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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ
เปนผูผลิตเครื่องสําอางทุกประเภท
เชน แปงฝุนโรยตัว ลิปสติก ครีมบํารุงผิว
โคโลญจ ฯลฯ โดยรับผลิตใหแกเจาของผลิตภัณฑยี่หอตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ ตามสูตร
และมาตรฐานของลูกคา
หรือผลิตสินคาซึ่งบริษัทฯ
เปนผูวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
เปาหมายที่ลูกคาตองการ โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคาที่ผลิตออกมาเปนสําคัญ
1.1

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงาน

วิสัยทัศน
•

เอส แอนด เจ จะสงมอบผลิตภัณฑ ที่เปนนวัตกรรมเกี่ยวกับความสวยงามใหตรงเวลา
ในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทยลก
ู คาทั่วทุกมุมโลก

•

เอส แอนด เจ จะเคารพและรับผิดชอบตอโลก สังคม และลูกคา
คานิยมหลัก เอส แอนด เจ

V

มีวิสัยทัศน

การคิดและมองไปขางหนา

A

มีความรับผิดชอบ

การมุงเนนผลสัมฤทธิ์จากความคิดสูการปฏิบัติ

L

มีความเปนผูนํา

การมีความกลาที่จะคิด ทีจ
่ ะนํา ที่จะตาม และยอมรับความ
ลมเหลวเปนบทเรียน

U

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

การทํางานเปนทีมและรวมแรงรวมใจใหงานบรรลุผลสําเร็จ

E

มีคุณธรรมและจริยธรรม

การมีความซื่อสัตยตอตนเอง ครอบครัว องคกร ลูกคา และ
สังคม

พันธกิจ
สรางสรรค

เสริมสราง

สงเสริม

สนับสนุน

พัฒนากระบวนการ
ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง

ใหเปนองคการแหง
การเรียนรู

บุคคลากรใหรก
ั และ
เชี่ยวชาญในงานที่ทําและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมอันเปน
ประโยชนและ
รับผิดชอบตอสังคม

เปาหมายระยะยาว
การบรรลุ

“ World Best Buying Experience In Beauty Business ”
•

สรางความประทับใจใหกับทุกทานที่ไดเขามาสัมผัสกับบริษัท เอส แอนด เจ
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มตนดําเนิน
ธุรกิจในป 2523 โดยกลุม
 ผูถือหุนใหญ ประกอบดวย ผูถือหุนในเครือสหพัฒนฯ ภายใตชื่อเดิม คือ
บริษัท เอส แอนด เจ อาหารสําเร็จรูป จํากัด โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่มเพื่อผลิตอาหารสําเร็จรูป ตอมา
บริษัทฯไดเปลี่ยนเปนการดําเนินธุรกิจรับจางผลิตเครื่องสําอางโดยไดรับความชวยเหลือทางเทคนิค
จากผูเชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่น
แนล เอนเตอรไพรส จํากัด ในป 2526 และในป 2531 ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตอมาในป 2537 บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน ในนาม บริษัท เอส แอนด เจ
อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจและการบริหาร
ป 2523 - กอตั้งบริษัท เอส แอนด เจ อาหารสําเร็จรูป จํากัด
ป 2526 - ไดเซ็นสัญญาชวยเหลือทางดานเทคนิคกับบริษัทผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการเริ่มตนการผลิตเครือ
่ งสําอาง
- เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด
ป 2531 - เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป 2537 - ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนและไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเปน 120 ลาน
บาท
- ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
ป 2546 - ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิมหุนละ 10.- บาท เปน
ราคาหุนละ 1.- บาท สงผลให ทุนจดทะเบียนจากเดิม 12 ลานหุน เปน 120 ลานหุน
ทุนที่เรียกชําระแลวจากเดิม 8 ลานหุน เปน 80 ลานหุน
ป 2547 - ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน 20 ลานหุน เปนเงิน 100 ลานบาท
- ทําการจดทะเบียนทุนที่เรียกชําระแลวจากเดิม 80 ลานหุน เปนเงิน 80 ลานบาท
เปลี่ยนแปลงเปน 100 ลานหุน เปนเงิน 100 ลานบาท ตอกระทรวงพาณิชยเรียบรอย
แลวเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2547
ป 2548 - ไดรับการอนุมัตจ
ิ ากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2548 ใหทําโครงการ ESOP โดยไดดําเนินการยื่นคําขอเสนอขายหุนใหแกพนักงาน
ของบริษัทตอสํานักงาน กลต. ซึ่งไดรับการอนุมต
ั ิแลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2548
ป 2549 - ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP) จํานวน 5 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญในราคาหุนละ 4 บาท รวมเปนหุน
สามัญที่จัดสรรเพือ
่ รองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP 5 ลานหุน ระยะเวลาการ
ใชสิทธิ 10 มีนาคม 2549 – 9 มีนาคม 2552
ป 2550 - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการความเสี่ยงของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ป 2551 - บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการประเมินตามโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ทีจ
่ ัดขึ้นโดยสํานักงาน
ก.ล.ต. รวมกับ สมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดย
บริษัทฯ เปน 1 ใน 182 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีเยี่ยม” จาก
บริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 486 บริษท
ั
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ในการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจําป 2551 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 122 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ
“ดีมาก” จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิน
้ 448 บริษัท
- จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี เพื่อกํากับ ดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัท ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนที่ผลกระทบ
ตอผูถอ
ื หุนและผูมีสวนไดเสีย
ป 2552 - บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในชวง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยี่ยมและสมควร
เปนตัวอยาง” จากการ
ประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือ
หุนสามัญประจําป 2552 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยบริษัทฯ
เปน 1 ใน 41 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในชวง 100 คะแนน จากบริษัท
จดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 497 บริษัท
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ในการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจําป 2552 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 138 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดี
มาก” จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 290 บริษัท
ป 2553 - บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในชวงมากกวา 90 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยี่ยม”
จากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถอ
ื หุนสามัญประจําป
2553 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 187 บริษัท
จดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในชวงมากกวา 90 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนที่รับ
การประเมินทั้งสิ้น 476 บริษัท
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ในการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจําป 2553 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 179 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดี
มาก” จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 480 บริษัท
ป 2554 - บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 45,186,500 หุน โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ราคาเสนอขายหุนละ 12.00
บาท กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อหุนของผูถือหุนเดิม เสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกลาว
จะตองไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
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- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในชวง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยี่ยมและสมควร
เปนตัวอยาง” จากการ
ประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือ
หุนสามัญประจําป 2554 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยบริษัทฯ
เปน 1 ใน 64 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในชวง 100 คะแนน จากบริษัท
จดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 416 บริษัท
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ในการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจําป 2554 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 145 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดี
มาก” จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 497 บริษัท
ป 2555 - บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจด
ทะเบียนที่มีนวัตกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในชวง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยี่ยมและสมควร
เปนตัวอยาง” จากการ
ประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือ
หุนสามัญประจําป 2555 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยบริษัทฯ
เปน 1 ใน 74 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในชวง 100 คะแนน จากบริษัท
จดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 450 บริษัท
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ในการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจําป 2555 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 150 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดี
มาก” จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 513 บริษัท
- บริษัทไดรับรางวัลจากลูกคา Body Shop : Best Supply Chain Improvement
Award
ป 2556 - บริษัทฯ ไดรับรางวัล SET Awards 2013 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มี
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดระหวาง 2,000 -10,000 ลานบาท ดานความ
รับผิดชอบตอสังคม บริษัทไดรับรางวัล “ดีเดน” ดานความรับผิดชอบตอสังคม
- บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSRI Recognition - Most Innovative CSR บริษัทจด
ทะเบียนที่มีนวัตกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในชวง 100 คะแนน ผลประเมิน คือ “ดีเยี่ยมและสมควร
เปนตัวอยาง” จากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ
 ือหุน
สามัญประจําป 2556 ที่จด
ั ขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูล
 งทุนไทย
- บริษัทฯ ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” ในการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจําป 2556 ซึ่งทําไดดีกวาป 2555 ซึง่ อยูในระดับดีมาก ทีจ
่ ัดขึ้นโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทไดรับรางวัลจากลูกคา Body Shop : Best Supplier Award
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1.3

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
บริษัท S & J
หมายถึง บริษัทฯ ทําหนาที่ ออกแบบ วิจัยและพัฒนา ทําการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ มี
การวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับลูกคา โรงงานทําการผลิตตามความตองการของลูกคา
บริษัทยอย
หมายถึงกลุมบริษัทที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทและมีความสําคัญเปนเสมือนหนวยธุรกิจหนึ่ง
ของบริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท เป น ผู ล งทุ น รายใหญ กลุ ม บริ ษั ท ย อ ยเป น กลุ ม ที่ บ ริ ษั ท ดู แ ลอย า งใกล ชิ ด
เพื่ อ ให มี ก ารดํ า เนิ น งานตามนโยบายของบริ ษั ท ในฐานะผู ถื อ หุ น รวมทั้ ง ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ใหบริการ บริษัทในกลุมนี้ไดแก
บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (TTM)
จัดตั้งขึ้นในป 2526 เพื่อเปนผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกเครื่องสําอาง และ ยา โดยลูกคาสวน
ใหญจะเปนโรงงานที่รับจางผลิตเครื่องสําอาง มีบางบริษัทที่สั่งบรรจุภัณฑโดยตรง แตสงมอบให
โรงงานที่รับจางผลิตเครื่องสําอางเพื่อผลิตตอเปนสินคาสําเร็จรูป
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 10
ลานบาท บริษัทฯ ไดเขาถือหุนรอยละ 6.25 ในป 2534 มีสํานักงานตั้งอยูที่ 553/2-6 ซอยแสงสุข
ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และ โรงงานตั้งอยูที่ 334 หมู 1
สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 TTM มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 120 ลานบาท และบริษัทฯ ถือหุนอยู รอย
ละ 50
บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (WL)
จัดตั้งขึ้นในป 2546 เพื่อเปนผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ประเภท ครีมกันแดด และครีม
ทากันยุง ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทฯเขาถือหุนอยูรอยละ 99.99 ในป 2546 มี
สํานักงานใหญตั้งอยูที่ 115
ถนนนราธิวาสราชนครินทร (ซอย 10) แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 WL มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และบริษัทฯ ถือหุน

อยู รอยละ 99.99
บริษัท อีเอฟ จํากัด (EF)
จัดตั้งขึ้นในป 2539 เพื่อเปนผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ประเภท Personal Care เชน
สบู แชมพู โลชั่น และ Spa Products ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ
49.96 ในป 2539 มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 600/4 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230 ใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 EF มีทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท และบริษัทฯ ถือ
หุนอยู รอยละ 99.99
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บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (ยูเค) จํากัด (S&J-UK)
จัดตั้งขึ้นในป 2552 เพื่อดําเนินการใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 5 ลานบาท บริษัทฯไดเขาถือหุนรอยละ 100.00 ในป 2552 มี
สํานักงานใหญตั้งอยูที่ 9 Lydden Road, London, SW18 4LT. United Kingdom ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 5 ลานบาท และบริษัทฯ ถือหุนอยู รอยละ
100.00
บริษัท กวางโจว เอส แอนด เจ คอสเมติกส จํากัด (S&J-China)
จัดตั้งขึ้นในป 2553 เพื่อดําเนินการใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 5 ลานบาท S&J – UK ไดเขาถือหุนรอยละ 100.00 ในป
2554 มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ Guangzhou World Trade Centre South Tower, 371-375 Huan
Shi Dong Road, Guangzhou, P.R.C. 510095 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 5 ลานบาท และ S&J-UK ถือหุนอยู รอยละ 100.00
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (เอชเค) จํากัด
จัดตั้งขึ้นในป 2555 เพื่อดําเนินการใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 5 ลานบาท S&J – UK ไดเขาถือหุนรอยละ 100.00 ในป
2555 มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ Rooms 2101-3, China Insurance Group Building, 141 Des
Vouex Road Central, Hong Kong ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
5 ลานบาท และ S&J - UK ถือหุนอยู รอยละ 100.00
บริษัทรวม
หมายถึง กลุมบริษัทที่มีสด
ั สวนการลงทุนรวมกับพันธมิตรเพื่อเอือ
้ ประโยชนกับบริษัทในเชิงกล
ยุทธ และเพื่อความรวมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ
นอกเหนือจากผลิตภัณฑของบริษัท บริษัทในกลุมนี้ไดแก
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด (OEG)
จัดตั้งขึ้นในป 2539 เพื่อบริหารการผลิตไฟฟา พลังงานความรอนและบํารุงรักษาโรงไฟฟา
ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทฯ เขาถือหุนอยูรอ
 ยละ 25.95 ในป 2545 มีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูที่ 170/52 ชั้น 17 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 1 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 OEG มีทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท และ
บริษัทฯ ถือหุนอยู รอยละ 30
บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด (YHT)
จัดตั้งขึ้นในป 2538 เพื่อผลิตน้ํายายอมผม น้ํายาดัดผม ครีมเปลี่ยนสีผม และผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับเสนผม ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท โดยบริษัทฯเขาถือหุนอยูร อยละ 30 ในป 2538 มี
สํานักงานใหญและโรงงานตั้งอยูที่ 600/48 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 YHT มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท และบริษัทฯ ถือหุนอยู รอยละ
30
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บริษัท โอสถ อินเตอรแลบบอราทอรี่ส จํากัด (OSI)
จัดตั้งขึ้นในป 2530 เพื่อผลิตและจัดจําหนายเวชภัณฑเพื่อการรักษาโรค ดวยทุนจดทะเบียน
10 ลานบาท โดยบริษัทฯ เขาถือหุนอยูรอยละ 19.00 ในป 2541 มีสํานักงานใหญและโรงงานตั้งอยูที่
600/9 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
OSI มีทุนจดทะเบียน 600 ลานบาท และบริษัทฯ ถือหุนอยู รอยละ 33.19
นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมจะมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและ
บริหารงานแตละบริษัท
โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเปนอิสระในการดูแลกํากับกิจกรรมของ
บริษัทภายใตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว
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โครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท

S&J

() (

)*

TTM

WL

EF

S&J-UK

OEG

YHT

OSI

 120 !  *
50.00%

 1 !  *
99.99%

 4 !  *
99.99%

 5 !  *
100.00%

 30 !  *
30.00%

 20 !  *
30.00%

 600 !  *
33.19%

S&J-HK

S&J-China

 5 !  *
100.00%

 5 !  *
100.00%

TTM
=
บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
WL
=
บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด
EF
=
บริษัท อีเอฟ จํากัด
S&J-UK
=
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (ยูเค) จํากัด
S&J-China
=
บริษัท กวางโจว เอส แอนด เจ คอสเมติกส จํากัด
S&J-HK
=
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล (เอชเค) จํากัด
OEG
=
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด
YHT
=
บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด
OSI
=
บริษัท โอสถ อินเตอรแลบบอราทอรี่ส จํากัด
*ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
1.4

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
-ไมมี-
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