
บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1. ประวัติความเปนมา 
 

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TWG) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อ 
วันที่ 9 กันยายน 2539 โดยมีบริษัท ไทยคูน กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บนเกาะเคยแมน (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา 
“TGI”) เปนผูถือหุนหลัก (99.99%) โดย TGI กอตั้งขึ้นโดยมีบริษัท ไทยคูน กรุป เอนเตอรไพรส จํากัด ประเทศไตหวัน 
(ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “TGE”) เปนผูถือหุนทั้งหมด (100%) เมื่อ 1 กุมภาพันธ 2541 บริษัทไดเริ่มจดทะเบียนดวย 
ทุนจดทะเบียนซึ่งจายชําระเต็มจํานวน 1,833 ลานบาท ตอมาในป 2542 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกโดยจาย
ชําระเต็มจํานวน ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม 5,028 ลานบาท โดยบริษัทถือไดวาเปนผูผลิตในประเทศไทยที่มี
ขบวนการผลิตตอเนื่องในแนวดิ่งจากกลางทางถึงปลายน้ําอยางครบวงจรสมบูรณแบบและมีกําลังผลิตสูง โดย
ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเหล็กลวด เหล็กลวดอบออน และสกรู เพื่อสงขายทั้งภายในประเทศและ 
ตางประเทศ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 
6,285 ลานบาท โดยจะเรียกชําระเต็มหลังจากไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนแลว 

 
2.2. โครงสรางบริษัท 
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บริษัท ไทยคูน กรุป เอ็นเตอรไพรส จํากัด (TGE) 

(ไตหวัน) 
บียน  5,300 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร (ณ 31 ธันวาคม 2545) 
ชําระแลว  4,247.693 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร (ณ 31 ธันวาคม 2545) 
   100% 

    
   100% 

 

    
    

 
 

บริษัท ไทยคูน กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (TGI) 
(Cayman Islands) 

ทุนจดทะเบียน 200 ลานดอลลาร (ณ 31 ธันวาคม 2545) 
อกและเรียกชําระแลว 165 ลานดอลลาร (ณ 31 ธันวาคม 2545)
 
 
99.99% 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
TGE ไดจัดตั้งเปนบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2523 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม  
5,300 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร หรือประมาณ 156 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ดําเนินธุรกิจผลิตเหล็กลวดอบออน
โดยปจจุบันนําเขาวัตถุดิบเหล็กลวดจากบริษัท นอกจากนี้ TGE ยังเปนตัวแทนจัดจําหนายเหล็กลวด และเหล็กลวด
อบออนใหแกลูกคาของบริษัทในตลาดไตหวันดวย โดยปจจุบัน TGE มีกําลังการผลิตเหล็กลวดอบออนเทากับ 
45,600 ตันตอป 
 

ปจจุบัน TGE ในประเทศไตหวันสามารถผลิตไดเพียงเหล็กลวดอบออนและขั้นตอนการอบความรอนสําหรับสกรู 
เทานั้น โดยไมสามารถผลิตเหล็กลวดไดเอง แตเนื่องจาก TGE เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขยายตัวในแนวดิ่ง จึงตัด
สินใจตั้งฐานการผลิตเหล็กลวดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเปนแหลงผลิตที่มีความไดเปรียบดานการขนสงและตนทุนการ
ผลิต โดยกอตั้งเปนบริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนการลงทุน ผานบริษัท TGI โดยที่ 
TGI เปนบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงคการลงทุนในตางประเทศของ TGE และเพื่อสิทธิพิเศษทางภาษีของ TGE เอง
สวนแหลงการขายสินคาของบริษท TGE อยูในไตหวันเทานั้น เพื่อมิใหเปนการแยงตลาดกันเองระหวางบริษัทและ 
TGE นอกจากนี้ในสวนของนโยบายของกลุมบริษัทระหวาง TGE และบริษัทมีการแบงแยกการดําเนินงานอยางชัดเจน 
เนื่องจากคณะกรรมการและผูบริหารระหวางบริษัททั้งสองก็เปนคนละชุด รวมทั้งการบริหารก็เปนอิสระตอกัน โดย
นโยบายของแตละบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของแตละบริษัทเปนสําคัญ 
 
สินทรัพยรวมของบริษัท TGE ณ วันที่ 30 มิ.ย.46 เปนจํานวน 5,639 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร หรือคิดเปน 165.85 
ลานดอลลารสหรัฐ หนี้สินรวมประมาณ 1,996 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร หรือคิดเปน 58.71 ลานดอลลารสหรัฐ สวน
ของผูถือหุนอยูที่ 3,642.96 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร สวนผลการดําเนินงานสําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิ.ย.46  
รายไดรวมจํานวน 957.89 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร และกําไรสุทธิเทากับ 358.44 ลานนิวไตหวันนิสดอลลาร  

 
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท TGE ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สามารถติดตามรายละเอียดไดในสวนโครงสรางการจัด
การ สวนรายชื่อกรรมการ และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท TGE  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตามตารางดังตอไปนี้ 

 
 รายชื่อกรรมการ และผูมีอํานาจควบคุม ตําแหนง 

1. นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ  
2. นายหวง เหยา คุน กรรมการ 
3. นางลู เยน เจียน กรรมการ 
4. นายไล ซิ่ว หมาน กรรมการ 
5. นางลู เจา เจีย กรรมการ 
6. นายหวง เหอ ลุย หนู กรรมการ 
7. นายเฉิน ฮุย เยียน กรรมการ 
8. นายตู เจีย ฉิง ผูมีอํานาจควบคุม 
9. นายเฉิน สู หลวน ผูมีอํานาจควบคุม 

 
ผูถือหุนและกรรมการของบริษัท TGI ไดแก บริษัท TGE เพียงผูเดียว 
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