหลังจากรถยนตออกจาก
สายการผลิตแลวจะมีจํานวนนอย ไมคุมทุนกับการนํามาผลิตในสายการผลิตหลัก (Mass Production) ของบริษัทยอย จึง
จําเปนที่จะตองเลือกซื้อจากผูผลิตรายอื่นแทน แตผูผลิตรายนั้นจะตองไดรับความไววางใจจากบริษัทฯ และบริษัทยอย เนื่องจาก
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยยังตองเปนผูที่รับประกันคุณภาพของสินคานั้นอยูไมวาจะผลิตจากที่ใดก็ตาม ดังนั้นคุณภาพของสินคา
จึงเปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจเลือกผูผลิต
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3.

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

รายการซื้อสินคา และบริการที่มีลักษณะเฉพาะ

บริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาหรือบริการที่เปนลักษณะเฉพาะจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
โดยหลายรายการไมสามารถ
เปรียบเทียบกับราคาในตลาดไดเนื่องจากสินคาหรือบริการดังกลาวไมมีลักษณะที่เหมือนกับสินคาทั่วๆไป เปนสินคาที่ออกแบบ
และผลิตสําหรับการใชงานแบบเฉพาะ เปนการบริการแกไขปรับปรุง หรือออกแบบและผลิตเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมสําหรับ
งานเฉพาะแบบ (measuring gauge) jig fixture โดยระหวางกระบวนการทํางานก็จะมีแบบราง (drawing) ที่ประกอบดวย
รายละเอียดที่เปนความลับของผูผลิตซึ่งเปน know-how เฉพาะของผูผลิตแตละราย และไมไดมีการสงมอบแบบใหกับทาง
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย ในทางปฏิบัติจึงไมสามารถนําแบบรางอยางละเอียดดังกลาวไปสอบราคาตลาดจากผูผลิตและ
ผูใหบริการรายอื่นได นอกจากนี้ในการซื้อบริการบางอยางจะมีจํานวนผูใหบริการจํากัดเพียงไมกี่ราย ซึ่งรวมถึงผูใหบริการที่เปน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และผูใหบริการที่อาจเปนคูแขงของบริษัทในเครือ หรือเปนบริษัทที่ผลิตและใหบริการกับบริษัทที่เปน
คูแขงของบริษัทฯ และบริษัทยอย
4.

รายการขายสินคา และวัตถุดิบทั่วไป

บริษัทยอยมีรายการขายสินคาและวัตถุดิบจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยเปนสวนหนึ่งในการทําธุรกิจปกติ
5.

รายการซื้อสินคา และบริการทั่วไป และการเชาที่ดิน

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

รายการระหวางกันที่บริษัทยอยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะแบงตามรายการที่ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด เขาทํา
รายการโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

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

1. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด)
จํากัด

ลักษณะรายการ
ขายสินคาและวัตถุดิบ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)

5,287,796
0
2,636,090
0

345,705
6,740,000
2,473
7,211,800

เพิ่มคําอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ
รายการขายทรัพยสินของบริษัท
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เปนรายการขายสินคาปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีตเมื่อเริ่มโครงการ โดยสินคาดังกลาวเปนชิ้นสวนรถ
แทรคเตอร
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินคา คือ ตนทุนบวก
อัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
 PCW ขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในการผลิตสินคาของ PCW ใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด)
จํากัด
 โดยลูกหนี้อื่นเปนรายการที่มาจากการที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด คางชําระคาเครื่องจักรและอุปกรณ
ใหกับ PCW โดยจะรับชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวภายในเดือนมกราคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวขายสินคาและวัตถุดิบเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่
ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดถูกกําหนดไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปน
มาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่ PCW จะไมใชในกระบวนการผลิต โดย
PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดย PCW ขายทรัพยสินใหกับ
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนผูซื้อที่ใหราคาสูงสุด ราคาขายทรัพยสินดังกลาวสวนใหญจะไมต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพยสินเกาที่ไมใชในกระบวนการผลิตออกไปจึงกอใหเกิด
ประโยชนตอ PCW
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่จะเนนในธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตประเภท
OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2
 การขายชิ้นสวนรถแทรคเตอร ไมอยูในธุรกิจหลักของ PCW จึงไมมีนโยบายที่จะทํารายการนี้ในอนาคตภายหลังสิ้นสุด
โครงการดังกลาว
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายในอนาคตหาก PCW มีเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่ PCW จะไมใช
ในกระบวนการผลิต ฝายจัดการจะพิจารณาถึงทางเลือกในการดําเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไปจะ
กอใหเกิด ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจ เชน เปรียบเทียบราคาขาย ผูซื้อ ฯลฯ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
PCW
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

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

ลักษณะรายการ
ซื้อสินคาและบริการ
เจาหนี้อนื่ -กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)

48,255,034
2,275,591

40,652,078
3,563,957

สวนที่ 2 หนา 130
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 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการผลิตตามที่ลกู คากําหนดเพือ่ ผลิตและขาย
ผลิตภัณฑใหกับลูกคา เชน ซื้อ jig คาบริการชุบชิ้นงาน คาบริการเคลือบผิวเหล็กดวย EDP ชนิดพน บริการเจียร
งาน ซื้อวัตถุดิบ ซื้ออุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในโรงงานฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง เปรียบเทียบกับผูใหบริการอื่นในสวนที่เปรียบเทียบได และได
นําเสนอใหกับลูกคาของ PCW พิจารณาประกอบการทําคําสั่งซือ้ กับ PCW สําหรับราคาซื้อสินคาและบริการที่ไม
สามารถหาสินคาและบริการมาเปรียบเทียบได PCW กําหนดนโยบายราคาซือ้ สินคาและบริการ เทากับ ตนทุน
บวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนยานยนตรวมทั้งได
นําเสนอใหกับลูกคาของ PCW พิจารณาประกอบการทําคําสั่งซือ้ กับ PCW เชนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจผลิต
ชิ้นสวนยานยนต ที่ลูกคาของ PCW จะพิจารณาตนทุนและชือ่ ของผูผ ลิตวัตถุดิบทีจ่ ะใชในการผลิต ตนทุนและชื่อ
ของผูผ ลิตที่รับจางชวงในหวงโซการผลิต ตนทุนการผลิตทีเ่ กิดขึ้นภายในโรงงาน คาใชจายของการบริการเฉพาะ
ทางพิเศษจากผูใหบริการ ในการผลิตชิน้ สวนที่ไดรับคําสั่งซื้อนัน้ ๆ และเมื่อลูกคาตกลงใหคาํ สั่งซื้อ ชื่อของบริษัท
และราคาของสินคาและบริการที่อยูในหวงโซการผลิตจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ การทํารายการ
ดังกลาวมีความจําเปนทางธุรกิจเนื่องจาก PCW ไมมีการเคลือบผิวเหล็กดวย EDP ชนิดพนเองเนื่องมาจาก
มาตรฐานควบคุมสิ่งแวดลอมที่เครงครัดของ OEM Supplier Tier 1 หรือ OEM Supplier Tier 2 นอกจากนี้ PCW
ไดมีการสอบทานราคาตลอดจนเงื่อนไขอืน่ เชน ระยะเวลาในการทํางาน จากผูขายสินคาและบริการรายอืน่
พบวาราคาและเงื่อนไขที่ซื้อสินคาและบริการจากบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด นั้นดีกวาราคาและ
เงื่อนไขที่บริษัทอื่นเสนอดังนัน้ การทํารายการนี้จึงเปนรายการทีส่ มเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
PCW
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW จะมีธุรกรรมนี้ตอ ไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากลูกคาของ PCW)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส
จํากัด

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

ลักษณะรายการ
ขายสินคาและวัตถุดิบ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
346,913
0
148,814

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
49,781
6,136,561
0

เพิ่มคําอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ
รายการขายทรัพยสินของบริษัท

เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการขายสินคาปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีตเมื่อเริ่มโครงการ โดยสินคาดังกลาว
เปนชิ้นสวนรถกอลฟ
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินคา
คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
 PCW ขายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในการผลิตสินคาของ PCW ใหกับบริษัท เอ
สดับบลิวเอส มอเตอรส จํากัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาว-ขายสินคาและวัตถุดิบเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดถูกกําหนดไว
ตั้งแตตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปนมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณเกาที่ PCW จะ
ไมใชในกระบวนการผลิต โดย PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดย PCW ขายทรัพยสินใหกับบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส จํากัด ซึ่งเปนผูซื้อที่
ใหราคาสูงสุด ราคาขายทรัพยสินดังกลาวสวนใหญจะไมต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book
Value) ดังนั้นการขายทรัพยสินเกาที่ไมใชในกระบวนการผลิตออกไปจึงกอใหเกิดประโยชนตอ PCW
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่จะเนนในธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนตประเภท OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2
 ถึงแมวาการขายชิ้นสวนรถกอลฟอาจจะไมอยูในธุรกิจหลักของ PCW แตฝายจัดการของ PCWจะ
พิจารณาถึงขอดีและขอเสียในการทําธุรกิจนี้เพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไรภายหลังสิ้นสุด
โครงการดังกลาว
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายยานพาหนะ ในอนาคตหาก PCW มี
เครื่องจักรและอุปกรณเกาที่ PCW จะไมใชในกระบวนการผลิต ฝายจัดการจะพิจารณาถึงทางเลือกใน
การดําเนินการซึ่งรวมถึงการขายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณเกาออกไปจะกอใหเกิด
ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจ เชน เปรียบเทียบราคาขาย ผูซื้อ ฯลฯ เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอ PCW
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

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

ลักษณะรายการ
ซื้อสินคาและบริการ
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
8,000
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
7,813,675
816,694
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การชุบ coating ในชิ้นสวนยานยนตที่ PCW
ผลิต ฯลฯ ซึ่งผูที่สามารถใหบริการดังกลาวไดอีกรายหนึ่งคือคูแขงของบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส
จํากัด
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง เปรียบเทียบกับผูใหบริการอื่นในสวนที่เปรียบเทียบ
ได และไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCW พิจารณาประกอบการทําคําสั่งซื้อกับ PCW สําหรับราคาซื้อ
สินคาและบริการที่ไมสามารถหาสินคาและบริการมาเปรียบเทียบได PCW กําหนดนโยบายราคาซื้อ
สินคาและบริการ เทากับ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต รวมทั้งไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCW พิจารณาประกอบการทํา
คําสั่งซื้อกับ PCW เชนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่ลูกคาของ PCW จะพิจารณาตนทุนและชื่อของผูผลิตวัตถุดิบที่จะใชในการผลิต
ตนทุนและชื่อของผูผลิตที่รับจางชวงในหวงโซการผลิต ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
คาใชจายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผูใหบริการ ในการผลิตชิ้นสวนที่ไดรับคําสั่งซื้อนั้นๆ และ
เมื่อลูกคาตกลงใหคําสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินคาและบริการที่อยูในหวงโซการผลิตจะตอง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ การทํารายการดังกลาวมีความจําเปนทางธุรกิจเนื่องจาก PCW ไม
มีการชุบ coating ชิ้นงานเองเนื่องมาจากมาตรฐานควบคุมสิ่งแวดลอมที่เครงครัดของ OEM Supplier
Tier 1 หรือ OEM Supplier Tier 2 นอกจากนี้ PCW ไดมีการสอบทานราคาตลอดจนเงื่อนไขอื่น เชน
ระยะเวลาในการทํางาน จากผูขายสินคาและบริการรายอื่น พบวาราคาและเงื่อนไขที่ซื้อสินคาและ
บริการกับบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส จํากัด นั้นดีกวาราคาและเงื่อนไขที่บริษัทอื่นเสนอ ดังนั้น
การทํารายการนี้จึงเปนรายการที่สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCW
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากลูกคาของ PCW)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. บริษัท อารวีซี อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

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

ลักษณะรายการ
ขายสินคาและวัตถุดิบ
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
721,562
77,029

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
129,466
0
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการขายสินคาปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินคา
คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคา
ขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดถูกกําหนดไวตั้งแตตอนเริ่ม
โครงการ ซึ่งเปนมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไป และอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจาก บริษัท อารวีซี อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส
จํากัด

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

ลักษณะรายการ
ขายสินคาและวัตถุดิบ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
0
0
2,043,604
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
41,726,507140507
140,397,871
7,544,075
13,696,000

เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการขายสินคาปกติ ซึ่งโดยสวนมากเปนสินคาและวัตถุดิบกลุม non-automotive โดยนโยบาย
ราคาขายสินคา คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15
 PCW ขายเครื่องใชสํานักงาน เชน อุปกรณตกแตงสํานักงาน โตะทํางาน ฯลฯ เครื่องจักรและอุปกรณ
เกาที่จะไมใชในการผลิตสินคาของ PCW ใหกับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด โดยราคาขาย

เปนมูลคาทางบัญชีของเครื่องจักรนั้นๆ

เพิ่มคําอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ
รายการขายทรัพยสินของบริษัท
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 โดยลูกหนี้อื่นเปนรายการที่มาจากการที่บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด คางชําระคาเครื่องใช
สํานักงาน เครื่องจักรและอุปกรณเกาใหกับ PCW โดยจะรับชําระหนี้คาเครื่องใชสํานักงาน คา
เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวภายในเดือนมกราคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมมีความเห็นวา การทํารายการขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายเครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรและอุปกรณเกาที่
PCW จะไมใชในกระบวนการผลิต การขายเครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรและอุปกรณออกไปจะ

กอใหเกิดประโยชนตอ PCW โดย PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดย PCW ขายทรัพยสินใหกับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด ซึ่ง
เปนผูซื้อที่ใหราคาสูงสุด ราคาขายทรัพยสินดังกลาวสวนใหญจะไมต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net
Book Value) ดังนั้นการขายทรัพยสินเกาที่ไมใชในกระบวนการผลิตออกไปจึงกอใหเกิดประโยชนตอ
PCW
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

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

ลักษณะรายการ
ซื้อสินคา/วัตถุดิบ
คาบริการ (คาไฟฟา)

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
194,656
19,949,825

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
147,622
0
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการซื้อสินคาและวัตถุดิบที่พนจากชวงการผลิตแลว ซึ่งในกรณีนี้ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตรวมถึง
บริษัทยอยอาจจะไมผลิตชิ้นสวนตอ แตจะเลือกซื้อจากผูผลิตรายอื่นแทน เนื่องจากจํานวนการผลิต
นอย ไมคุมทุนกับการนํามาผลิตในสายการผลิตหลัก (Mass Production) ของPCW
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรองกับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด โดย
นโยบายราคาซื้อสินคา คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
 คาบริการ (คาไฟฟา) เกิดจาก การดําเนินการโอนยายเครื่องจักรจากบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส
จํากัด มาที่โรงงานของ PCW ซึ่งดําเนินการในระหวางป 2555 ในระหวางการโอนยายซึ่งมีการ
ดําเนินการผลิตอยูตลอดจึงเกิดคาไฟฟาขึ้น บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัดเปนผูจายคาไฟฟา
ดังกลาวไปกอนและนํามาคิดกับ PCW โดยคิดราคาคาไฟฟาตามที่ใชจริง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติและการวาจาง
ผลิตสําหรับชิ้นงานที่มีการผลิตจํานวนนอยไมคุมทุนกับการนํามาผลิตในสายการผลิตหลัก (Mass
Production) ของ PCW จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ PCW นอกจากนี้การวาจางผลิตจําเปนที่
จะตองเลือกซื้อผูผลิตที่ไดรับความไววางใจจาก PCW เนื่องจาก PCW ยังตองเปนผูที่รับประกัน
คุณภาพของสินคานั้นอยู ดังนั้นคุณภาพของสินคาจึงเปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจเลือกผูผลิต
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการคิดคาบริการ (คาไฟฟา)เปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
คิดตามราคาที่ใชจริง
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากลูกคาของ PCW)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด

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

ลักษณะรายการ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาบริการ (คาสาธารณูปโภค)
คาเชา
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
0
0
22,017,958
2,592,000
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
100,000
107,000
12,899,490
3,826,184
309,033

เหตุผลและความจําเปน


PCW ขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในการผลิตสินคาของ PCW ใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด



โดยลูกหนี้อื่นเปนรายการที่มาจากการที่บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด คางชําระคาเครื่องจักรและอุปกรณใหกับ PCW โดยจะ
รับชําระหนี้คาเครื่องใชสํานักงาน คาเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวภายในเดือนมกราคม 2557



บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด คิดคาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน คาน้ํา คาไฟ คาบริการสวนกลาง และ คาบําบัดน้ําเสีย
ฯลฯ กับ PCW ในฐานะที่เปนผูเชาที่ดินเพื่อใชเปนโรงงานในการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยการคิดคาบริการดังกลาวคิดจาก
ตนทุนละคาบริหารจัดการตามจริง



เปนรายการเชาที่ดินเนื้อที่ 72 ไร 1 งาน 23 ตารางวา ที่ PCW เชาจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด ตามสัญญาเชาลงวันที่
10 พ.ย. 2554 มีกําหนดระยะเวลาการเชา 3 ป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 216,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ


สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่ PCW จะไมใชในกระบวนการผลิต การขาย

เครื่องจักรและอุปกรณออกไปจะโดย PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความ

เพิ่มคําอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ
รายการขายทรัพยสินของบริษัท

ขัดแยง โดย PCW ขายทรัพยสินใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด ซึ่งเปนผูซื้อที่ใหราคาสูงสุด ราคาขายทรัพยสินดังกลาว
สวนใหญจะไมต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพยสินเกาที่ไมใชในกระบวนการผลิตออกไป
จึงกอใหเกิดประโยชนตอ PCW


คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยคาเชาและคาบริการเปน
ราคาที่ถูกและกอใหเกิดประโยชนกับ PCW



อยางไรก็ตาม เพื่อใหการเชาที่ดินของ PCW จากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด เปนมาตรฐานมากขึ้นแตยังคงกอใหเกิด
ประโยชนตอ PCW ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 ไดอนุมัติสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดิน
โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาเปน 23.50 บาทตอตารางวาตอเดือน อางอิงจากราคาประเมินที่ผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาต
หรือไดรับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเมิน คาเชาที่ดินใหมดังกลาว
จะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดวยอัตราคาเชาใหมดังกลาว จะมีคาเชาประมาณ 679,691 บาทตอเดือน (คํานวณจาก
เนื้อที่ 72 ไร 1 งาน 23 ตารางวา หรือคิดเปน 28,923 ตารางวา) นอกจากนี้ยังใหสิทธิผูเชาในการตออายุสัญญาเชาออกไปอีก
คราวละ 3 ป แตไมเกิน 7 คราว (สรุปรายละเอียดของสัญญาเชาที่ดินและสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินอยูในสวนที่ 5)



คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาอัตราคาเชาและคาบริการเปนราคาที่สมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนกับ PCW

นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต


สวนที่ 2 หนา 136

PCW จะมีธุรกรรมนี้ตอไปในอนาคตเนื่องจากเปนแนวทางที่จําเปนและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCW

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด

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

ลักษณะรายการ
ซื้อสินคาและวัตถุดิบ
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
591,100
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
493,645
84,855
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตตามที่ลูกคากําหนดเพื่อผลิตและ
ขายผลิตภัณฑใหกับลูกคา
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง เปรียบเทียบกับผูใหบริการอื่นในสวนที่เปรียบเทียบ
ได และไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCW พิจารณาประกอบการทําคําสั่งซื้อกับ PCW สําหรับราคาซื้อ
สินคาและบริการที่ไมสามารถหาสินคาและบริการมาเปรียบเทียบได PCW กําหนดนโยบายราคาซื้อ
สินคาและบริการ เทากับ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตรวมทั้งไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCW พิจารณาประกอบการทํา
คําสั่งซื้อกับ PCW เชนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่ลูกคาของ PCW จะพิจารณาตนทุนและชื่อของผูผลิตวัตถุดิบที่จะใชในการผลิต
ตนทุนและชื่อของผูผลิตที่รับจางชวงในหวงโซการผลิต ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
คาใชจายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผูใหบริการ ในการผลิตชิ้นสวนที่ไดรับคําสั่งซื้อนั้นๆ และ
เมื่อลูกคาตกลงใหคําสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินคาและบริการที่อยูในหวงโซการผลิตจะตอง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ นอกจากนี้ PCW ไดมีการสอบทานราคาจากผูขายสินคาและ
วัตถุดิบรายอื่น พบวาราคาจากบริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด นั้นดีกวาราคาที่บริษัทอื่นเสนอดังนั้นการทํา
รายการนี้จึงเปนรายการที่สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCW
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากลูกคาของ PCW)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

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

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
1,990,779
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
4,373,637
4,462

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

19,982,039
0

46,058,665
14,878,130

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

7. บริษัท โคราช มัตซึชิตะ จํากัด

8. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส
(ชิงหยวน) จํากัด
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตตามที่ลูกคากําหนดเพื่อผลิตและ
ขายผลิตภัณฑใหกับลูกคา เชน สปริง
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง และไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCW พิจารณา
ประกอบการทําคําสั่งซื้อกับ PCW โดยนโยบายราคาซื้อสินคา คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ
15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
 รายการเจาหนี้การคามาจากยอดซื้อ Spring Vacuum Pump
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่ลูกคาของ PCW จะพิจารณาตนทุนและชื่อของผูผลิตวัตถุดิบที่จะใชในการผลิต
ตนทุนและชื่อของผูผลิตที่รับจางชวงในหวงโซการผลิต ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
คาใชจายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผูใหบริการ ในการผลิตชิ้นสวนที่ไดรับคําสั่งซื้อนั้นๆ และ
เมื่อลูกคาตกลงใหคําสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินคาและบริการที่อยูในหวงโซการผลิตจะตอง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ ดังนั้นการทํารายการนี้จึงเปนรายการที่สมเหตุสมผล
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCW จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากลูกคาของ PCW)
 เปนรายการซื้อสินคาและวัตถุดิบที่ใชในการทําธุรกิจปกติ โดยเปนวัตถุดิบจําพวกเหล็ก
 ราคาซื้อสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อ
สินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCW เนื่องจากราคาที่
ซื้อต่ํากวาราคาเหล็กนําเขา
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส (ชิงหยวน) จํากัด อยูระหวางการดําเนินการปดบริษัท โดยจะไมมีการ
ซื้อสินคา/วัตถุดิบภายหลังจากเดือนกันยายน 2556 เปนตนไป

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

9. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส ยู
เอสเอ จํากัด

คาบริการ

10. หางหุนสวนจํากัด โฮมทาวน
พัฒนา

ซื้อสินคาและอุปกรณ
เจาหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
649,382

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
761,462

6,609,770
0

2,629,99595995
95,444
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการวาจางใหตรวจสอบคุณภาพของสินคาที่ PCW ขายไปใหกับลูกคาที่อยูในตางประเทศ
 ราคาคาบริการดังกลาวเปนราคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อบริการ คือ ตนทุน
บวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 เนื่องจากในกรณีนี้ตองมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคาที่สงไปใหลูกคาที่อยูในทวีปอเมริกา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ และเกิดมี
ความจําเปน และการวาจางบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส ยูเอสเอ จํากัด ใหดําเนินการดังกลาวให
ภายใตราคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCW
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 อาจจะมีการทํารายการในลักษณะดังกลาวในอนาคต หากเปนแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
PCW
 เปนรายการซื้อสินคาและอุปกรณทั่วไป เชน ปม เกียร อะไหลเครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่เปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อสินคา คือ ตนทุน
บวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อ
สินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCW เนื่องจากราคาที่
ซื้อต่ํากวาราคาของผูขายสินคารายอื่น
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(2)

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

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

1. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน
(ไทยแลนด) จํากัด (“PCM”)

ลักษณะรายการ
ขายสินคา/วัตถุดิบ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
398,703
0
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
1,109
1,400,000
1,498,000

เพิ่มคําอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ
รายการขายทรัพยสินของบริษัท
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการขายสินคาและวัตถุดิบที่ไดตกลงไวนานแลว
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่เปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป โดยนโยบายราคาขายสินคา คือ
ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน
ยนต
 PCD ขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในการผลิตสินคาของ PCD ใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน
(ไทยแลนด) จํากัด
 โดยลูกหนี้อื่นเปนรายการที่มาจากการที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด คางชําระคา
เครื่องจักรและอุปกรณใหกับ PCD โดยจะรับชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวภายในเดือน
มกราคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวขายสินคาและวัตถุดิบเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล และอยูในชวง (range)
ปกติของอุตสาหกรรม
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่ PCD จะไมใชใน
กระบวนการผลิต การขายเครื่องจักรและอุปกรณออกไปจะกอใหเกิดประโยชนตอ PCD โดย
PCD มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดย PCD ขาย
ทรัพยสินใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนผูซื้อที่ใหราคาสูงสุด ราคาขาย
ทรัพยสินดังกลาวสวนใหญจะไมต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขาย
ทรัพยสินเกาที่ไมใชในกระบวนการผลิตออกไปจึงกอใหเกิดประโยชนตอ PCD
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCD จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจาก PCM)
 ในอนาคตหาก PCD มีเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในกระบวนการผลิต ฝายจัดการจะพิจารณา
ถึงทางเลือกในการดําเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไป ตลอดจนรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจ เชน เปรียบเทียบราคาขาย ผูซื้อ ฯลฯ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ PCD
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

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

ลักษณะรายการ
ซื้อสินคาและบริการ
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
19,813,088
3,576,060

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
31,011,145
4,129,596
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เชน jig shaft และบริการตรวจสอบ upper case
ฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง เปรียบเทียบกับผูใหบริการอื่นในสวนที่เปรียบเทียบ
ได และไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCD พิจารณาประกอบการทําคําสั่งซื้อกับ PCD สําหรับราคาซื้อ
สินคาและบริการที่ไมสามารถหาสินคาและบริการมาเปรียบเทียบได PCD กําหนดนโยบายราคาซื้อ
สินคาและบริการ เทากับ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต รวมทั้งไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCD พิจารณาประกอบการทํา
คําสั่งซื้อกับ PCD เชนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่ลูกคาของ PCD จะพิจารณาตนทุนและชื่อของผูผลิตวัตถุดิบที่จะใชในการผลิต
ตนทุนและชื่อของผูผลิตที่รับจางชวงในหวงโซการผลิต ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
คาใชจายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผูใหบริการ ในการผลิตชิ้นสวนที่ไดรับคําสั่งซื้อนั้นๆ และ
เมื่อลูกคาตกลงใหคําสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินคาและบริการที่อยูในหวงโซการผลิตจะตอง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ การทํารายการดังกลาวไดมีการเปรียบเทียบราคาในสวนที่
เปรียบเทียบไดกับผูผลิตสินคาและใหบริการรายอื่น โดยราคาที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด)
จํากัด เสนอเปนราคาที่ต่ํากวารายอื่นจึงเปนรายการที่สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
PCD
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCD จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากลูกคาของ PCD)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส
จํากัด

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

ลักษณะรายการ
ขายสินคาและวัตถุดิบ
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

ซื้อสินคาและบริการ

รอบบัญชีสิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน

0
0

99,794
0

 เปนรายการขายสินคาปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต โดยสินคาดังกลาวเปนชิ้นสวนรถ
กอลฟ
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินคา
คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวขายสินคาและวัตถุดิบเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดถูกกําหนดไว
ตั้งแตตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปนมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCD มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยจะเนนในธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนาย
ชิ้นสวนยานยนตประเภท OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2
 ถึงแมวาการขายชิ้นสวนรถกอลฟอาจจะไมอยูในธุรกิจหลักของ PCD แตฝายจัดการของ PCDจะ
พิจารณาถึงขอดีและขอเสียในการทําธุรกิจนี้เพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไรภายหลังสิ้นสุด
โครงการดังกลาว

1,000,000

230,574

 เปนรายการซื้อรถกระบะไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของ PCD
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเปนราคา
ที่สมเหตุสมผลเทียบเคียงไดกับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 อาจจะมีการทํารายการในลักษณะดังกลาวในอนาคต หากเปนแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
PCD
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส
จํากัด (“SWS”)

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

ลักษณะรายการ
ขายสินคาและวัตถุดิบ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
680,260
0
(12,373)
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
529,667
600,000
0
642,000

เพิ่มคําอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ
รายการขายทรัพยสินของบริษัท
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการขายสินคาและวัตถุดิบปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต โดยสินคาดังกลาวเปน
housing belt
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินคา
คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
 PCD ขายเครื่องจักรเกาที่จะไมใชในการผลิตสินคาของ PCD ใหกับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส
จํากัด
 โดยลูกหนี้อื่นเปนรายการที่มาจากการที่บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด คางชําระคาเครื่องจักร
ใหกับ PCD โดยจะรับชําระหนี้คาเครื่องจักรเกาดังกลาวภายในเดือนมกราคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวขายสินคาและวัตถุดิบเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดถูกกําหนดไว
ตั้งแตตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปนมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายเครื่องจักรเกาที่ PCD จะไมใชในกระบวนการผลิต

การขายเครื่องจักรออกไปจะกอใหเกิดประโยชนตอ PCD โดยราคาขายที่มูลคาทางบัญชีของ
เครื่องจักรดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมโดย PCD มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจาก
บุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดย PCD ขายทรัพยสินใหกับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด
ซันส จํากัด ซึ่งเปนผูซื้อที่ใหราคาสูงสุด ราคาขายทรัพยสินดังกลาวสวนใหญจะไมต่ํากวามูลคาตาม
บัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพยสินเกาที่ไมใชในกระบวนการผลิตออกไปจึง
กอใหเกิดประโยชนตอ PCD
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCD จะมีธุรกรรมนี้ตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากลูกคาของ SWS)
 ในอนาคตหาก PCD มีเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในกระบวนการผลิต ฝายจัดการจะพิจารณา
ถึงทางเลือกในการดําเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไป ตลอดจนรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจ เชน เปรียบเทียบราคาขาย ผูซื้อ ฯลฯ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ PCD
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

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

ลักษณะรายการ
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
12,400,230
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
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เหตุผลและความจําเปน
0
0

 เปนรายการ ที่ PCD คางชําระคาสินคาและวัตถุดิบปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ และเปน
รายการที่สมเหตุสมผล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด

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

ลักษณะรายการ
คาบริการ (คาสาธารณูปโภค)
คาเชา
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)

7,610,145
900,000
0

6,991,9182918
2,045,382
1,076,487
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เหตุผลและความจําเปน
 บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด คิดคาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน คาน้ํา คาไฟ คาบริการ
สวนกลาง และ คาบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ กับ PCD ในฐานะที่เปนผูเชาที่ดินเพื่อใชเปนโรงงานในการผลิต
ชิ้นสวนยานยนต โดยการคิดคาบริการดังกลาวคิดจากตนทุนละคาบริหารจัดการตามจริง
 เปนรายการเชาที่ดินเนื้อที่ 25 ไร 2 งาน 57 ตารางวา ที่ PCD เชาจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด
ตามสัญญาเชาลงวันที่ 10 พ.ย. 2554 มีกําหนดระยะเวลาการเชา 3 ป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ
75,000 บาท ในชวงไตรมาส 3 ป 2556 PCD มีการขยายพื้นที่และเชาที่ดินเพิ่มเปนเนื้อที่ทั้งหมด 48 ไร
3 งาน 65 ตารางวา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยคา
เชาและคาบริการเปนราคาที่ถูกและกอใหเกิดประโยชนกับ PCD
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหการเชาที่ดินของ PCD จากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด เปนมาตรฐานมากขึ้น
แตยังคงกอใหเกิดประโยชนตอ PCD ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 ไดอนุมัติ
การทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาเปน 23.50 บาทตอตารางวาตอ
เดือน อางอิงจากราคาประเมินที่ผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับการขึ้นทะเบียนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเมิน คาเชาที่ดินใหมดังกลาวจะมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดวยอัตราคาเชาใหมดังกลาว จะมีคาเชาประมาณ 459,778 บาทตอเดือน
(คํานวณจากเนื้อที่ 48 ไร 3 งาน 65 ตารางวา หรือคิดเปน 19,565 ตารางวา) นอกจากนี้ยังใหสิทธิผูเชา
ในการตออายุสัญญาเชาออกไปอีกคราวละ 3 ป แตไมเกิน 7 คราว (สรุปรายละเอียดของสัญญาเชา
ที่ดินและสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินอยูในสวนที่ 5)
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาอัตราคาเชาและคาบริการเปนราคาที่สมเหตุสมผลและ
กอใหเกิดประโยชนกับ PCD
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCD จะมีธุรกรรมนี้ตอไปในอนาคตเนื่องจากเปนแนวทางที่จําเปนและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
PCD
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

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

ลักษณะรายการ

5. บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด

ซื้อสินคา วัตถุดิบ และบริการ
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

6. หางหุนสวนจํากัด โฮมทาวน
พัฒนา

ซื้อสินคาและอุปกรณ

รอบบัญชีสิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
1,491,107
0

1,989,075

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน

1,196,921
530,838

 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เชน jig และบริการ wire cut ฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาและบริการดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง เปรียบเทียบกับผูใหบริการอื่นในสวนที่
เปรียบเทียบได สําหรับราคาซื้อสินคาและบริการที่ไมสามารถหาสินคาและบริการมาเปรียบเทียบได
PCD กําหนดนโยบายราคาซื้อสินคาและบริการ เทากับ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยู
ในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต รวมทั้งไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCD
พิจารณาประกอบการทําคําสั่งซื้อกับ PCD เชนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการซื้อสินคาและบริการที่มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งนอกจากบริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด แลว ไมมีผูผลิตหรือผูใหบริการรายใดใน
นครราชสีมามีเครื่องจักรที่ใหบริการดังกลาวได นอกจากนี้ในสวนราคาสินคาและวัตถุดิบที่สามารถ
เปรียบเทียบราคาได ราคาที่บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด เสนอเปนราคาที่ต่ํากวารายอื่นจึงเปนรายการที่
สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCD

3,050,043

 เปนรายการซื้อสินคาและอุปกรณทั่วไป เชน ปม เกียร อะไหลเครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่เปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อสินคา คือ ตนทุน
บวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อ
สินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCD เนื่องจากราคาที่
ซื้อต่ํากวาราคาของผูขายสินคารายอื่น
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(3)

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

รายการระหวางกันกับบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด ซันส
จํากัด (“SWS”)

ขายสินคาและวัตถุดิบ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
7,092,090
0
0
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
1,031,196
19,995
340,498
21,394

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

0
0

208,378
0

ลักษณะรายการ
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการขายสินคาและวัตถุดิบปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินคา
คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
 รายการขายทรัพยสินเปนรายการที่ PCF ขายเครื่องมือวัด เชน Max Gage Block ใหกับบริษัท เอส.
ดับบลิว แอนด ซันส จํากัด โดยจะรับชําระหนี้คาเครื่องมือวัดดังกลาวภายในเดือนมกราคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวขายสินคาและวัตถุดิบเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดถูกกําหนดไว
ตั้งแตตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปนมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายเครื่องมือ และขายในราคาที่ไมต่ํากวามูลคาทาง
บัญชีสุทธิของเครื่องมือดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCF จะมีธุรกรรมขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวตอไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไมมีคําสั่งซื้อจากSWS)
 ในอนาคตหาก PCF มีเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในกระบวนการผลิต ฝายจัดการจะพิจารณา
ถึงทางเลือกในการดําเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไป ตลอดจนรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจ เชน เปรียบเทียบราคาขาย ผูซื้อ ฯลฯ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ PCF
 เปนรายการซื้อวัตถุดิบที่ลูกคาสั่งเพิ่มเติมกะทันหัน เชน Raw BRKT: FUEL PIPE (เหล็กแทงที่ตัด
แลว) โดยนโยบายราคาซื้อสินคา คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติ
ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ และเปน
รายการที่สมเหตุสมผล และอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด)
จํากัด

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

ลักษณะรายการ
ขายสินคาและวัตถุดิบ
ขายทรัพยสิน
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
0
0
0
0

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
499,739
150,000
181,620
160,500

เพิ่มคําอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ
รายการขายทรัพยสินของบริษัท
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 เปนรายการขายสินคาและวัตถุดิบปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต
 ราคาขายสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินคา
คือ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
 PCF ขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่จะไมใชในการผลิตสินคาของ PCF ใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน
(ไทยแลนด) จํากัด
 โดยลูกหนี้อื่นเปนรายการที่มาจากการที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด คางชําระคา
เครื่องจักรและอุปกรณใหกับ PCF โดยจะรับชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวภายในเดือน
มกราคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวขายสินคาและวัตถุดิบเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดถูกกําหนดไว
ตั้งแตตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปนมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายเครื่องจักรและอุปกรณเกาที่ PCF จะไมใชใน
กระบวนการผลิต การขายเครื่องจักรและอุปกรณออกไปจะกอใหเกิดประโยชนตอ PCF โดย PCF
มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดย PCF ขาย
ทรัพยสินใหกับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนผูซื้อที่ใหราคาสูงสุด ราคาขาย
ทรัพยสินดังกลาวสวนใหญจะไมต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขาย
ทรัพยสินเกาที่ไมใชในกระบวนการผลิตออกไปจึงกอใหเกิดประโยชนตอ PCF
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ซื้อสินคาและบริการ
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
3,231,344
1,225,701

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)
1,127,621
0

ซื้อสินคาและบริการ
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

41,421
0

3,360
3,595

 เปนรายการซื้ออะไหลพรอมคาแรงในการซอมรถกอลฟ โดยนโยบายราคาซื้อสินคา คือ ตนทุนบวก
อัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคา
ขายสินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล และอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรม
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 อาจจะมีการทํารายการในลักษณะดังกลาวในอนาคต หากเปนแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
PCF

0

123,206

 เปนการขายยานพาหนะ PICKUP; ISUZU D MAX
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 สําหรับรายการขายทรัพยสิน เนื่องจากเปนการขายยานพาหนะที่ PCF จะไมใชแลว การขาย
ยานพาหนะดังกลาวออกไปในราคาขายที่ไมต่ํากวามูลคาทางบัญชีสุทธิจะกอใหเกิดประโยชนตอ PCF

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

3. บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอรส
จํากัด

ลักษณะรายการ

ขายทรัพยสิน
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เหตุผลและความจําเปน
 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เชน jig stand check ฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง เปรียบเทียบกับผูใหบริการอื่นในสวนที่เปรียบเทียบ
ได สําหรับราคาซื้อสินคาและบริการที่ไมสามารถหาสินคาและบริการมาเปรียบเทียบได PCF กําหนด
นโยบายราคาซื้อสินคาและบริการ เทากับ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range)
ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต รวมทั้งไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCF พิจารณา
ประกอบการทําคําสั่งซื้อกับ PCF เชนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อ
สินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCF เนื่องจากราคาที่
ซื้อต่ํากวาราคาของผูผลิตสินคารายอื่น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด

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

ลักษณะรายการ
คาบริการ (คาสาธารณูปโภค)
คาเชา
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)

5,097,886
612,000
0

3,084,386
974,696
77,430
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เหตุผลและความจําเปน
 บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด คิดคาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน คาน้ํา คาไฟ คาบริการ
สวนกลาง และ คาบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ กับ PCF ในฐานะที่เปนผูเชาที่ดินเพื่อใชเปนโรงงานในการผลิต
ชิ้นสวนยานยนต โดยการคิดคาบริการดังกลาวคิดจากตนทุนละคาบริหารจัดการตามจริง
 เปนรายการเชาที่ดินเนื้อที่ 17 ไร 2 งาน 61 ตารางวา ที่ PCF เชาจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด
ตามสัญญาเชาลงวันที่ 10 พ.ย. 2554 มีกําหนดระยะเวลาการเชา 3 ป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ
51,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยคา
เชาและคาบริการเปนราคาที่ถูกและกอใหเกิดประโยชนกับ PCF
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหการเชาที่ดินของ PCF จากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จํากัด เปนมาตรฐานมากขึ้น
แตยังคงกอใหเกิดประโยชนตอ PCF ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 ไดอนุมัติ
การทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาเปน 23.50 บาทตอตารางวาตอ
เดือน อางอิงจากราคาประเมินที่ผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับการขึ้นทะเบียนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเมิน คาเชาที่ดินใหมดังกลาวจะมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดวยอัตราคาเชาใหมดังกลาว จะมีคาเชาประมาณ 165,934 บาทตอเดือน
(คํานวณจากเนื้อที่ 17 ไร 2 งาน 61 ตารางวา หรือคิดเปน 7,061 ตารางวา) นอกจากนี้ยังใหสิทธิผูเชา
ในการตออายุสัญญาเชาออกไปอีกคราวละ 3 ป แตไมเกิน 7 คราว (สรุปรายละเอียดของสัญญาเชา
ที่ดินและสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินอยูในสวนที่ 5)
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาอัตราคาเชาและคาบริการเปนราคาที่สมเหตุสมผลและ
กอใหเกิดประโยชนกับ PCF
นโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
 PCF จะมีธุรกรรมนี้ตอไปในอนาคตเนื่องจากเปนแนวทางที่จําเปนและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
PCF
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

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

ลักษณะรายการ

5. บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด

ซื้อสินคา วัตถุดิบ และบริการ

6. หางหุนสวนจํากัด โฮมทาวน
พัฒนา

ซื้อสินคาและอุปกรณ

รอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2555
(บาท)
209,200

รอบบัญชีสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
(บาท)

377,390

สวนที่ 2 หนา 151

เหตุผลและความจําเปน
0

 เปนรายการซื้อสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เชน jig และบริการ wire cut ฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาและบริการดังกลาวเปนราคาที่ไดเจรจาตอรอง เปรียบเทียบกับผูใหบริการอื่นในสวนที่
เปรียบเทียบได สําหรับราคาซื้อสินคาและบริการที่ไมสามารถหาสินคาและบริการมาเปรียบเทียบได
PCF กําหนดนโยบายราคาซื้อสินคาและบริการ เทากับ ตนทุนบวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยู
ในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต รวมทั้งไดนําเสนอใหกับลูกคาของ PCF
พิจารณาประกอบการทําคําสั่งซื้อกับ PCF เชนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวเปนการซื้อสินคาและบริการที่มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งนอกจากบริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด แลว ไมมีผูผลิตหรือผูใหบริการรายใดใน
นครราชสีมามีเครื่องจักรที่ใหบริการดังกลาวได นอกจากนี้ในสวนราคาสินคาและวัตถุดิบที่สามารถ
เปรียบเทียบราคาได ราคาที่บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด เสนอเปนราคาที่ต่ํากวารายอื่นจึงเปนรายการที่
สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCF

97,980

 เปนรายการซื้อสินคาและอุปกรณทั่วไป เชน ปม เกียร อะไหลเครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ฯลฯ
 ราคาซื้อสินคาดังกลาวเปนราคาที่เปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อสินคา คือ ตนทุน
บวกอัตรากําไรไมเกินรอยละ 15 ซึ่งอยูในชวง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อ
สินคาและวัตถุดิบดังกลาวเปนราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชนสูงสุดกับ PCF เนื่องจากราคาที่
ซื้อต่ํากวาราคาของผูขายสินคารายอื่น
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับประกาศคําสั่งหรือขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบริหารหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามา
มีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
และการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปน
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ใหมีหลักการดังนี้
11.3.1 การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มเี งื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย กับกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทํา
ธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม
คณะกรรมการในทุกไตรมาส
11.3.2 การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาทีไ่ มเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
จะตองถูกพิจารณาและใหความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํา
รายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ
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นโยบายเกี่ยวกับการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัท ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึง การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
รายการระหวางกันที่มีอยูในปจจุบันสามารถแบงเปนประเภทหลักๆ ได 5 ประเภท คือ 1. รายการซื้อสินคา วัตถุดิบ และบริการที่
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่บริษัทยอยตองดําเนินการเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่นําไปขายใหกับลูกคา 2. รายการซื้อสินคา
วัตถุดิบ ของบริษัทยอยภายหลังจากชิ้นสวนยานยนตนั้นๆพนจากชวงการผลิต (off-production) 3. รายการซื้อสินคา และ
บริการที่มีลักษณะเฉพาะ 4. รายการขายสินคา และวัตถุดิบทั่วไป และ 5. รายการซื้อสินคา และบริการทั่วไป และการเชาที่ดิน
ซึ่งรายการทั้ง 5 ประเภทเปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทยอยของบริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภท
OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 และจะยังคงเกิดตอไปในอนาคต
อยางไรก็ดี เพื่อความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2556 ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการทํารายการระหวางกัน โดยกําหนดนโยบายที่เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป เชน การซื้อขาย
สินคาและบริการระหวางกันใหกําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดใหกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ในอัตราไมเกินรอยละ 15
ณ ปจจุบัน บริษัทฯ กําลังพิจารณาถึงแหลงเงินทุนที่จะใชเพื่อการจายเงินปนผลคางจายที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดประกาศจาย
ไว โดยแหลงเงินทุนดังกลาวจะมาจากการกูยืมเงินจากผูถือหุนและ/หรือสถาบันการเงิน ซึ่งหากเปนการกูยืมเงินจากผูถือหุนจะ
เขาขายเปนรายการระหวางกัน อยางไรก็ดีทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณารายการ
ดังกลาวแลวโดย ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทไดกูยืมเงินจากผูถือหุนใหญของกลุมบริษัททั้งหมดจํานวน 3,000 ลานบาท โดยไมคิด
อัตราดอกเบี้ย เพื่อนํามาจายเงินปนผลระหวางกาลในสวนที่เหลือทั้งหมด และกลุมบริษัทไดดําเนินการจายเงินปนผลระหวาง
กาลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลว ในการกูยืมเงินจากผูถือหุนใหญเพื่อใชในการจายเงินปนผลระหวางกาลนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวโดยเห็นวาการกูยืมเงินจากผูถือหุนใหญเปนประโยชนตอกลุม
บริษัทเนื่องจากทางผูถือหุนใหญไมไดคิดดอกเบี้ยเงินกูยืมซึ่งเปนเงื่อนไขที่ดีกวาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ทําใหกลุม
บริษัทไมตองมีภาระดอกเบี้ยจายที่จะเกิดจากเงินกูยืมดังกลาว
เพิ่มคําชี้แจงเรื่องการกูเงินจากผูถือ
หุนเพื่อจายเงินปนผลของบริษัท
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