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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่ างกัน
ปี 2559 ที่ ผ่านมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี รายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการธุรกิจปกติ การสนั บสนุ นธุรกิจปกติ การเช่ าหรื อให้ เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ (ไม่ เกิน 3 ปี )
และรายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริการอื่น
(หน่วย : พันบาท)

1.บจก.ท้ อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

A

สัดส่ วนที่
บริษัทฯ
ถือหุ้น
(%)
50.00

2.บจก.อี.เอฟ

A

99.99

3.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)

A

99.99

4.บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่
แนล (ยูเค)

A

100.00

5.บจก.โฟร์ ดบั เบิ ้ลยูดี วิชนั่

A

99.99

รายชื่อ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
-ซื ้อสินค้ าและบริการ
-ค่าใช้ จ่ายอื่น
-ค่าบริ การรับ
-รายได้ อื่น
-ซื ้อสินค้ าและบริการ
-ค่าใช้ จ่ายอื่น
-ขายสินค้ า
-ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
-ค่าบริ การรับ
-ค่าสาธารณูปโภครับ
-รายได้ อื่น
-ขายสินค้ า
-ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
-ค่าบริ การรับ
-ค่าสาธารณูปโภครับ
-รายได้ อื่น
-ซื ้อสินค้ าและบริการ
-ขายสินค้ า
-รายได้ อื่น
-ซื ้อสินค้ าและบริ การ
-รายได้ อื่น

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
209,703.15
276.70
7.78
206.66
2,916.74
6,887.71
2,417.47
194.40
2,282.14
2.64
28.00
829.50
261.27
3,731.63
2.90
130.76
300,743.29
5,992.19
235.16
2,718.61
1.53

………………… รับรองความถูกต้อง
หน้าที่ 125

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

6.บจก.เอสเอเอเอส

A

สัดส่ วนที่
บริษัทฯ
ถือหุ้น
(%)
99.99

7.บจก.ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย)

B

30.00

8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรี ส์

B

33.19

9.บจก.เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย)

E

-

10.บจก.อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอรา
ทอรี ส์

E

-

11.บจก.วิทยาสิทธิ์

E

-

-ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์จ่าย
-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
-ค่าใช้ จ่ายอื่น

12.บมจ.โอ ซี ซี

E

-

-ขายสินค้ า

19,288.46

C,E

0.35

E

-

-ซื ้อสินค้ าและบริการ
-ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
-ค่าใช้ จ่ายอื่น
-ขายสินค้ า
-ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์รับ
-ค่าบริ การรับ
-รายได้ อื่น
-ขายสินค้ า

27,935.81
156.06
65.03
16,098.67
196.74
40.84
100.00
4,641.81

รายชื่อ

13.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล

14.บจก.โอเรี ยนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
-ค่าสาธารณูปโภครับ
-รายได้ อื่น
-ขายสินค้ า
-ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
-รายได้ อื่น
-ซื ้อสินค้ าและบริการ
-ค่าใช้ จ่ายอื่น
-ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์รับ
-ค่าบริการรับ
-ค่าสาธารณูปโภครับ
-รายได้ อื่น
-ขายสินค้ า
-รายได้ อื่น
-ซื ้อสินค้ าและบริ การ
-ค่าบริการจ่าย
-ขายสินค้ า

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
1.11
3.41
38,856.67
28,936.80
0.50
2,920.40
139.53
1,920.00
302.61
24.60
327.21
1,271,800.59
819.03
25,308.07
27,065.03
326.04
1,049.50
487.22
24.59
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รายชื่อ
15.บจก.เอช แอนด์ บี อินเตอร์ เท็กซ์

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
E

สัดส่ วนที่
บริษัทฯ
ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
ถือหุ้น
(%)
-ซื ้อสินค้ าและบริการ
-ค่าใช้ จ่ายอื่น
-ขายสินค้ า
-ซื ้อสินค้ าและบริ การ
-ขายสินค้ า

16.บมจ.ประชาอาภรณ์

D,E

17.บมจ.สหพัฒนพิบลู

D

-

18.บมจ.ไทยวาโก้

D

19.บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง

20.บจก.อี.พี.เอฟ.
21.บจก.ช้ อป โกลบอล (ประเทศไทย)
22.บจก.เมคอัพเทคนิคอินเตอร์
เนชัน่ แนล
23.บจก.เอเอเอ็นซี
24.บจก.ร่วมพัฒนาทรัพย์สิน
25.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
26,419.55
60.18
74.46
20,449.57
118.29

-ขายสินค้ า

5,410.35

0.08

-ขายสินค้ า
-ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์จ่าย
-ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

7,330.56
635.93
4.30
238.90

C.E

0.49

D
E
E

18.00
-

-รายได้ อื่น
-ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์จ่าย
-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
-ค่าบริการจ่าย
-ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
-ค่าที่ปรึกษาจ่าย
-ค่าใช้ จ่ายอื่น
-ขายสินค้ า
-ขายสินค้ า
-ขายสินค้ า

12.00
7,200.62
60,113.43
3,018.00
96.62
240.00
4,845.90
1,858.45
478.69
2,844.89

E
E

-

-ขายสินค้ า
-ขายสินค้ า
-ขายสินค้ า
-รายได้ อื่น

85.73
1.75
11,892.34
10.00
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รายชื่อ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

26.บจก.ชาล์ดอง (ประเทศไทย)

E

27.บจก.เค้ ก แอนด์ เบเกอรี่

E

สัดส่ วนที่
บริษัทฯ
ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
ถือหุ้น
(%)
-ขายสินค้ า
-ค่าบริการจ่าย
-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
-ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์รับ
-รายได้ อื่น
-รายได้ อื่น

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
44.06
3,573.73
13.00
126.22
3,586.73
93.46

ลักษณะความสัมพันธ์ A = บริ ษัทย่อย
B = บริ ษัทร่วม
C = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ D = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%
E = กรรมการบริ ษัท
นโยบายราคา บริ ษั ท ฯ กํ า หนดราคาขายสิ น ค้ า โดยพิ จ ารณาจากรู ป แบบ ความยากง่ า ยใน
กระบวนการผลิต การประเมินหรื อคาดการณ์แนวโน้ มการขาย ปริ มาณการขาย ต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทฯ ซึ่ง
เป็ นระดับราคาเดียวกันกับลูกค้ าทัว่ ไป
นโยบายในการกําหนดค่ าตอบแทน ในการทํารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ ได้ มีการทําธุรกรรมที่
เป็ นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กําหนดให้ กับ
บุคคลอื่นหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
รายการ
- ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
- ค่าบริ การ

รายการ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้ จ่ายอื่น

นโยบายการกําหนดค่ าตอบแทน
กําหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทําเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และ
การใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สนิ นั้น
กําหนดค่าตอบแทนจากลักษณะการให้ บริ การ ความยากง่ายของงาน
โดยกําหนดค่าตอบแทนเช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรื อกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้ อง
นโยบายการกําหนดค่ าตอบแทน
กําหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ ในสวนอุตสาหกรรมโดย
คํานวณจากจํานวนหน่วยหรื อปริ มาณที่ใช้ จริง
กําหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ใช้ จริ ง
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12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทาํ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า การทํารายการกับ "บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน" เป็ นการค้ าปกติที่บริ ษัทฯ
มีการทําธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ การกําหนดราคาซื ้อขายได้ เป็ นไป
ตามปกติการค้ า มิได้ กระทําเพื่อจําหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
การทํารายการระหว่างกันได้ เป็ นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นที่ตั้ง เพื่อธํารงรักษา
กิจการและเพื่อความเจริ ญเติบโตของกิจการอย่างมัน่ คง การผนึกแน่นในระหว่างพันธมิตร เป็ นไปเพื่อเสริ มแรงซึง่
กันและกัน อันที่จะเพิ่มความเข้ มแข็งและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทุกๆ
ฝ่ าย
12.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนของการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้ มีขนาดของรายการซึง่ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ จาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว จะต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัทฯ ก่อนเป็ นลําดับแรก และถ้ าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ ้นนั้น อยู่ในอํานาจหน้ าที่ที่จะสามารถอนุมตั ิได้
การอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี ้โดยผู้มีส่วนได้ เสียมิได้ ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาด
ของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารที่จะอนุมตั ิได้ คณะกรรมการบริ หาร
จะสรุ ปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งมีการอนุมตั ิต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้ เสียมิได้ ออกเสียง
ลงคะแนน
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันที่สําคัญ และ
การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
ในการเข้ าทํารายการระหว่างกันบริ ษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี ้ ราคาซื ้อ
ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้ าปกติ
รายการเกี่ยวโยงที่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ เสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทแล้ วซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรื ออัตราของรายการดังกล่าว
กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็ นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ถูกต้ องแล้ ว
บริ ษั ท มี ขัน้ ตอนการอนุมัติก ารทํ า รายการระหว่า งกัน โดยดํ าเนิ น การเช่น เดี ย วกับ การจัด ซื อ้ จัดจ้ าง
โดยทัว่ ไปของบริ ษัท และผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นไม่มีสว่ นได้ เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีสว่ นในการอนุมตั ิใน
เรื่ องดังกล่าว
ในการเข้ าทํารายการระหว่างกัน บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
และราคาโดยให้ ได้ ราคาที่ยตุ ธิ รรมเพื่อเป็ นประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

บริ ษัทปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ
การได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นซึ่ ง จะมี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม การปฏิ บัติ ร วมถึ ง
การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ผู้ลงทุนทัว่ ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนดไว้
12.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2559 แล้ ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจาก
มติคณะกรรมการบริ ษัท
12.5 นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันยังคงจะดําเนินต่อไป จะมีปริ มาณมากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิ จ
เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งเหล่านี ้เป็ น SUPPLY CHAIN ของบริ ษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว
ของการเป็ น SUPPLY CHAIN เอื ้อประโยชน์ตอ่ การแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้ถือหุ้นในที่สดุ บริ ษัทฯ ตระหนักใน
ความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องภายใต้ “หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี"
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