
รายการระหว่างกัน 

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 

ปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพยห์รือบริการอื่น 

                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายช่ือ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ ์

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถือหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกัน 

1.บมจ.สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ A,B,C,D 0.32 -ค่าเช่าอสงัหาริมทรพัยจ์่าย 

-ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจ่าย 

-ขายสินคา้ 

5.80 

116.00 

0.03 

2.บมจ.ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล A,B,C,D 0.35 -ซือ้สินคา้และบริการ 

-ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย 

-ค่าใชจ้่ายอื่น 

-ขายสินคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

10.08 

0.08 

0.06 

4.81 

0.27 

3.บจก.ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) A,B 30.00 -ขายสินคา้ 

-รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

-รายไดอ้ื่น 

      7.35 

                    29.82 

0.35 

4.บจก.โอสถ อินเตอร ์แลบอราทอรีส ์

  

A,B 33.19 -ขายสินคา้ 

-รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

-รายไดค่้าบริการ 

46.24                                                        

2.85 

0.49 

5. Atika Beauty Manufacturing    

   Sdn.Bhd. 

A,B 35.00 -ขายสินคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

                      1.99 

0.32 

6.บจก.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี A,B 5.0 -ค่าใชจ้่ายอื่น 0.36 

7.บจก.ที-เวย ์ A,B 12.00 -ขายสินคา้ 

-ค่าใชจ้่ายอื่น 

0.11 

0.04 

8.บมจ.ไทยวาโก ้ A,D 0.08 -ขายสินคา้ 

-ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย 

10.60 

0.01 

9.บจก.เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 

 

B - -ขายสินคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

                  739.34 

1.44 

10.บจก.อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอรา 

    ทอรีส ์

B - -ซือ้สินคา้และบริการ 

-ค่าบริการจ่าย 

-ขายสินคา้ 

                      0.05    

                      0.36 

                  166.92 



     

 

รายช่ือ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ ์

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถือหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกัน 

11.บมจ.โอ ซี ซ ี B - -ขายสินคา้ 8.92 

12.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส B - -ขายสินคา้ 0.18 

13.บจก.เอช แอนด ์บี อินเตอรเ์ท็กซ ์ B - -ซือ้สินคา้และบริการ 

-ค่าใชจ้่ายอื่น 

-ขายสินคา้ 

6.93 

0.03 

0.16 

14.บจก.เมคอพัเทคนิคอินเตอร ์

     เนชั่นแนล 

B - -ขายสินคา้ 1.73 

15.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม B - -ขายสินคา้ 3.44 

16.บจก.ชาลด์อง (ประเทศไทย) B - -ขายสินคา้ 

-รายไดอ้ื่น 

3.81 

0.41 

17.บจก.โชควฒันา B - -ค่าเช่าอสงัหาริมทรพัยจ์่าย 

-ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 

0.77 

0.32 

18.บริษัท เอเอเอ็นซี จาํกดั B - -ขายสินคา้ 2.83 

19.บมจ.สหพฒันพิบูล D - -ค่าใชจ้่ายอื่น 

-ขายสินคา้ 

0.03 

7.98 

20.บจก.ไลออ้น (ประเทศไทย) D - -ซือ้สินคา้และบริการ 

-ขายสินคา้ 

-ค่าใชจ้่ายอื่น 

0.79 

38.30 

0.29 

ลักษณะความสัมพันธ ์ A = บริษัทถือหุน้   B = บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 

   C = ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท D = ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ถือหุน้เกิน 10% 

    

รายการระหว่างกนั สามารถดยูอ้นหลงั 3 ปี ไดท้ี่ www.snjinter.com หวัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ หมวด “ขอ้มลูทางการเงิน”  

นโยบายการกาํหนดราคา  บริษัทฯ กาํหนดราคาขายสินคา้ โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายในกระบวนการผลิต 

การประเมินหรือคาดการณแ์นวโนม้การขาย ปริมาณการขาย ตน้ทนุการผลิตของบริษัท  ซึ่งเป็นระดบัราคาเดียวกนักบัลกูคา้ทั่วไป 

 นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน  ในการทาํรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ไดมี้การทาํธุรกรรมท่ีเป็นไปอย่างยุติธรรม

ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติ เช่นเดียวกนักบัที่กาํหนดใหก้บับุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 



 

รายการ นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

-  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ กาํหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทาํเล ที่ตัง้ ลกัษณะสภาพ และการใชป้ระโยชน์

ของทรพัยสิ์นนัน้ 

-  รายไดค่้าบริการ กาํหนดค่าตอบแทนจากลกัษณะการใหบ้ริการ ความยากง่ายของงาน โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง 

-  ค่าสาธารณูปโภค กาํหนดค่าตอบแทนตามอตัราที่ประกาศใชใ้นสวนอตุสาหกรรมโดยคาํนวณจาก

จาํนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใชจ้ริง 

-  ค่าใชจ้่ายอื่น กาํหนดค่าตอบแทนตามอตัราที่ใชจ้ริง 

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

               หน่วย : ลา้นบาท  

รายช่ือบริษัท ให้กู้ยืม 

 คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

เพ่ิมขึน้ ลดลง คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 63 

อัตราดอกเบีย้ 

ร้อยละ 

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

 การให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการใหกู้้ยืมเพ่ิมเติมแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัในระหว่างปี 2563 (โปรดพิจารณา

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 7) ในปี 2563 บริษัทมีรายไดด้อกเบีย้รบัจาํนวน 0.1 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทาํกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทาํรายการกับ "บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั" เป็นการคา้ปกติท่ีบริษัทมีการทาํธุรกรรมกบั

บุคคลต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ  การกาํหนดราคาซือ้ขายไดเ้ป็นไปตามปกติการคา้ มิไดก้ระทาํเพ่ือจาํหน่าย

จ่ายโอนผลประโยชนข์องบริษัทออกไปยงับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 

การทาํรายการระหว่างกันเป็นไปโดยยึดถือประโยชนข์องบริษัท และผูถื้อหุน้เป็นท่ีตั้ง เพ่ือธาํรงรกัษากิจการและเพ่ือความ

เจริญเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง เป็นไปเพ่ือเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันท่ีจะเพ่ิมความเขม้แข็งและศักยภาพในการดาํเนินธุรกิจ       

อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อทกุ ๆ ฝ่าย 

มาตรการหรือข้ันตอนของการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

การทาํรายการระหว่างกันท่ีมิใช่รายการปกติ หากมิไดมี้ขนาดของรายการซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลาํดบัแรก และถ้า

ขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นั้น อยู่ในอาํนาจหนา้ท่ีที่จะสามารถอนุมติัได ้การอนมุติัการทาํรายการระหว่างกนัจะจบลงที่ขั้นตอนนีโ้ดย   

ผูมี้ส่วนไดเ้สียมิไดอ้อกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดท่ีเกินอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีจะ

อนุมัติได ้คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนมุัติต่อไป โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียมิได้

ออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานการทาํรายการระหว่างกนัท่ีสาํคญั และการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัทกุรายไตรมาส  เพ่ือดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกนั 

 

 



ในการเขา้ทาํรายการระหว่างกันบริษัทกาํหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี ้ราคาซือ้ ราคาขาย มูลค่าของ

รายการระหว่างกนัมีเงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ 

รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  

และดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว                          

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที่ของบริษัท  และผูต้รวจสอบภายในว่า  

เป็นราคาที่สมเหตสุมผลและมีการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินถกูตอ้งแลว้ 

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกันโดยดาํเนินการเช่นเดียวกับการจดัซือ้จดัจา้งโดยทั่วไปของบริษัท และ

ผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในรายการระหว่างกนั  และไม่มีส่วนในการอนมุติัในเร่ืองดงักล่าว 

ในการเขา้ทาํรายการระหว่างกัน บริษัทไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่าง

เคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยใหไ้ด้ราคาท่ียุติธรรม        

เพ่ือเป็นประโยชนส์งูสดุของบริษัท 

 บริษัทปฏิบติัตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยรายการที่เกี่ยวโยงกนั  และ/หรือ การไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ผูล้งทุน

ทั่วไปและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีการขออนมุัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ   

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหว่างกันในปี 2563 แลว้ ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างไปจากมติคณะกรรมการ

บริษัท 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 การทาํรายการระหว่างกันยังคงจะดาํเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้เหล่านีเ้ป็น  SUPPLY  CHAIN ของบริษัทความยืดหยุ่นและความคล่องตวัของการเป็น SUPPLY  CHAIN เอือ้ประโยชน์

ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผูถ้ือหุน้ในที่สดุ บริษัทฯ ตระหนกัในความรบัผิดชอบที่มีต่อผูถ้ือหุน้ พนกังาน และทกุฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

ภายใต ้“หลกัการการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี"         


