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สารสนเทศของ 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

เรือ่ง การได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัท      

ทอ้ปเทรน็ด ์แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั (“TTM”) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขา้ทํารายการซือ้ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้โรงงาน

ของ TTM ทีต่ัง้อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีจากบรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์ 

โฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) (“SPI”) เน้ือที่ 10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอื 10-1-14.9 ไร่เพื่อทดแทนการเช่า ในราคา     

ซือ้ขายไม่เกนิ 10,150,000 บาทต่อไร่ หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 104,415,588 บาท โดยมเีงื่อนไขจ่ายชาํระ

เตม็จาํนวนในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ โดย SPI ในฐานะผูข้ายจะเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ  

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่

ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มนีัยสําคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ         

ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุ

เท่ากับร้อยละ 2.04 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตาม               

งบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สําหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 ตามประกาศได้มาหรอืจําหน่ายไปฯ การทํารายการ

ดงักล่าวถือเป็นรายการที่มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวมของบริษัทและไม่มีการออก

หลกัทรพัย์เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสนิทรพัย ์จงึอยู่ภายใต้อํานาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ    

ไม่ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรยีกประชุม   

ผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารทํารายการดงักล่าว ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไม่มกีารไดม้าหรอืจําหน่ายไปในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาก่อน

วนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

 นอกจากน้ี การเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ             

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้

ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกนัฯ”) เน่ืองจาก SPI เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่     

31 ธนัวาคม 2563 SPI ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จํานวน 29,435,192 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.63 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและ

จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 2.98 ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุด                 

31 ธนัวาคม 2563 ทําให้รายการดงักล่าวน้ีจดัเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัขนาดกลาง จงึอยู่ภายใต้อํานาจอนุมตัิของ

คณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ตอ้ง

เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารทาํรายการดงักล่าว  

อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัใิห้

นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเขา้ทํารายการ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยสารสนเทศ        

การเขา้ทํารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้       

ทํารายการ และดําเนินการใหม้กีารประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมตักิารเขา้ทํารายการ โดยจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิ         

ออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการจงึไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จํากดั เพื่อเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และ

กาํหนดใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัที ่27 เมษายน 2564  

 

โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทาํรายการทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

TTM ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะเขา้ทําสญัญาซือ้ทีด่นิเน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 

10-1-14.9 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตัง้โรงงานของ TTM ณ ปัจจุบนัจาก SPI โดยจะเขา้ทํารายการภายหลงัจากทีบ่รษิัทฯ ได้รบั

อนุมตัิการเขา้ทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 และคาดว่า TTM         

จะดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม 2564 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผูซ้ือ้ : บรษิทั ทอ้ปเทรน็ด ์แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั (“TTM”) 

ผูข้าย : บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“SPI”)  

  

 ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน  

 SPI เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ เน่ืองจาก SPI เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 SPI ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จํานวน 29,435,192 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.63 ของจาํนวน

หุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ และถือหุ้นใน TTM จํานวน 24,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 20.00 

ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ  

 ทัง้น้ีบรษิทัฯ SPI และ TTM ยงัมกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ เป็นจํานวน 10,298,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว นอกจากน้ียงัมี

กรรมการของ SPI อกีหน่ึงท่านทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้แก่ นายบุณยสทิธิ ์โชควฒันา ซึ่งถือหุน้ในบรษิทัฯ เป็น

จาํนวน 3,452,374 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.30 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและชาํระแลว้ของบรษิทัฯ 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

TTM ในฐานะบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะดําเนินการซื้อที่ดนิที่ตัง้อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 

อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีโฉนดเลขที ่250323, 250324 และ 250416 รวมเน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอื

10-1-14.9 ไร่ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์อง SPI ที่ราคาซื้อขายไม่เกนิ 10,150,000 บาทต่อไร่ หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น     

ไม่เกนิ 104,415,588 บาท โดยมเีงื่อนไขจ่ายชาํระเตม็จาํนวนในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ ทัง้น้ี TTM คาดว่าจะดาํเนินการ  

จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม 2564 โดย SPI ในฐานะผูข้ายจะเป็นผูช้าํระ

ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน ค่าภาษีการซื้อที่ดิน ค่าอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกบัการโอน

กรรมสทิธิท์ีด่นิ  
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ทีด่นิดงักล่าวเป็นทีต่ัง้โรงงานของ TTM ซึง่ไดด้ําเนินการเช่าทีด่นิดงักล่าวจาก SPI มาตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม

ปี 2532 โดยจดัทาํสญัญาเช่าเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ยสว่นทีจ่ดัทาํเป็นสญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี และสว่นทีเ่ป็นสญัญา

เช่าระยะสัน้ซึ่งได้มีการต่อสญัญามาโดยตลอด ภายหลงัจากที่สญัญาเช่าระยะยาวได้ครบกําหนดในปี 2562 TTM          

ไดเ้จรจาเพื่อต่อสญัญาเช่าเป็นรายปี โดยสญัญาเช่าปัจจุบนัจะครบกาํหนดในวนัที ่30 เมษายน 2564 และ 1 พฤษภาคม 

2564 ตามลาํดบั ภายหลงัการทาํรายการซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวจะสง่ผลใหส้ญัญาเช่าทีด่นิระหว่าง TTM และ SPI ทัง้สอง

ฉบบัถูกยกเลกิ โดย TTM ไม่ตอ้งโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดบนทีด่นิดงักล่าวซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง 

TTM ใหแ้ก่ SPI ในฐานะผูใ้หเ้ช่าภายหลงัจากสญัญาเช่าครบกําหนดตามเงื่อนไขของสญัญาเช่า ส่งผลใหก้รรมสทิธิใ์น

อาคารโรงงานและสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดบนทีด่นิดงักล่าวยงัคงเป็นของ TTM 

การเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์โดยสามารถคาํนวณขนาดของรายการตาม

ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ อา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิรวมสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดร้บัการ

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พบว่า ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑ์มูลค่า                

สิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 2.04 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  

 

ขนาดของรายการ = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 / สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

 = 104,415,588 x 100 / 5,115,102,020  

 = รอ้ยละ 2.04 

 

  ตามประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ การทํารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการทีม่ขีนาดรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 

15 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและไม่มกีารออกหลกัทรพัยเ์ป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์จงึอยู่ภายใต้

อํานาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อ         

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและไม่ต้องเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อขออนุมตัิการทํารายการดงักล่าว ทัง้น้ีบรษิทัฯ       

ไม่มกีารไดม้าหรอืจาํหน่ายไปในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

นอกจากน้ี การทํารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ียงัเขา้ขา่ยเป็นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ เน่ืองจาก SPI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ เน่ืองจาก SPI       

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 SPI ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จํานวน 29,435,192 หุน้ หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 19.63 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งในการคํานวณขนาดรายการที่        

เกีย่วโยงกนั บรษิทัฯ ไดอ้า้งองิขอ้มูลจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมี

ขนาดรายการสงูสุดรอ้ยละ 2.98 ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

ทําใหร้ายการดงักล่าวน้ีจดัเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัขนาดกลาง จงึอยู่ภายใต้อํานาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบริษัท 

โดยบรษิทัฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้

เพื่อขออนุมตักิารทาํรายการดงักล่าว 

ขนาดของรายการ = มลูค่าสงูสดุของรายการ x 100 / มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

 = 104,415,588 x 100 / 3,505,348,541 

 = รอ้ยละ 2.98 

 

อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัใิห้

นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทํารายการ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเปิดเผยสารสนเทศ        



สารสนเทศเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4 

การเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ทํา

รายการ และดําเนินการให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเข้าทํารายการ โดยจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผู้ถือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 

ประเภททรพัยสิ์น  ทีด่นิ 

รายละเอียดทรพัยสิ์น ทีด่นิพรอ้มสาธารณูปโภคตัง้อยูบ่นโฉนดทีด่นิ 3 แปลง ตดิกบัถนน

สาธารณะภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ศรรีาชา  

ปัจจบุนัมสีิง่ปลกูสรา้งเป็นอาคารสาํนกังานและโรงงานของ TTM  

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น โครงการสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ศรรีาชา ถนนสขุาภบิาล ต.บงึ  

อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 250323, 250324 และ 250416 

เลขท่ีดิน 5672, 5673 และ 5675 

เน้ือท่ีดิน เน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 10.28725 ไร่ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ กรรมสทิธิส์มบรูณ์ (Freehold) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ SPI 

 

ภาพสถานท่ีตัง้ของท่ีดินท่ี TTM จะทาํการซ้ือจาก SPI 

 
ทีม่า : บรษิทัฯ 
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ภาพแปลงทีด่นิที ่TTM จะทาํการซือ้จาก SPI 

 
ทีม่า : บรษิทัฯ 

 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและการชาํระมูลค่า 

TTM ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะดําเนินการซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานของ TTM ณ ปัจจุบนั ทีต่ัง้อยู่

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมเน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 

10-1-14.9 ไร่ โฉนดทีด่นิเลขที ่250323, 250324 และ 250416 จาก SPI ทีร่าคาซือ้ขายไม่เกนิ 10,150,000 บาทต่อไร่ 

หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 104,415,588 บาท โดยมเีงื่อนไขจ่ายชําระเต็มจํานวนในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

โดย SPI ในฐานะผู้ขายจะเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน ค่าภาษีการซื้อที่ดิน ค่าอากรและ           

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกีย่วกบัการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ  

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จะได้มา  

ทีด่นิที ่TTM ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะไดม้าในครัง้น้ีมเีน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 

10.28725 ไร่ ที่ราคาซื้อขายไม่เกิน 10,150,000 บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าที่จ่ายชําระทัง้สิ้น 104,415,588 บาท โดย

อา้งองิราคาซือ้ขายจากหนงัสอืเสนอราคาทีด่นิโครงการลงวนัที ่28 มกราคม 2564 อตัราราคาขายทีด่นิภายในโครงการ

สวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ศรรีาชา ของ SPI และการเจรจาต่อรองระหว่าง TTM และ SPI 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

 มูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงข้อเสนอจากผู้ขายหรือ SPI ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ “สวนอุตสาหกรรม

เครอืสหพฒัน์” ตามหนังสอืเสนอราคาทีด่นิโครงการลงวนัที ่28 มกราคม 2564 จาก SPI และประกาศราคาขายทีด่นิ

ขนาดทีด่นิทีจ่ะเขา้ทาํรายการ 

เลขทีด่นิ ขนาดพืน้ที ่

5672 5-1-8.6 ไร่ 

5673 2-3-72.8 ไร่ 

5675 2-0-33.5 ไร่ 

รวม 10-1-14.9 ไร่ 
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ภายในสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ณ วนัที ่4 กรกฎาคม 2559 และการเจรจาต่อรองระหว่าง TTM และ SPI ทัง้น้ี 

TTM ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ลดีดิง้ แอพไพรซลั แอนด ์เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัการรบัรอง

จากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อประเมนิมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิทีจ่ะเข้าซื้อ

เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยมูลค่าตลาดของที่ดินแปลงดงักล่าว เท่ากบั 10.0 ล้านบาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่ารวม

เท่ากบั 102.87 ลา้นบาท และราคาซือ้ขายของทีด่นิสงูกว่ามลูค่าตลาดโดยผูป้ระเมนิเพยีงรอ้ยละ 1.5  

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

 ในการเขา้ทาํรายการซือ้ทีด่นิดงักล่าว บรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 

(1) TTM จะไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิบ์นทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานทีใ่ชใ้นการดาํเนินธุรกจิ และไม่มคีวามเสีย่ง

จากการถูกบอกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ได้รบัการต่อสญัญาเช่าซึ่งอาจทําให้ TTM ต้องจดัหาที่ดินและ

ก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อยา้ยฐานผลติ ซึ่งจะกระทบความต่อเน่ืองในการดําเนินธุรกจิของ TTM และ

อาจมค่ีาใชจ้่ายทีส่งูกว่าการเขา้ทาํรายการในครัง้น้ี 

(2) เน่ืองจากตามเงื่อนไขในสญัญาเช่าที่ดนิ 30 ปีระหว่าง SPI และ TTM เมื่อครบกําหนดอายุสญัญาเช่า 

กรรมสิทธิใ์นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินจะตกเป็นของ SPI ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวได้             

ครบกําหนดแลว้ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 โดยคู่สญัญาตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาเป็นรายปี

ซึง่จะครบกาํหนดในวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 การเขา้ทาํรายการซือ้ทีด่นิจะทาํให ้TTM ไม่เสยีกรรมสทิธิ ์

ในอาคารโรงงานและสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิดงักล่าว  

(3) ลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าที่ดิน โดยปัจจุบัน TTM จ่ายชําระค่าเช่าที่ดินเป็นจํานวนประมาณ 9.60           

ลา้นบาทต่อปี  

(4) ไม่มคีวามเสีย่งจากการปรบัตวัขึน้ของค่าเช่าทีด่นิในอนาคต 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

 TTM จะเข้าทํารายการโดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้แก่ กระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจและ        

วงเงนิสนิเชื่อระยะสัน้ที่มกีบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่ง TTM มวีงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิรวมทัง้สิ้น

ประมาณ 740 ล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 0.90 – 1.5 ต่อปีในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน โดย ณ             

31 ธนัวาคม 2563 ยงัไม่มกีารเบกิใชว้งเงนิดงักล่าว บรษิทัจงึมวีงเงนิเพยีงพอต่อการเขา้ทาํรายการและใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกจิ โดย TTM คาดว่าจะทยอยจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืจากการเขา้ทาํรายการไดท้ัง้หมดภายใน 3 ปี และจะมค่ีาใชจ้่าย

ดอกเบี้ยประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี ทัง้น้ี ณ 31 ธนัวาคม 2563 TTM มีเงินสดคงเหลือประมาณ 29 ล้านบาท ทัง้น้ี

ผูบ้รหิารของ TTM จะพจิารณาสดัส่วนแหล่งเงนิทุนทีใ่ชใ้นการเขา้ทาํรายการ โดยพจิารณาจากสภาพคล่องของกจิการ 

ณ วนัทีท่าํรายการ 

 

10.    บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรอืผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การทํารายการในครัง้น้ีจะดําเนินการได้ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ         

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดย

ไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีและไม่มสีทิธลิงคะแนนมดีงัน้ี 
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ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทัฯ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

รอ้ยละ 

1. บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 29,435,192 19.63 

2. บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 21,897,781 14.61 

3. บรษิทั ไอ.ด.ีเอฟ. จาํกดั 16,269,802 10.85 

4. บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรสี ์จาํกดั  1,424,314  0.95 

5. บรษิทั สหพฒันพบิลู จาํกดั (มหาชน) (SPC)  242,802  0.16 

6. บรษิทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จาํกดั (มหาชน) (SCG)  100,000  0.07 

7. บรษิทั เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  100,000  0.07 

8. บรษิทั โชควฒันา จาํกดั  873,000  0.58 

9. นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา 10,298,408 6.87 

10. นายบุณยสทิธิ ์โชควฒันา 3,452,374 2.3 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเขา้ทาํรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 1 มนีาคม 2564 ซึ่งกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยี ไดแ้ก่ 

นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม มคีวามเหน็ว่าการเขา้ทํารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ีเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีส่มเหตุสมผล จงึมมีตอินุมตัริายการดงักล่าว 

 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามข้อ 11 

- ไม่ม ี- 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

   

 .............................................................................. 

 (นายธรีะศกัดิ ์วกิติเศรษฐ)์ , (นางมาลนิ องัสรุงัษ)ี  

 กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 1: ข้อมลูสรปุของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน)  

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั 

(มหาชน) (“S&J” หรอื “บรษิทัฯ”) 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั : 22 เมษายน 2523 

เลขทีท่ะเบยีนนิตบิุคคล : 0107537001366 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงานแห่งที ่1 : 600/4 หมู่ที ่11 ถนนสขุาภบิาล 8 ตําบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบุร ี

โทรศพัท ์ : 0-2676-2727 

โทรสาร : 0-2676-2726 

เวบ็ไซต ์ : www.snjinter.com 

โรงงานแห่งที ่2 : 789/159 หมู่ที ่1 ถนนสายหนองคอ้ – แหลมฉบงั ตําบลหนองขาม  

อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

ทุนจดทะเบยีน : 200,000,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ : 149,930,828 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ประเภทธุรกจิ : ผลิตเครื่องสําอางทุกประเภทโดยรับผลิตให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์    

ยี่ห้อต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศตามสูตรและมาตรฐานของ

ลกูคา้ หรอืผลติสนิคา้ซึง่วจิยัและพฒันาขึน้โดยบรษิทัฯ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : รอ้ยละ 20-80 ของกาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของกจิการ แต่ทัง้น้ี

ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นหลกั  
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2. โครงสรา้งกลุ่มบริษทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) (“S&J” หรอื 

“บรษิทัฯ”) ประกอบดว้ย S&J พรอ้มดว้ยบรษิทัย่อย 6 บรษิทั และบรษิทัร่วม 4 บรษิทั ดงัน้ี 
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 ปัจจุบนับรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประกอบธุรกจิผลติเครื่องสําอางและผลติภณัฑด์ูแลความงามให้แก่เจ้าของ

ผลติภณัฑย์ีห่อ้ต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามสตูรและมาตรฐานการผลติของลูกค้า หรอืผลติสนิคา้ที่กลุ่ม

บริษัทเป็นผู้วิจ ัยและพัฒนาด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่ง           

การดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ออกเป็น 3 ประเภท คอื 

1) ธรุกิจผลิตเครือ่งสาํอาง 

ดําเนินการโดยบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องสําอางทุกประเภท อาทิ แป้ง ครีม ลิป            

ตามความต้องการของลูกคา้ดว้ยเครื่องจกัรและเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัและมมีาตรฐาน ซึง่จากใบรบัรอง

มาตรฐานคุณภาพเหล่าน้ีสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้มากยิง่ขึน้ อาทเิช่น  

- หนงัสอืรบัรองมาตรฐานการผลติ “GMP” จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED                

– Hong Kong 

- ใบรบัรองระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED 

– Hong Kong 

- ใบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO17025 เครื่องสาํอาง ประเภทโลชัน่จากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบรบัรองด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC 

LIMITED - Hong Kong 

- ใบรบัรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) หรอื

เทยีบเท่า ISO 26000 

- ใบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 22716 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED                  

– Hong Kong 

- ใบรบัรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100) จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

- เครื่องหมายรบัรอง ฮาลาล จาก LPPOM MUI ประเทศอนิโดนีเซยี 

- ใบรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553) 

- บรษิทัฯ เป็นสมาชกิ The Sedex Member Ethical Trade Audit (SMETA) หรอื SEDEX 

- ใบรบัรองมาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื RSPO จาก TUV NORD (Thailand) 

 

2) ธรุกิจผลิตบรรจภุณัฑ ์

ดําเนินการโดยบรษิัท ท้อปเทรน็ด์ แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิผลติ

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กบัเครื่องสําอาง ยาและอาหาร เช่น หลอด ขวด กระปุก ตลบัแป้ง แท่งลิปสตกิ 

รวมถึงจดัหาบรรจุภณัฑ์ที่บรษิัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลติ อาท ิฝาปัม๊ เพื่อตอบรบัความต้องการของลูกค้าอย่าง    

ครบวงจร 

 

3) ธรุกิจอ่ืนๆ  

จดัจําหน่ายสนิค้าและวตัถุดิบไปจนถึงการวจิยัและพฒันาสนิค้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัท       

ซึง่ดาํเนินการโดยบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
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ธุรกจิซึง่ดาํเนินการโดยบรษิทัยอ่ย 

1. ธุรกิจจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าในกลุ่ม Personal Care และเคมีภัณฑ์ทําความสะอาด

ดาํเนินการโดยบรษิทั ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบรษิทั อ ีเอฟ จาํกดั 

2. ธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นการตลาด จดัจาํหน่ายวตัถุดบิและบรรจภุณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มอุตสาหกรรมการ

ผลติเครื่องสาํอางและผลติภณัฑด์ูแลความงาม ดําเนินการโดย บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

(ยูเค) จํากดั, บรษิทั กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมตกิส ์จํากดั, บรษิทั โฟรด์บัเบิล้ยูด ีวชิ ัน่ (เอช.เค.) 

จาํกดั, บรษิทั โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิ ัน่ จาํกดั และบรษิทั โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิ ัน่ ยุโรป บ.ีว.ี จาํกดั 

3. ธุรกิจวิจยัและพฒันาสูตรการผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ดําเนินการโดยบริษัท        

เอสเอเอเอส จาํกดั 

 

ธุรกจิทีด่าํเนินการผ่านการลงทนุในบรษิทัร่วม  

1. ธุรกจิผลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑย์อ้มสแีละดดัเสน้ผม ดาํเนินการโดยบรษิทั ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

2. ธุรกจิผลติและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าในโครงการผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึ

บรกิารใหเ้ช่าเครื่องผลติกระแสไฟฟ้า และบรกิารประเมนิคุณภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า ดําเนินการ

โดยบรษิทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอรย์ี ่กรุ๊ป จาํกดั 

3. ธุรกจิผลติและจดัจําหน่ายเวชภัณฑ์และผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร ดําเนินการโดยบรษิัท โอสถ อนิเตอร์    

แลบบอราทอรสี ์จาํกดั 

4. ธุรกิจผลิตเครื่องสําอางที่ผ่านการรบัรองภายใต้เครื่องหมาย “HALAL” ดําเนินการโดย Atika Beauty 

Manufacturing Sdn.Bhd. ซึง่จดัตัง้ในประเทศมาเลเซยี 
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4. โครงสรา้งรายได้ 

รายได้ของกลุ่มบริษทัตามงบการเงินเฉพากิจการของแต่

ละบริษทัฯ 

%การถือ

หุ้นของ

บริษทัฯ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธรุกิจอ่ืน        

ผลิตเคร่ืองสาํอาง        

บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนลเอน

เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

ในประเทศ  1,336.4 24.8 1,612.6  28.6  1,837.2  32.0  

ต่างประเทศ  1,947.2 36.1 2,174.4  38.6  1,974.8  34.3  

รวมผลิตเคร่ืองสาํอาง   3,283.6 60.9 3,787.0 67.2 3,812.0 66.30 

ผลิตบรรจภุณัฑ์         

บรษิทั ทอ้ปเทรน็ด ์แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั ในประเทศ 
50.00 

1,014.1 18.8 918.6 16.3 1,038.5 18.1  

ต่างประเทศ 103.4 1.9 86.30 1.5 96.1 1.7 

รวมผลิตบรรจภุณัฑ์   1,117.5 20.7 1,004.9 17.8 1,134.6 19.8 

ธรุกิจอ่ืน               

บรษิทั ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในประเทศ 
99.99 

4.3 0.1 7.7 0.1 10.3 0.2 

ต่างประเทศ - - - - - - 

บรษิทั อ ีเอฟ จาํกดั ในประเทศ 
99.99 

21.7 0.4 21.9 0.4 20.2 0.3 

ต่างประเทศ - - - - - - 

บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ย.ูเค.) 

จาํกดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ต่างประเทศ 472.5 8.7 373.0 6.6 264.4 4.6 

บรษิทั กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสมกิส ์

จาํกดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ต่างประเทศ - - - - - - 

บรษิทั โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิ ัน่ (เอช.เค.) จาํกดั ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ต่างประเทศ 126.8 2.4 82.0 1.5 59.0 1.0 

บรษิทั โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิ ัน่ จาํกดั ในประเทศ 
99.99 

89.7 1.7 86.8 1.6 64.3 1.1 

ต่างประเทศ - - - - 2.9 0.1 

บรษิทั โฟรด์บัเบิล้ยดู ีวชิ ัน่ ยุโรป บ.ีว.ี จาํกดั ในประเทศ 
99.99 

- - - - - - 

ต่างประเทศ 7.0 0.1 - - - - 

บรษิทั เอสเอเอเอส จาํกดั ในประเทศ 
99.99 

1.0 - 1.1 - 0.7 - 

ต่างประเทศ - - - - - - 

รวมธรุกิจอ่ืนๆ   723 13.4 572.5 10.2 421.8 7.3 

รวมรายได้จากการผลิตและธรุกิจอ่ืน   5,124.1 95.0 5,364.4 95.2 5,368.4 93.4 

รายไดอ้ื่น   193.9 3.6 215.7 3.8 339.0 5.9 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัฯร่วม   74.5 1.4 57.6 1.0 42.4 0.7 

รวมรายได้ทัง้ส้ิน   5,392.5 100.0 5,637.7 100.0 5,749.8 100.0 

หมายเหตุ: บรษิัทไดเ้ปิดรายละเอยีดเพิม่เตมิไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิสําหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 หวัขอ้ 28 

ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
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5. รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ (ณ 31 ธนัวาคม 2563) 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบรษิทั  

2 นางทพิาภรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการ  

3 นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ  

4 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการ  

5 นางแกว้ตา องคส์รณะคม กรรมการ 

6 ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรุงัษ ี กรรมการ 

7 นางจติราภรณ์ วกิติเศรษฐ ์ กรรมการ 

8 นางธรีดา อาํพนัวงษ ์ กรรมการ 

9 นายสเุทพ ด่านศริวิโิรจน์  กรรมการ 

10 นายอมร อศัวานนัท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

11 นางประดษิฐา จงวฒันา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

12 ผศ.ดร.พงษ์ชยั  อธคิมรตันกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

13 พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัด ี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

14 พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพง็ศรทีอง กรรมการอสิระ 

15 นางพศิมยั  จนัทรุเบกษา  กรรมการอสิระ 
      ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

6. รายช่ือผูบ้ริหาร  

ลาํดบั รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1 นายธรีะศกัดิ ์ วกิจิเศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

2 ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

3 นางแกว้ตา องคส์รณะคม กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

4 ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรุงัษ ี กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

5 นางจติราภรณ์ วกิติเศรษฐ ์ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6 Mr.Bo Nystrup Nielsen ผูจ้ดัการฝ่าย Strategy and Coporate Development 

7 Mr.Simon Rhoderick Knight ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกจิต่างประเทศ 

8 นางทองสขุ อุปถมัภากุล ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกจิในประเทศ 

9 นายปรชัญ ์          ศรจีนัทร ์ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

10 นายวาฤทธิ ์ ตรตีราพนัธ ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน (บญัชแีละการเงนิ) 

11 นางพชัรา พงษ์วจิารณ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยก์รบุคคล 

12 นางดารณี อรรจนียกุล ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค 

13 ดร.อรุชา บุษกรภนินัท ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย Automation and Digital Technology 
ทีม่า: บรษิทัฯ 
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7. รายช่ือผูถื้อหุ้น 10 ลาํดบัแรก (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)  

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 200,000,000 บาท เรยีกชาํระแลว้ 149,930,828 บาท โดยเบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  

149,930,828 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมผีูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น รอ้ยละ 

1 บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)  29,435,192 19.63 

2 บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  21,897,781  14.60 

3 บรษิทั ไอ.ด.ีเอฟ. จาํกดั  16,269,802  10.85 

4 บรษิทั วทิยาสทิธิ ์จาํกดั  13,039,447  8.70 

5 นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา  10,298,408  6.87 

6 นายวรีพฒัน์  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ  7,430,144  4.96 

7 นายบุณยสทิธิ ์ โชควฒันา  3,452,374  2.30 

8 นางทพิาภรณ์  โชควฒันา  2,725,652  1.82 

9 นายธนพล พนูศกัดิอุ์ดมสนิ  1,800,000  1.20 

10 นางสาวรตพิร  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ 1,800,000 1.20 

11 นางสาวภาวณีิ  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ 1,800,000 1.20 

12 นางอรพนิท ์ พนูศกัดิอุ์ดมสนิ 1,800,000 1.20 

13 นางอรทยั  ทองมอีาคม 1,800,000 1.20 

14 ผูถ้อืหุน้อื่น 36,382,028 24.27 

รวม 149,930,828  100.00 

ทีม่า: บรษิทัฯ 
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8. รายการระหวา่งกนั 

ปี  2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                      

ทางผลประโยชน์ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(ไม่เกิน 3 ปี) และรายการ

เก่ียวกบัสินทรพัยห์รอืบริการอ่ืน 

          

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายช่ือ ลกัษณะความ สมัพนัธ์ 

สดัส่วนท่ี

บริษทั ฯ ถือ

หุ้น (%) 

ลกัษณะรายการท่ีสาํคญั 

มลูค่า

รายการ     

ระหว่างกนั 

1.บมจ.สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 

(SPI) 
• SPI  เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 

• กรรมการร่วมกนั  คอื   

     คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา   

• ICC  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  

ลงทุนใน SPI 9.97% 

0.32 -ค่าเช่าอสงัหารมิทรพัยจ่์าย 

-ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจ่าย 

-ขายสนิคา้ 

5.80 

116.00 

0.03 

2.บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

(ICC) 
• ICC  เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 

• กรรมการร่วมกนั  คอื  

     -  คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 

     -  คุณอมร          อศัวานนัท ์  

• SPI  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  

ลงทุนใน ICC 24.81% 

0.35 -ซื้อสนิคา้และบรกิาร 

-ค่าลขิสทิธิจ่์าย 

-ค่าใชจ่้ายอื่น 

-ขายสนิคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

10.08 

0.08 

0.06 

4.81 

0.27 

3.บจก.ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) กรรมการร่วมกนั  คอื   

     -  คุณธรีะศกัดิ ์    วกิติเศรษฐ ์  

     -  คุณจติราภรณ์  วกิติเศรษฐ ์  

30.00 -ขายสนิคา้ 

-รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

-รายไดอ้ื่น 

      7.35 

29.82                     

0.35 

4.บจก.โอสถ อนิเตอร ์แลบอราทอรสี ์

  

กรรมการร่วมกนั  คอื   

     -  คุณบุญเกยีรต ิ    โชควฒันา   

     -  คุณธรีะศกัดิ ์       วกิติเศรษฐ ์  

     -  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ   องัสุรงัษ ี

33.19 -ขายสนิคา้ 

-รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

-รายไดค้่าบรกิาร 

46.24                                                        

2.85 

0.49 

5. Atika Beauty Manufacturing    

   Sdn.Bhd. 

กรรมการร่วมกนั  คอื   

     คุณธรีะศกัดิ ์     วกิติเศรษฐ ์

35.00 -ขายสนิคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

           1.99 

0.32 

6.บจก.ไทยควิบคิ เทคโนโลย ี กรรมการร่วมกนั  คอื  

     คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 

5.0 -ค่าใชจ่้ายอื่น 0.36 

7.บจก.ท-ีเวย ์ กรรมการร่วมกนั  คอื  

     -  คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา   

     -  คุณทพิาภรณ์   โชควฒันา   

     -  คุณแกว้ตา       องคส์รณะคม 

12.00 -ขายสนิคา้ 

-ค่าใชจ่้ายอื่น 

0.11 

0.04 

8.บมจ.ไทยวาโก ้(WACOAL) SPI  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั     

ลงทุนใน WACOAL  23.06% 

0.08 -ขายสนิคา้ 

-ค่าลขิสทิธิจ่์าย 

10.60 

0.01 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายช่ือ ลกัษณะความ สมัพนัธ์ 

สดัส่วนท่ี

บริษทั ฯ ถือ

หุ้น (%) 

ลกัษณะรายการท่ีสาํคญั 

มลูค่า

รายการ     

ระหว่างกนั 

9.บจก.เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 

(BWT) 

 

• กรรมการร่วมกนั  คอื  

- คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 

- คุณทพิาภรณ์  โชควฒันา 

• SPI  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  

ลงทุนใน BWT 24.81% 

- -ขายสนิคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

      739.34 

1.44 

10.บจก.อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอรา

ทอรสี ์(ILC) 
• กรรมการร่วมกนั  คอื  

-  คุณทพิาภรณ์  โชควฒันา   

-  คุณแกว้ตา  องคส์รณะคม   

-  คุณธรีดา  อําพนัวงษ์ 

• SPI  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  

ลงทุนใน ILC 25% 

- -ซื้อสนิคา้และบรกิาร 

-ค่าบรกิารจ่าย 

-ขายสนิคา้ 

          0.05    

          0.36 

      166.92 

11.บมจ.โอ ซ ีซ ี(OCC) •   กรรมการร่วมกนั  คอื  

- คุณทพิาภรณ์  โชควฒันา 

- คุณธรีดา  อําพนัวงษ์ 

• SPI  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  

ลงทุนใน OCC  14.36% 

- -ขายสนิคา้ 8.92 

12.บจก.โอเรยีนเตล็ ซาลอน บสิซเินส กรรมการร่วมกนั  คอื  

      คุณธรีดา  อําพนัวงษ์ 

- -ขายสนิคา้ 0.18 

13.บจก.เอช แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์ทก็ซ ์ กรรมการร่วมกนั  คอื  

- คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา  

- คุณทพิาภรณ์  โชควฒันา 

     -   คุณแกว้ตา  องคส์รณะคม   

- -ซื้อสนิคา้และบรกิาร 

-ค่าใชจ่้ายอื่น 

-ขายสนิคา้ 

6.93 

0.03 

0.16 

14.บจก.เมคอพัเทคนิคอนิเตอร ์

     เนชัน่แนล 

กรรมการร่วมกนั  คอื  

     -  คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา  

     -  คุณทพิาภรณ์  โชควฒันา 

     -  คุณแกว้ตา  องคส์รณะคม   

- -ขายสนิคา้ 1.73 

15.บจก.ไอ.เอส.บ.ีเอม็ กรรมการร่วมกนั  คอื   

  คุณธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์  

- -ขายสนิคา้ 3.44 

16.บจก.ชาลด์อง (ประเทศไทย) กรรมการร่วมกนั  คอื   

   ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  

- -ขายสนิคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

3.81 

0.41 

17.บจก.โชควฒันา กรรมการร่วมกนั  คอื  

   คุณบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 

- -ค่าเช่าอสงัหารมิทรพัยจ่์าย 

-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 

0.77 

0.32 

18.บรษิทั เอเอเอน็ซ ีจาํกดั กรรมการร่วมกนั  คอื   

   ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  

- -ขายสนิคา้ 2.83 

19.บมจ.สหพฒันพบิลู (SPC) SPI  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั     

ลงทุนใน SPC 24.98% 

- -ค่าใชจ่้ายอื่น 

-ขายสนิคา้ 

0.03 

7.98 

20.บจก.ไลออ้น (ประเทศไทย) 

(LION) 

SPI  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั    

ลงทุนใน LION  24.80% 

- -ซื้อสนิคา้และบรกิาร 

-ขายสนิคา้ 

-ค่าใชจ่้ายอื่น 

0.79 

38.30 

0.29 
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รายการระหว่างกนั สามารถดูย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่ www.snjinter.com หัวข้อ “นักลงทุนสมัพันธ์” หมวด 

“ขอ้มลูทางการเงนิ”  

นโยบายกําหนดราคา  บริษัทฯ กําหนดราคาขายสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายใน

กระบวนการผลติ การประเมนิหรอืคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปรมิาณการขาย ต้นทุนการผลติของบรษิัท  ซึ่งเป็น

ระดบัราคาเดยีวกนักบัลกูคา้ทัว่ไป 

 นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน  ในการทํารายการระหว่างกนั บรษิัทฯ ได้มกีารทําธุรกรรมที่เป็นไป

อย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดยีวกนักบัที่กําหนดให้กบับุคคลอื่นหรือ

กจิการอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

-  รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

อสงัหารมิทรพัย ์

กาํหนดค่าตอบแทนโดยพจิารณาจากทาํเล ทีต่ัง้ ลกัษณะสภาพ และการใช้

ประโยชน์ของทรพัยส์นินัน้ 

-  รายไดค่้าบรกิาร กาํหนดค่าตอบแทนจากลกัษณะการใหบ้รกิาร ความยากงา่ยของงาน โดย

กาํหนดค่าตอบแทนเช่นเดยีวกบับุคคลอื่นหรอืกจิการอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

-  ค่าสาธารณูปโภค กาํหนดค่าตอบแทนตามอตัราทีป่ระกาศใชใ้นสวนอุตสาหกรรมโดยคาํนวณ

จากจาํนวนหน่วยหรอืปรมิาณทีใ่ชจ้รงิ 

-  ค่าใชจ้่ายอื่น กาํหนดค่าตอบแทนตามอตัราทีใ่ชจ้รงิ 

2. รายการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
             หน่วย : ลา้นบาท 

รายช่ือบริษทั ให้กู้ยืม 

 คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

เพ่ิมขึน้ ลดลง คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 63 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ 

1.บจก.ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) 4.0 - (4.0) - 2.0 

 การให้กู้ยมืเงิน   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่กีารใหกู้ย้มืเพิม่เตมิแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหว่างปี 2563 

(โปรดพจิารณาหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 7) ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดด้อกเบีย้รบัจาํนวน 0.1 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการท่ีทาํกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิัท มีความเหน็ว่า การทํารายการกบั "บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั" เป็นการค้าปกติที่บรษิัทม ี    

การทาํธุรกรรมกบับุคคลต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ  การกาํหนดราคาซือ้ขายไดเ้ป็นไปตามปกติ

การคา้ มไิดก้ระทาํเพื่อจาํหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบรษิทัออกไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

การทํารายการระหว่างกนัเป็นไปโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้เป็นทีต่ัง้ เพื่อธํารงรกัษากจิการ

และเพื่อความเจรญิเติบโตของกจิการอย่างมัน่คง เป็นไปเพื่อเสรมิแรงซึ่งกนัและกนั อนัที่จะเพิม่ความเขม้แขง็และ

ศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิอนัจะสง่ผลใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อทุกๆ ฝ่าย 
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มาตรการหรอืขัน้ตอนของการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

การทํารายการระหว่างกนัที่มใิช่รายการปกติ หากมไิด้มขีนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว จะต้องไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิารของ

บรษิทัก่อนเป็นลําดบัแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมทีเ่กดิขึน้นัน้ อยู่ในอํานาจหน้าทีท่ีจ่ะสามารถอนุมตัไิด ้การอนุมตัิ

การทํารายการระหว่างกนัจะจบลงที่ข ัน้ตอนน้ีโดยผู้มสี่วนไดเ้สยีมไิด้ออกเสยีงลงคะแนน แต่หากขนาดของรายการ

ระหว่างกนัมขีนาดทีเ่กนิอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารทีจ่ะอนุมตัไิด ้คณะกรรมการบรหิารจะสรุปมตขิองที่

ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่มกีารอนุมตัต่ิอไป โดยผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีมไิดอ้อกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกนัที่สําคญั และการ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัทุกรายไตรมาส  เพื่อดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกนั 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทกําหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังน้ี ราคาซื้อ          

ราคาขาย มลูค่าของรายการระหว่างกนัมเีงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกต ิ

รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพจิารณา  และดําเนินการตามขัน้ตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสุดของบรษิทัแลว้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรอือตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หน้าที่

ของบรษิทั  และผูต้รวจสอบภายในว่าเป็นราคาทีส่มเหตุสมผลและมกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิถูกตอ้งแลว้ 

บรษิัทมขี ัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัโดยดําเนินการเช่นเดยีวกบัการจดัซื้อจดัจา้งโดยทัว่ไป

ของบรษิทั และผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ไม่มสีว่นไดเ้สยีในรายการระหว่างกนั  และไม่มสีว่นในการอนุมตัใินเรื่องดงักล่าว 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครดั คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการและราคา

โดยใหไ้ดร้าคาทียุ่ตธิรรมเพื่อเป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

 บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน  และ/หรือ          

การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบยีนซึ่งจะมกีารแก้ไขเพิม่เติมการปฏบิตัิรวมถึงการเปิดเผย

สารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัท ผู้ลงทุนทัว่ไปและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และมกีารขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กาํหนดไว ้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการท่ีเกิดขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัในปี 2563 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจาก        

มตคิณะกรรมการบรษิทั 
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9. สรปุงบการเงิน และการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

9.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

 งบการเงินตรวจสอบงวดปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม  

2561 2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  53.01  1.08    127.19  2.57    269.00  5.26  

เงนิลงทุนชัว่คราว - บตัรเงนิฝาก   8.00  0.16    4.00  0.08   -     -   

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่   932.67   18.94    873.86   17.67    857.94   16.77  

สนิคา้คงเหลอื   698.05   14.17    764.29   15.45    771.04   15.07  

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น  -     -    -     -    18.81  0.37  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  88.82  1.80    111.64  2.26   68.26  1.33  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  1,780.55   36.16   1,880.99   38.03   1,985.04   38.81  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น  -     -    -     -    1,044.27   20.42  

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย   998.75   20.28    948.05   19.17   -     -   

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม   279.07  5.67    278.89  5.64    289.62  5.66  

เงนิลงทุนในการร่วมคา้    -    -     -     0.05  0.00  

เงนิลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  65.22  1.32   62.90  1.27   -     -   

เงนิลงทุนในบรษิทัอืน่   5.00  0.10    5.00  0.10   -     -   

เงนิลงทุนระยะยาว - บตัรเงนิฝาก  -     -     3.00  0.06   -     -   

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น  16.14  0.33   -     -    -     -   

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  92.50  1.88   88.68  1.79   87.13  1.70  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   1,569.70   31.87   1,575.30   31.85   1,485.09   29.03  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้   0.53  0.01   -     -     127.93  2.50  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  34.70  0.70   32.97  0.67   29.11  0.57  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  47.72  0.97   53.98  1.09   59.46  1.16  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  34.71  0.70   16.12  0.33    7.39  0.14  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  3,144.04   63.84   3,064.88   61.97   3,130.06   61.19  

รวมสินทรพัย ์  4,924.59   100.00   4,945.87   100.00   5,115.10  100.00  

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       

หน้ีสินหมนุเวียน       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 

  138.74  2.82    180.07  3.64   60.28  1.18  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น   529.20   10.75    498.54   10.08    500.27  9.78  

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 

 -     -    -     -    43.20  0.84  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  45.36  0.92   26.21  0.53   10.44  0.20  
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งบการเงินรวม 

 งบการเงินตรวจสอบงวดปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม  

2561 2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนี้สนิทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น  -     -    -     -     0.00  0.00  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  10.62  0.22   17.38  0.35   18.00  0.35  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน   723.92   14.70    722.21   14.60    632.19   12.36  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี 

 -     -    -     -    85.36  1.67  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   185.84  3.77    178.53  3.61    187.99  3.68  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   129.70  2.63    119.72  2.42    120.59  2.36  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น   0.36  0.01    0.37  0.01    0.58  0.01  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน   315.90  6.41    298.62  6.04    394.53  7.71  

รวมหน้ีสิน  1,039.83   21.12   1,020.82   20.64   1,026.72   20.07  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       

ทุนเรอืนหุน้       

  ทุนจดทะเบยีน       

 หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   200.00  4.06    200.00  4.04    200.00  3.91  

  ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้       

 หุน้สามญั 149,930,828 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   149.93  3.04    149.93  3.03    149.93  2.93  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั   724.76   14.72    724.76   14.65    724.76   14.17  

กาํไรสะสม       

  จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย  20.00  0.41   20.00  0.40   20.00  0.39  

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  2,152.07   43.70   2,234.43   45.18   2,341.18   45.77  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้   510.47   10.37    461.54  9.33    485.98  9.50  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   3,557.24   72.23   3,590.66   72.60   3,721.85   72.76  

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม   327.52  6.65    334.39  6.76    366.53  7.17  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น  3,884.76   78.88   3,925.05   79.36   4,088.38   79.93  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น  4,924.59   100.00   4,945.87   100.00   5,115.10  100.00  
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9.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

หน่วย:ล้านบาท 

งบการเงินตรวจสอบงวดปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม  

2561 2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้       

รายไดจ้ากการขาย  4,798.32   95.34   4,634.03   97.16   4,315.59   97.66  

รายไดเ้งนิปันผล  34.41  0.68   27.20  0.57   18.62  0.42  

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น  - -  12.75  0.27  3.38  0.08  

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย  87.24  1.73   - -  - - 

กาํไรจากการวดัมลูค่าตราสารอนุพนัธ ์  - - 0.80  0.02  1.54  0.03  

รายไดอ้ื่น 112.81  2.24   94.46  1.98   79.73  1.80  

รวมรายได้ 5,032.78   100.00   4,769.25   100.00   4,418.86  100.00  

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขาย 3,614.18   71.81   3,419.63   71.70   3,058.60   69.22  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 140.94  2.80  155.07  3.25  143.87  3.26  

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 880.44   17.49  945.03   19.82  949.67   21.49  

รวมค่าใช้จ่าย 4,635.56   92.11   4,519.72   94.77   4,152.15   93.96  

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 397.22  7.89  249.52  5.23  266.72  6.04  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  42.38  0.84   57.63  1.21   74.46  1.69  

รายไดท้างการเงนิ  - - 1.31  0.03  0.68  0.02  

ตน้ทุนทางการเงนิ  (5.97) (0.12)  (5.33) (0.11)  (7.27)  (0.16) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  433.62  8.62  303.14  6.36  334.59  7.57  

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (55.81) (1.11) (28.34) (0.59) (20.47)  (0.46) 

กาํไรสาํหรบัปี 377.82  7.51  274.80  5.76  314.12  7.11  

การแบง่ปันกาํไร       

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 347.40  6.90  258.25  5.41  275.91  6.24  

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม  30.42  0.60   16.55  0.35   38.21  0.86  

 377.82  7.51  274.80  5.76  314.12  7.11  

กาํไรต่อหุ้น        

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2.32  0.00  1.72  0.00  1.84  0.00  

 

 
9.3 งบกระแสเงินสด 

หน่วย:ล้านบาท 
งบการเงินตรวจสอบงวดปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม  

2561  2562  2563 

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 489.63 375.25 557.28 

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน 13.13 (135.81) (76.07) 

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (488.80) (156.58) (342.97) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (3.08) (8.68) 3.56 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 10.88 74.17 141.81 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 42.14 53.01 127.19 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 53.01 127.19 269.00 
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9.4 อตัราส่วนทางการเงิน  

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 2.46 2.6  3.14  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.31 1.35  1.78  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.58 0.52  0.82  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้ เท่า 5.38 5.27 5.02  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 67 68  72  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 16.28 12.78  10.40  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 22 28  35  

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 11.46 10.87  10.52  

ระยะเวลาชาํระหนี้ วนั 32 33  34  

รอบเวลาเงนิสด วนั 57 63 73 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ % 24.68 26.21  29.13  

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน % 3.39 2.47  3.79  

อตัราเงนิสดต่อการทาํกาํไร   300.83 328.28  340.97  

อตัรากาํไรสุทธ ิ % 6.9 5.41  6.24  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 9.01 6.61  7.55  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 6.96 5.23  5.48  

อตัราหมนุของสนิทรพัยร์วม เท่า 1.01 0.97  0.88  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.27 0.26  0.25  

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) % 50.02 62.91  62.94  

9.5 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,634 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 164 ล้านบาท หรือ      

ร้อยละ 3.4 เน่ืองจากรายได้จากการขายในประเทศลดลง 164 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.9 เน่ืองจากส่วนแบ่ง

การตลาดในกลุ่มสนิค้าเครื่องสําอางและบรรจุภณัฑ์ลดลง ขณะที่รายได้จากต่างประเทศเพิม่ขึน้ 189 ล้านบาท หรอื   

รอ้ยละ 9.1 จากส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มสนิคา้เครื่องสาํอางในต่างประเทศเพิม่ขึน้ ในภาพรวม ดว้ยยอดขายทีล่ดลง

ทําใหอ้ตัราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืลดลง จาก 16.28 เท่าเหลอื 12.78 เท่า และระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 

28 วนั เป็น 35 วนั 

รายได้อื่นในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน 98 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2561 บรษิัทฯ มกีารบนัทกึกําไรจากการ

จาํหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์
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ในปี 2562  บรษิัทฯ มตี้นทุนขายในระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อน ส่งผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นคดิเป็นร้อยละ 26.2 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 1.5 เน่ืองจากความสามารถในการทํากําไรในกลุ่มสนิคา้เครื่องสาํอางและบรรจุภณัฑ์ที่ดขี ึน้ 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 945        

ล้านบาท เพิม่จากปี 2561 เป็นจํานวน 65 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.3 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบับุคลากรและ   

การพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ 

จากรายไดจ้ากการขายทีล่ดลงและค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหใ้นปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีาํไรสทุธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 258.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 89.2 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 25.66 และ  

มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงเหลอืรอ้ยละ 7.23 จากรอ้ยละ 9.82 ในปี 2561 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขาย 4,315.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จากปี 2562 

อนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัจากการระบาดของโควดิ-19 สง่ผลกระทบต่อการยอดขาย และการสง่มอบสนิคา้

แก่ลูกคา้ ทําใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมลดลงจากปี 2562 จํานวน 318.44 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.4 ซึง่

ส่งผลให้อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือลดลง จาก 12.78 เท่าในปี 2562 เป็น 10.40 เท่าในปี 2563 ส่งผลให้

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ เพิม่ขึน้ จาก 28 วนัในปี 2562 เป็น 35 วนัในปี 2563   

ต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากบั 3,058.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.6 จากปีก่อน เน่ืองจากความสามารถในการ

ทํากําไรได้ดขีึน้ในกลุ่มสนิค้าเครื่องสําอางและบรรจุภณัฑ์ ประกอบกบัการควบคุมต้นทุนการผลติ ส่งผลให้บรษิัทฯ          

มอีตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบั 29.13 เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 2.9 สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 7.2 

จากปี 2562 ตามลําดบั ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดียวกบัรายได้ที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบรหิารยงัอยู่ในระดบั

เดยีวกบัปีก่อน 

 แมว้่ารายไดจ้ากการขายในปี 2563 จะลดลงแต่จากการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ส่งผล

ใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้ 17.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.9 จากปีก่อน อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมสี่วนแบ่ง

กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 16.83 ลา้นบาท แมว้่าจะมตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จาก 5.33 ลา้นบาทในปี 

2562 เป็น 7.27 ล้านบาทในปี 2563 เน่ืองจากการรบัรู้ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานบญัชีเรื่องสญัญาเช่า 

(TFRS 16) ในภาพรวมบรษิทัฯ ยงัมผีลการดาํเนินทีด่สีง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 275.9 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17.7 ลา้นบาทจากปีก่อน และมอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 7.55 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 4,946.9 ลา้นบาท ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกบั

ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจํานวน 74 ลา้นบาท และการลดลง

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจาํนวน 59 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเงนิของลูกหน้ี การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื 66 

ลา้นบาท และการลดลงของสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 5,115.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 169.2 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 3.42 จากปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และการบนัทกึ

บญัชสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชเีรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16)  

 

 



สารสนเทศเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 1,021 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19         

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.9 โดยมกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัคอื การเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 41 ลา้นบาท จากการกูย้มืของบรษิทัย่อยเพื่อเสรมิสภาพคล่อง เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นทีล่ดลง 

31 ลา้นบาท จากการจ่ายชําระเจา้หน้ีการคา้ และภาษีเงนิไดค้า้งจ่ายลดลง 19 ลา้นบาท ซึง่ลดลงตามผลประกอบการ

ของบรษิทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิรวม 1,026.7 ลา้นบาท ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกนักบั

ปีก่อน โดยมีหน้ีสนิหมุนเวียน 632.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.5 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึ่งลดลงถึงร้อยละ 66.5 จากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2563 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีด่จีงึสามารถจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืได ้

 และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ 85.4 ล้านบาท ซึ่งการบนัทกึรายการดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานบญัช ี

TFRS16 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสี่วนของผูถ้ือหุน้จํานวน 3,925 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก      

ปีก่อน 40 ล้านบาท อนัเป็นผลจากกําไรสุทธใินปี 2562 จํานวน 274 ล้านบาท และการจ่ายเงนิปันผล 189 ล้านบาท 

โดยบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 40 ลา้นบาท 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 4,088.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปีก่อน 163.3 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากกําไรสาํหรบัปี 2563 จํานวน 314 ลา้นบาท การจ่ายปันผล 165 ลา้นบาท 

ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน (สุทธจิากภาษี) 70 ล้านบาท และจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชจีาํนวน 93 ลา้นบาท เน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิมา
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