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4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ที่ดนิ อาคาร และเครื่ องจักร มีไว้ เพื่อประกอบธุรกิจ มิได้ มีไว้ เพื่อขาย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของและไม่ติดภาระ
จํานอง/จํานํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายการ

บริษัทฯ และ
บริษัทย่ อย

บริษัทฯ

ที่ดนิ และส่วนปรับปรุง
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
เครื่ องใช้ สํานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและติดตั้ง
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่ าสุทธิ

201.8
962.3
199.1
123.9
1,246.2
33.9
10.7
2,777.9
1,591.5
2.2
1,184.2

303.0
1,153.9
367.8
150.3
2,337.0
53.0
93.8
4,458.9
2,807.1
2.2
1,649.5

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ งบการเงินประจําปี 2559 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14 หรื อ
เว็บไซด์บริ ษัท www.snjinter.com “หัวข้ องบการเงิน”
ทรั พย์ สินหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าเพื่อจําหน่ าย
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน
1. ที่ดนิ รวมเนื ้อที่ 162 ไร่ - งาน 91 ตร.ว.
ที่ตั้ง อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี, จ.สมุทรปราการ
2. อาคารโรงงานและสํานักงาน
ที่ตั ้ง อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
3. เครื่ องจักร ประเภท เครื่ องผสม เครื่ องกรอก
เครื่ องบรรจุ เครื่ องทําหลอด เครื่ องเป่า เครื่ องฉีด

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

303.0

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

1,153.9

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

2,337.0

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน
ไม่มีภาระ
ผูกพัน

………………… รับรองความถูกต้อง
หน้าที่ 38

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีการลงทุนในบริ ษัทย่อย 6 บริ ษัทและบริ ษัทร่ วม 4 บริ ษัท ในธุรกิจ
ต่าง ๆ คือ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ อุปโภคบริ โภค จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและชุดของขวัญ รวมถึงให้ บริ การ
ทางการตลาด และวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่ องสําอาง มูลค่ารวม 147.4 ล้ านบาท และธุรกิจผลิตภัณฑ์ เส้ นผม
บริ การเกี่ยวกับการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า รวมถึงเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรค มูลค่ารวม
198.3 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมทั้งหมดคิดเป็ นร้ อยละ 7.8 ของสินทรัพย์รวม
ทั้งนี ้ในอนาคต นโยบายการเพิ่มการลงทุนของบริ ษัท ขึ ้นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจและการตลาดเพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทฯ ไม่มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทที่ลงทุน ทังนี
้ ้การดําเนินการของบริ ษัทที่ลงทุนเป็ นอํานาจ
อิสระของคณะกรรมการบริ ษัทนันๆ
้ โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันหรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน
4.3 การประเมินราคาทรั พย์ สิน
ปี 2558 บริ ษัทได้ ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ประเมินโดย บริ ษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส จํากัด
ซึ่งราคาประเมินมี มูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี บริ ษัทไม่ได้ นํามูลค่าประเมินที่เพิ่มขึน้ ของทรั พย์ สินมารั บรู้ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ 3 ปี บริ ษัทจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาการด้ อยค่าของ
สินทรั พย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และบริ ษัทมี นโยบายการบัญชี แสดงรายการสิน ทรั พย์ ใ นราคาทุน หัก ด้ ว ย
ค่าเสื่อมราคาสะสม
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