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11.  รายการระหวางกัน 
11.1.1 รายการระหวางกันป 2545 

ในระหวางป 2545 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ ไดคิดราคาซื้อ / ขายสินคาและบริการกับ
บริษัทที่เกี่ยวของกันตามราคาที่เทียบเทากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตามปกติของการคาทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

รายการระหวางบริษัทฯ กับ ลักษณะมูลคาของรายการ 
 

นโยบาย 
การกําหนดราคา 

รายการขายสินคา   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) 
จํากัด 

บริษัทฯ ขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟง 
รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด โดยมีมูลคา 216.18 ลาน
บาท 

ราคาตลาด 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไชนา) 
จํากัด 

บริษัทฯ ขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟง 
รับเบอร (ไชนา) จํากัด โดยมีมูลคา 99.13 ลาน
บาท 

ราคาตลาดและ 
ตนทุนบวกกําไร 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส 
จํากัด 

บริษัทฯ ขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟง 
รับเบอร อินดัสตรีส จํากัด โดยมีมูลคา 4.18 ลาน
บาท 

ราคาตลาด 

รายการซื้อสินคา / (เจาหนี้การคา)   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส 
จํากัด 

บริษัท ฯ ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ฮ้ัวฟง 
รับเบอร อินดัสตรีส จํากัด โดยมีมูลคา 23.63 
ลานบาท 

ราคาตนทุนบวก
กําไร 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส 
จํากัด 

บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณจากบริษัท ฮ้ัวฟง
รับเบอร อินดัสตรีส จํากัด โดยมี มูลคา 47.86 
ลานบาท 

ราคาตนทุนบวก
กําไร 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไชนา) 
จํากัด 

บริษัทซื้อเครื่องจักรอุปกรณจากบริษัท ฮ้ัวฟงรับ
เบอร (ไชนา) จํากัด โดยมี มูลคา 2.57 ลานบาท 

ราคาตนทุนบวก
กําไร 

คาลิขสิทธิ์   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส 
จํากัด 

บริษัทฯ ชําระคาลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา
ใหกับบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอรอินดัสตรีส  จํากัด 
โดยมีมูลคา 6.87 ลานบาท 

ราคาตามสัญญา 

ลูกหนี้การคา   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) 
จํากัด 

ลูกหนี้การคามูลคา 94.66 ลานบาท เครดิต 150 วัน 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไชนา) 
จํากัด 

ลูกหนี้การคามูลคา 52.45 ลานบาท เครดิต 60 วัน 

บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร อินดัสตรีส 
จํากัด 

ลูกหนี้การคามูลคา 0.77 ลานบาท เครดิต 60 วัน 
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บริษัทฯ มีการขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัดมากที่สุดในจํานวนการขายสินคาใหกับบริษัทที่เกี่ยวของคิด
เปนรอยละ 15.03 ของมูลคาการขายทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) เปนตัวแทนจําหนายในประเทศสหรัฐ
อเมริกา โดยจําหนายในราคาตลาดซึ่งเปนราคายุติธรรมตามขอตกลงระหวางบริษัทในเครือกําหนดจากตนทุนบวกกับกําไร ไมวา
จะเปนการซื้อขายวัตถุดิบหรือสินคาอุปกรณระหวางกัน และไดรับการตรวจสอบรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วาบริษัทฯ ใหระยะเวลาการขายเครดิตกับบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ)ประมาณ 150 วัน ซึ่งเปนเปนไปตามการคาขายปกติ
สําหรับการขายผานตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะใชเวลา 30 วันในการขนสงจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา และ 
15 วันจากทาเรือไปยังคลังสินคาของลูกคา และ  15 วันเปนการประสานงานระหวางประเทศไตหวันกับสหรัฐอเมริกาสวนที่เหลือ
อีก 90 วันเปนการใหเครดิตเทอมในการชําระเงินกับลูกคา 
  
โดยทั่วไปบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาใหเครดิตเทอมกับลูกคาเปนเวลา 90 วัน ทั้งนี้เพื่อเปนการครอบครองตลาดในสหรัฐ
อเมริกา ทางบริษัทฯ จึงจําเปนตองใหเครดิตเทอมกับบริษัทฮ้ัวฟงรับเบอร (อเมริกา) จํากัด เปนเวลา 150 วัน 
 
รายการระหวางกันสําหรับคร่ึงปแรก / 2546 

รายการระหวางบริษัทฯ กับ ลักษณะมูลคาของรายการ 
 

นโยบาย 
การกําหนดราคา 

รายการขายสินคา   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด บริษัทฯ ขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟง 

รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด โดยมีมูลคา 98.14 ลานบาท 
ราคาตลาด 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด บริษัทฯ ขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟง 
รับเบอร (ไชนา) จํากัด โดยมีมูลคา 80.16 ลานบาท 

ราคาตลาดและ 
ตนทุนบวกกําไร 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส จํากัด บริษัทฯ ขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟง 
รับเบอร อินดัสตรีส จํากัด โดยมีมูลคา 2.38 ลานบาท 

ราคาตลาด 

รายการซื้อสินคา   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส จํากัด บริษัท ฯ ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ฮ้ัวฟง 

รับเบอร อินดัสตรีส จํากัด โดยมีมูลคา 10.53 ลานบาท 
ราคาตนทุนบวกกําไร 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส จํากัด บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณจากบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดั
สตรีส จํากัด โดยมีมูลคา 20.65 ลานบาท 

ราคาตนทุนบวกกําไร 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณจากบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร       
(ไชนา) จํากัดโดยมีมูลคา 0.35 ลานบาท 

ราคาตนทุนบวกกําไร 

คาลิขสิทธิ์   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส จํากัด บริษัทฯ ชําระคาลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคาใหกับบริษัท 

ฮ้ัวฟงรับเบอรอินดัสตรีส  จํากัด โดยมีมูลคา 3.30ลานบาท 
ราคาตามสัญญา 

ลูกหนี้การคา   
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด ลูกหนี้การคามูลคา 78.50 ลานบาท เครดิต 150 วัน 
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด ลูกหนี้การคามูลคา 32.21 ลานบาท เครดิต 60 วัน 
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรีส จํากัด ลูกหนี้การคามูลคา 0.39 ลานบาท เครดิต 60 วัน 
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บริษัทฯ ยังคงขายสินคาใหกับบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัดคิดเปนรอยละ 12.71 ของมูลคาการขายทั้งหมดสิ้นสุด เดือน
มิถุนายน 2546 โดยจําหนายในราคาตลาดและไดรับการตรวจสอบรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับการซื้อวัตถุดิบ
และเครื่องจักรจากบริษัทแมนั้น บริษัทฯ จะตองจายคาธรรมเนียมการจัดการเพิ่มจากราคาวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งเปนปกติตาม
ระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายระหวางบริษัทในกลุมซึ่งกําหนดโดยบริษัทแมที่จะตองปฏิบัติโดยเทาเทียมกันระหวางบริษัทในกลุม 
อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องจักรเฉพาะที่จําเปนเพื่อใหไดมาตราฐานการผลิตในระดับเดียวกันกับบริษัทในกลุม  
 
11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ เชน กรณีที่ตองการควบคุมคุณภาพของสินคาใหไดตามเกณฑที่กําหนดไวก็จะตองใชวัตถุดิบประเภทเดียวกัน ซึ่งการซื้อ
จากบริษัทแมจะชวยทําใหการผิดพลาดเกิดขึ้นนอย หรือความตองการโดยเรงดวนซึ่งอาจจะไมสะดวกนักถาจะตองสั่งซื้อและรอ
กระบวนการสงจากผูผลิต บริษัทแมก็จะชวยใหบริษัทฯไดวัตถุดิบในเวลาที่เร็วขึ้น สําหรับกรณีรายการขายวัตถุดิบใหกับบริษัท
ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไชนา)นั้น เนื่องมาจากวาบริษัทฯ ต้ังอยูในประเทศไทยซึ่งเปนแหลงยางพาราซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการผลิต 
จึงสามารถจัดหาไดสะดวกกวารวมทั้งสามารถจัดซื้อใหกับบริษัทในกลุมได และการซื้อเครื่องจักรอุปกรณจากบริษัทฮ้ัวฟงรับ
เบอร(ไชนา)นั้นเนื่องมาจาก ลูกคาตองการใหนําเขาแมพิมพ (Mold) มาจากบริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ไชนา) จํากัดเพื่อใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
ทั้งนี้ผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินประจําป 2545-ครึ่งป 2546 เปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ เกิดขึ้นเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก  
 
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 
บริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยกําหนดใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของ
บริษัทในกลุม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม ปองกันการเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนโดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว  
 
11.4 นโยบายและแนวโนมการทํารายการะหวางกันในอนาคต 
 
บริษัทฯ คงมีการทํารายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมเปนไปตามการคา
ปกติในราคาตลาด สําหรับการซื้อวัตถุดิบผานบริษัทแมนั้น บริษัทฯ แมจะคิดราคาทุนบวกกับคาบริการจัดการ ทั้งนี้ การซื้อวัตถุ
ดิบผานบริษัทแมนั้นบริษัทฯ จะกระทําใน 2 กรณีคือ การรักษามาตราฐานของสินคา และความจําเปนเรงดวนในการใชวัตถุดิบ
บางประเภท ซึ่งทั้ง 2 กรณีเปนเหตุผลจําเปนที่บริษัทฯ จะตองสั่งซื้อวัตถุดิบผานบริษัทแม แมวาบางครั้งจะมีราคาที่แพงกวาการ
ซื้อโดยตรง อยางไรก็ตามมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบผานบริษัทแมมีเพียงรอยละ 5.65 และ 5.00 เมื่อเทียบกับตนทุนขายทั้งหมดในป 
2545 และครึ่งป 2546 ทั้งนี้ เมื่อมีการทํารายการระหวางกันบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะดําเนินการใหรายการระหวางกันดัง
กลาวเปนไปตามการคาปกติทั่วไป และมีสัดสวนนอยมูลคาการซื้อขายกับบริษัทอื่น ๆ ที่ไมไดมีความเกี่ยวของกัน โดยใหคณะ
กรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบใหเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล
ของรายการดวย 
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รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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