
 

รายการระหว่างกัน 

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 

ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการอื่น 

                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

1.บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง A 50.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

   -คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

   -รายได้คา่บริการ 

185.51 

       0.29 

0.01 

2.บจก.อี.เอฟ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

4.58 

7.90 

1.66 

       0.18 

2.34 

3.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) A 99.99    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

  0.21 

3.74 

4.บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่-  

   แนล (ยเูค) 

A 100.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้คา่บริการ 

-รายได้อ่ืน 

225.18 

164.04 

15.57 

0.43 

5.บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

84.91 

0.06 

0.13 

7.29 

6.บจก.เอสเอเอเอส A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

    -รายได้อ่ืน 

0.09 

0.49 

0.11 

0.51 

7.บจก.ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) B 30.00     -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

                      0.01 

                    29.82 

0.33 

  



 

     

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ 

  

B 33.19 -ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

0.14 

2.28 

0.59 

9. Atika Beauty Manufacturing    

   Sdn.Bhd. 

B 35.00 -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

                      0.66 

0.25 

10.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล C,E 0.35 -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

29.74 

0.16 

0.28 

31.45 

0.20 

0.11 

11.บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ C.E 0.32 -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

-คา่บริการจา่ย 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-รายได้อ่ืน 

12.93 

50.00 

7.62 

0.09 

0.53 

0.01 

12.บมจ.ประชาอาภรณ์ D,E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

1.26 

0.01 

0.02 

13.บมจ.สหพฒันพิบลู D - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

0.02 

0.10 

7.82 

0.01 

14.บมจ.ไทยวาโก้ D 0.08 -ขายสนิค้า 

-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

7.24 

0.18 

0.08 

15.บจก.อี.พี.เอฟ. D 18.00 -ขายสนิค้า 0.19 

16.บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 

 

E - -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

                  900.21 

2.10 

17.บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรา 

    ทอรีส์ 

E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่บริการจา่ย 

-ขายสนิค้า 

                      0.01    

                     0.64 

                   26.42 

     

        (หนว่ย : ล้านบาท) 



 

     

     

 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

18.บจก.วิทยาสทิธ์ิ E - -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

0.41 

0.29 

19.บมจ.โอ ซี ซี E - -ขายสนิค้า 13.77 

20.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส E - -ขายสนิค้า 2.74 

21.บจก.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

8.69 

0.08 

0.09 

22.บจก.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า                       0.02 

23.บจก.เมคอพัเทคนิคอินเตอร์ 

     เนชัน่แนล 

E - -ขายสนิค้า 1.65 

24.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม E - -ขายสนิค้า 3.99 

25.บจก.ชาล์ดอง (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

-รายได้อ่ืน 

0.04 

0.09 

1.52 

0.76 

26.บจก.เบทเตอร์ลสีซิง่ E - -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 0.03 

27.บจก.ที-เวย์ E 12.00 -ขายสนิค้า 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

0.11 

0.49 

28.บจก.คิวพี (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า 0.36 

29.บจก.บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  

     มาร์เก็ตติง้ 

E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 0.01 

30.บจก.โชควฒันา E - -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

0.42 

0.12 

ลักษณะความสัมพนัธ์ A = บริษัทยอ่ย   B = บริษัทร่วม 

   C = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ D = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10% 

   E = กรรมการบริษัท 

รายการระหวา่งกนั สามารถดยู้อนหลงั 3 ปี ได้ท่ี www.snjinter.com หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” หมวด “ข้อมลูทางการเงิน”  

 

 

        (หนว่ย : ล้านบาท) 



 

นโยบายราคา  บริษัทฯ กําหนดราคาขายสนิค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากงา่ยในกระบวนการผลติ การประเมิน

หรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ซึง่เป็นระดบัราคาเดยีวกนักบัลกูค้าทัว่ไป 

 นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน  ในการทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมท่ีเป็นไปอยา่งยตุิธรรม

ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกนักบัท่ีกําหนดให้กบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

รายการ นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

-  รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ กําหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากทําเล ท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์

ของทรัพย์สนินัน้ 

-  รายได้คา่บริการ กําหนดคา่ตอบแทนจากลกัษณะการให้บริการ ความยากงา่ยของงาน โดยกําหนด

คา่ตอบแทนเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

-  คา่สาธารณปูโภค กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีประกาศใช้ในสวนอตุสาหกรรมโดยคาํนวณจาก

จํานวนหนว่ยหรือปริมาณท่ีใช้จริง 

-  คา่ใช้จา่ยอ่ืน กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีใช้จริง 

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

               หนว่ย : ล้านบาท  

รายชื่อบริษัท ให้กู้ยมื 

 คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 61 

เพิ่มขึน้ ลดลง คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

อัตราดอกเบีย้ 

ร้อยละ 

1.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) 4.0 - - 4.0 3.0 

 การให้กู้ยมืเงนิ   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่กีารให้กู้ยมืเพ่ิมเตมิแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในระหวา่งปี 2562 (โปรดพิจารณา

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 6) ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ดอกเบีย้รับจํานวน 0.1 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทาํกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทํารายการกบั "บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั" เป็นการค้าปกติท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกบั

บคุคลต่าง ๆ ในวงการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  การกําหนดราคาซือ้ขายได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้กระทําเพ่ือจําหนา่ย

จ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทออกไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

การทํารายการระหว่างกนัเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ เพ่ือธํารงรักษากิจการและเพ่ือความ

เจริญเติบโตของกิจการอย่างมัน่คง เป็นไปเพ่ือเสริมแรงซึ่งกันและกัน อนัท่ีจะเพ่ิมความเข้มแข็งและศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ       

อนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุ ๆ ฝ่าย 

มาตรการหรือขัน้ตอนของการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

การทํารายการระหว่างกนัท่ีมิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลําดบัแรก และถ้า

ขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ อยู่ในอํานาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถอนมุตัิได้ การอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนัจะจบลงท่ีขัน้ตอนนีโ้ดย   

ผู้มีสว่นได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกนัมีขนาดท่ีเกินอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีจะ



 

อนมุตัิได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมตขิองท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนมุตัิต่อไป โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียมิได้

ออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกนัท่ีสําคญั และการเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัทกุรายไตรมาส  เพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนับริษัทกําหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงันี ้ราคาซือ้ ราคาขาย มลูค่าของ

รายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ 

รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  

และดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว                          

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักลา่วกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  และผู้ตรวจสอบภายในว่า  

เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผลและมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินถกูต้องแล้ว 

บริษัทมีขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยดําเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยทัว่ไปของบริษัท และ

ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นไมม่ีสว่นได้เสยีในรายการระหวา่งกนั  และไมม่ีสว่นในการอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง

เคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาท่ียุติธรรม        

เพ่ือเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 บริษัทปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และ/หรือ การได้มาหรือจําหนา่ย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึง่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบตัิรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทนุ

ทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ   

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัในปี 2562 แล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกตา่งไปจากมติคณะกรรมการ

บริษัท 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 การทํารายการระหว่างกันยงัคงจะดําเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งเหลา่นีเ้ป็น  SUPPLY  CHAIN ของบริษัทความยดืหยุน่และความคลอ่งตวัของการเป็น SUPPLY  CHAIN เอือ้ประโยชน์

ตอ่การแข่งขนัของธุรกิจ และต่อผู้ ถือหุ้นในท่ีสดุ บริษัทฯ ตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น พนกังาน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ภายใต้ “หลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี"         


