
บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 

11. รายการระหวางกัน 
11.1. ี้ในชวงป 2545 ถึง ครึ่งปแรกของป 2546 บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดังน 

มูลคาของรายการระหวาง
กัน 

(ลานบาท) บุคคลที่อาจมีความขัดแยง / ความสัมพันธ 
ลักษณะของรายการระหวางกัน 

2545  ครึ่งปแรก
/2546 

นโยบายราคา ความจําเปนและความสมเหตุสมผล / หมายเหตุ 

1. บริษัท ไทย
คูน กรุป เอน
เตอรไพรส  
(TGE) 

บริษัท
แม 

รายไดจากการ
ขาย 
- เหล็กลวด 
- เหล็กลวดอบ
ออน 
- สกรู 
 
ลูกหนี้การคา 

1,818.40 
 

1,185.01 
253.05 

 
380.34 

 
942.30 

 
 

1,056.41 
 

825.16 
231.25 

 
- 
 

     704.98 

- เหล็กลวดและเหล็กลวดอบออน : 
อางอิงตามราคาตลาด (ตามกําหนด
ในสัญญาซื้อขาย) 
นโยบายราคา เหล็กลวด และเหล็ก
ลวดอบออน 
- กอน 30 กันยายน 2545 
-เหล็กลวด (ราคาตลาดในไตหวัน ลบ 
ตนทุนคาขนสง) / อัตราแลกเปลี่ยน * 
98% 
-เหล็กลวดอบออน (ราคาตลาดใน
ไตหวัน ลบ ตนทุนคาขนสง) / อัตรา
แลกเปลี่ยน * 98% 

 
- 1 ตุลาคม 2545 ถึง 11 กุมภาพันธ 
2546 
เหล็กลวด (ราคาตลาดในไตหวัน ลบ 
ตนทุนคาขนสง) / อัตราแลกเปลี่ยน * 
95% 
เหล็กลวดอบออน (ราคาตลาดใน
ไตหวัน ลบ ตนทุนคาขนสง) / อัตรา
แลกเปลี่ยน * 95% 

 

บริษัทมีการขายสินคาผานทาง TGE เปนจํานวน 42% และ 39%ของยอดขายทั้งหมดในชวงป 2545 
และครึ่งปแรกของป 2546 ตามลําดับ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณาโดยมีเหตุผล
สนับสนุนดังนี้ 
  
(1)การขายเหล็กลวด และเหล็กลวดอบออน เนื่องจากขนาดของตลาดไตหวันคอนขางใหญเมื่อเปรียบ
เทียบกับตลาดในประเทศไทย บริษัทจึงเนนการสงขายไปยัง TGE ในประเทศไตหวัน โดยสวนหนึ่ง 
TGE จะนําไปใชในสายการผลิตของตนเอง และอีกสวนจะถูกจัดจําหนายตอใหแกลูกคาในไตหวัน 
เนื่องจาก TGE มีชื่อเสียงและมีความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาในประเทศไตหวันมาเปนเวลานาน 
บริษัทจึงไมจําเปนตองลงทุนดานการตลาดในไตหวันเอง โดยบริษัทจะจายคาธรรมเนียมการตลาด 
(คาตัวแทนจําหนาย) ใหแก TGE เปนการตอบแทน นอกจากนี้ คาเปนตัวแทนจําหนายที่ตั้งไวปจจุบัน
คือ 0.01 ดอลลารสหรัฐ เทียบเทากับประมาณ 3-5% ก็ใกลเคียงกับคาตัวแทนจําหนายที่จายใหแก
บุคคลภายนอกรายอื่นๆ เชนการขายในบางประเทศ เชนอิหราน  ซึงอยูที่ประมาณรอยละ 4 

 
(2)ในอดีตการขายสกรู บริษัทจะสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาผานทาง TGE เนื่องจาก TGE จะมี
ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือมากกวาเมื่อเทียบกับบริษัท อยางไรก็ตาม ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545 
เปนตนมา บริษัทไดสงออกสกรูไปขายยังตลาดสหรัฐอเมริกาเองโดยตรง เปนผลใหในป 2546 บริษัท
ไมมีรายการระหวางกันจากการขายสกรู  
 
ราคาตลาดในประเทศไตหวันจะอิงกับคูแขงรายใหญในตลาดเปนหลัก โดยพิจารณาทั้งราคาขายใน
ทองถิ่นและราคาที่นําเขาจากประเทศตางๆ โดยสัญญาซื้อขายในแตละปจะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทไมมีรายการ
ระหวางกันที่เกิดจากการขายสกร 

สวนที่ 2 หนา 1 



บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 

มูลคาของรายการระหวาง
กัน 

(ลานบาท) บุคคลที่อาจมีความขัดแยง / ความสัมพันธ 
ลักษณะของรายการระหวางกัน 

2545  ครึ่งปแรก
/2546 

นโยบายราคา ความจําเปนและความสมเหตุสมผล / หมายเหตุ 

- 12 กุมภาพันธ 2546 ถึง 31 
ธันวาคม 2546 
-เหล็กลวด [(ราคาตลาดในไตหวัน
ตอกิโลกรัม  ลบ ตนทุนคาขนสง) / 
อัตราแลกเปลี่ยน] ลบ 0.01 ดอลลาร
สหรัฐตอ1 กิโลกรัม 
-เหล็กลวดอบออน [(ราคาตลาดใน
ไตหวันตอกิโลกรัม ลบ ตนทุนคาขน
สง) / อัตราแลกเปลี่ยน] ลบ 0.01 
ดอลลารสหรัฐตอ 1 กิโลกรัม 
- สกรู : 
กอนเดือนก.ค.  2545 บริษัทขายผาน
ทาง TGE ที่ ราคาตลาดสหรัฐ
อเมริกา หัก คาดําเนินการ 5% โดย
ตั้งแตเดือน ก.ค. 2545 เปนตนมา 
บริษัทขายโดยตรงไปยังตลาดสหรัฐ
อเมริกา 
 
เครดิตเทอมในอดีต เทากับ 180 วัน 
และเปลี่ยนเปน 120 วันตั้งแต
กุมภาพันธ 2546 
 
 
 

ระหวางกันที่เกิดจากการขายสกรู 
 
ในอดีตเครดิตเทอมสําหรับบริษัทที่เกี่ยวของ คือ 180 วัน ซึ่งมากกวาเครดิตเทอมที่บริษัทใหกับลูกคา
ทั่วไปซึ่งจะสูงสุดอยูที่ 120 วัน เนื่องจากรวมระยะเวลาการขนสง และการขายตอไปยังลูกคาผูใชดวย 
อยางไรก็ตาม ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2546 เครดิตเทอมดังกลาวไดมีการปรับลดเหลือ 120 วันตาม
สัญญาซื้อขายฉบับลาสุด 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 หนา 2 



บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 

มูลคาของรายการระหวาง
กัน 

(ลานบาท) บุคคลที่อาจมีความขัดแยง / ความสัมพันธ 
ลักษณะของรายการระหวางกัน 

2545  ครึ่งปแรก
/2546 

นโยบายราคา ความจําเปนและความสมเหตุสมผล / หมายเหตุ 

2. บริษัท ไทย
คูน กรุป เอน
เตอรไพรส 
(TGE) 

บริษัท
แม 

การซื้อวัตถุดิบและ
วัสดุ 
สิ้นเปลือง 
-  ชิ้นสวน (Spare   
   part) 
- เคมีภัณฑ 
- อื่นๆ 
 
เจาหนี้การคา 

119.20 
 
 

65.50 
 

53.30 
0.40 

 
37.30 

 

66.87 
 
 

39.09 
 

22.99 
4.79 

 
- 
 

กําหนดโดยตนทุนบวกคาดําเนินการ 
5% โดยตนทุนจะอางอิงราคาตลาด
ในไตหวัน 
 
เครดิตเทอมเทากับ 30-90 วัน 

ในป 2545 และครึ่งปแรกของป 2546 บริษัทมีรายการซื้อจากบริษัทแมจํานวน 3.30% และ 3.05%
ของตนทุนขายทั้งหมด ตามลําดับ ในสวนนี้กรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณาแลวเห็นวา 
การสั่งซื้อวัตถุดิบปลีกยอยและชิ้นสวนเครื่องจักรที่ใชในการผลิตจาก TGE โดยถือวาการซื้อดังกลาว
เปนลักษณะทางการคาทั่วไปเนื่องจากไตหวันถือวาเปนประเทศผูนําดานการผลิตเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตสกรูและเหล็กลวดอบออน บริษัทจึงมีการสั่งซื้อชิ้นสวนเครื่องจักรจากไตหวันผานทาง TGE 
ดวย การนําเขาวัตถุดิบและชิ้นสวนเครื่องจักรจากไตหวันจึงมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทจะใหผล
ตอบแทนในรูปคาดําเนินการ (คาการตลาด) แก TGE จํานวน 5% ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วาเหมาะสม 
 

3. บริษัท ไทย
คูน กรุป อิน
เตอรเนชั่น
แนล (TGI) 

บริษัท
แม 

- เงินกูระยะสั้น/ 
  เจาหนี้อื่น 
-เงินกูระยะยาว/ 
เงินกูอื่น 

145.10 
 
 

1,358.42 

336.85 
 
 

1,358.42 

ปลอดดอกเบี้ย เนื่องจากบันทึกเปน
รายการเจาหนี้อื่น โดยระยะเวลาการ
จายคืนเงินกูให TGI จะถูกกําหนดใน
สัญญาเงินกู 

เงินกูระยะสั้น, เงินกูระยะยาว และหนี้สินอื่นที่มีตอ TGI บริษัทมีหนี้สินจากการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ 
และวัตถุดิบกับ TGI โดยเงินกูนี้มาจากธนาคารไตหวัน 2 แหง โดยบริษัทมีภาระจายคืนเงินกูแก TGI 
ตามตารางการจายคืนเงินกูเปนเวลา 3-6 ป หลังจากบริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายหุนที่ออกใหม 
บริษัทจะนําไปคืนเงินกูที่มีตอ TGI จากนั้น TGI ก็จะจายคืนเงินกูที่มีตอธนาคารไตหวันทั้ง 2 แหง  
กรรมการตรวจสอบพิจารณา และสอบทานแลวมีความเห็นวา การไมมีภาระดอกเบี้ยจาย เนื่องจาก
เปนการชวยเหลือทางการเงินของบริษัท TGI ที่เปนบริษัทแม ในชวงที่บริษัทเพิ่งเปดดําเนินการ 
สําหรับการเคลื่อนไหวของการชําระคืนเงินตน ระหวาง ธ.ค.2545-มิ.ย.2546 มีการเบิกวงเงินเพิ่มขึ้น
จํานวน 213 ลานบาท และชําระคืนจํานวน 21.6 ลานบาท เปนผลทําใหยอดเงินตนเพิ่มขึ้นเทากับ 
1,695 ลานบาท 
 

4. บริษัท ไทย
คูน กรุป อิน
เตอรเนชั่น

บริษัท
แม 

- เงินกูระยะสั้น   - - ปลอดดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู เงินกูระยะสั้นที่มีกับ TGI ซึ่งมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2546 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นกับกิจ
การที่เกี่ยวของสําหรับการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ และเปนเงินทุนดําเนินงาน  มีกําหนดเวลา
ชําระคืนตลอดระยะเวลาเงินกู และไมคิดอัตราดอกเบี้ย ปจจุบันชําระคืนเรียบรอยแลว ในเดือน

สวนที่ 2 หนา 3 



บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 

มูลคาของรายการระหวาง
กัน 

(ลานบาท) บุคคลที่อาจมีความขัดแยง / ความสัมพันธ 
ลักษณะของรายการระหวางกัน 

2545  ครึ่งปแรก
/2546 

นโยบายราคา ความจําเปนและความสมเหตุสมผล / หมายเหตุ 

แนล (TGI) เมษายน 2546 เปนจํานวน 31.3 ลาบาท 
 

5. บริษัทไทยคูน 
กรุป อินเตอร
เนชั่นแนล 
(TGI) 

บริษัท
แม 

-  รายการจด
จํานองหลัก
ประกันเงินกูของ
บริษัทแมกับ 
First 
Commercial 
Bank 

   TGI ไดจดจํานองหลักประกันซึ่งเปนทรัพยสินของบริษัทกับ First Commercial Bank ใน
ไตหวัน สําหรับเงินกู 40 ลานเหรียญสหรัฐ เปนรายการตอเนื่องของเงินกู ตามรายการ (3) เนื่องจากใน
ที่สุด บริษัทเปนผูใชเงินกูดังกลาวเพื่อซื้อ เครื่องจักร และวัตถุดิบ 

 

สวนที่ 2 หนา 4 



บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
11.2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 
สําหรับรายการทางการคาที่เกิดขึ้นเปนธุรกิจปกติ ไดแก รายการซื้อและขายระหวางบริษัทในเครือ คณะกรรมการ
บริษัทไดมีมติในเรื่องของนโยบายและขอกําหนดเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบเขารวมประชุมและออกความเห็นเพื่ออนุมัติการทํารายการดังกลาว เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
นอกจากนี้รายการขายสินคาให TGE ไดกําหนดใหมีการทําสัญญาซื้อขายชัดเจน โดยอายุสัญญาจะอยูที่ประมาณ 1 
ปทั้งนี้การตอสัญญาแตละครั้ง และเงื่อนไขทางการคาจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
สําหรับรายการสําคัญอื่นที่มิใชรายการการคาปกติทั่วไป ไดแก การไดมา/จําหนายไปของสินทรัพย ระหวางบริษัทใน
เครือ และการกูยืมเงินระหวางบริษัทที่เกี่ยวของนั้น รายการระหวางกันดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย และรายการดังกลาวตองเปนไปตามเกณฑ
รายการเกี่ยวโยงกันตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
11.3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 
ในอนาคต บริษัทยังคงมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทตอไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปน
ราคาตลาด นอกจากนั้น รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้ 
 
1. รายการขายสินคาแกบริษัทไทยคูน กรุป เอ็นเตอรไพรส จํากัด (TGE) มีสัญญาระบุเปนลายลักษณอักษร ซึ่งสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 
ผูซื้อ : บริษัทไทยคูน กรุป เอ็นเตอรไพรส จํากัด (TGE) 
ผูขาย : บริษัทไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TWG) 
ผลิตภัณฑ : เหล็กลวด และเหล็กลวดอบออน 
ระยะเวลา :  11 กุมภาพันธ 2546 – 31 ธันวาคม 2546 
นโยบายราคา : (1) เหล็กลวด: [(ราคาตลาดในประเทศไตหวัน – คาขนสง)/อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงิน

สกุลไตหวันและเงินสกุลบาท] – คาธรรมเนียมในฐานะที่เปนตัวแทน ซึ่งเทากับ 0.01 
ดอลลารสหรัฐตอ 1 กิโลกรัม 
(2) เหล็กลวดอบออน: [(ราคาตลาดในประเทศไตหวัน – คาขนสง)/อัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางเงินสกุลไตหวันและเงินสกุลบาท] – คาธรรมเนียมในฐานะที่เปนตัวแทน ซึ่งเทา
กับ 0.01 ดอลลารสหรัฐตอ 1 กิโลกรัม 

 
2. รายการซื้อสินคาจากบริษัทไทยคูน กรุป เอ็นเตอรไพรส จํากัด (TGE)  รายการดังกลาวไมมีการทําสัญญาเปน

ลายลักษณอักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดนโยบายในการเสนอราคาซื้อสินคา ซึ่งประกอบดวย 
วัตถุดิบยอย เชนน้ํายาเคมี เคมีภัณฑ และอื่นๆ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเปนรายป โดยมี 
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมและใหความเห็นดวย โดยสรุปสาระสําคัญของนโยบายราคามีดังตอไปนี้ 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
ผูซื้อ : บริษัทไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TWG) 
ผูขาย : บริษัทไทยคูน กรุป เอ็นเตอรไพรส จํากัด (TGE) 
ผลิตภัณฑ : วัตถุดิบยอยๆ 
นโยบายราคา  : ราคาตนทุน + 5% (คาดําเนินการ)  

 
ในอนาคตหากมีความจําเปนตองมีการจัดทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทมีนโยบายที่จะ
มีการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ และเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือ 
ผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของ 
การทํารายการดวย นอกจากนั้นรายการระหวางกันจะระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
อีกดวย 
 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นและกรรมการจะตองไม
อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตองเปดเผยรายการ
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน 
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท 
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