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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
6.1

ขอมูลทั่วไป

6.1.1

ชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงาน

ชื่อบริษัท

:

บมจ.เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107537001366 (เดิ ม เลขที่ บ มจ. 383)

ประกอบธุรกิจประเภท

:

ทุนจดทะเบียน

:

หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.- บาท

จํานวนและชนิดของหุนที่
ออกจําหนาย

:

หุนสามัญ 149,930,828 หุน มูลคาหุนละ 1.- บาท

ที่ตั้งสํานักงาน

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร (ซอย 10) แขวงทุงวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2676-2727, 0-2676-2737
0-2676-2726, 0-2676-2747

ที่ตั้งโรงงาน แหงที่ 1
(ศรีราชา)
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:

รับจางผลิตเครื่องสําอาง

600/4 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
0-3848-0086-89
0-3848-0139

ที่ตั้งโรงงาน แหงที่ 2
(ปนทอง)
โทรศัพท
โทรสาร

:
:

789/159 หมู 1 ถนนสายหนองคอ-แหลมฉบัง ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
0-3834-8512
0-3834-8461

โฮมเพจ

:

www.snjinter.com

อีเมล

:

เลขานุการบริษัท
Sukanya_kee@snjinter.com.

:

หัวหนางานตรวจสอบภายใน
Pannee375@gmail.com.
ผูรับผิดชอบดานนักลงทุนสัมพันธ
sji_sec@snjinter.com.
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6.1.2

ลําดับที่

จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแต
10% ขึ้นไป

S&J International (UK) Limited
9 Lydden Road, London, SW18 4LT.
1.

ประเภทและ

ชนิดของหุน


จํานวนหุน

ลักษณะธุรกิจ

ที่
ออกจําหนาย

ที่
ออกจําหนาย

ชื่อบริษท
ั /ที่ตงั้

Telephone No. 0203 167 0095
Mobile No. 447 5989 31250
Fax No. 0870 421 5752

จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางและ
ชุดของขวัญ
รวมถึง
ใหบริการทาง

สัดสวน
(%)
การถือ
หุน

จํานวนหุนที่ถือ
จํานวนหุน

จํานวนเงิน

หุนสามัญ

100,000

100,000

5,073,000.00

100.00

อุปโภคบริโภค

หุนสามัญ

40,000

39,994

4,005,696.42

99.99

อุปโภคบริโภค

หุนสามัญ

100,000

99,993

999,930.00

99.99

บรรจุภัณฑ
พลาสติก

หุนสามัญ

1,200,000

600,000

124,824,970.00

50.00

ยา

หุนสามัญ

6,000,000

1,991,440

199,144,000.00

33.19

การตลาด

บริษัท อี เอฟ จํากัด
600/4 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
2.

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-3848-0086-89
โทรสาร

0-3848-0139

บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด
115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร (ซอย 10)
3.

แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2676-2727
โทรสาร

0-2676-2726,0-2676-4493

บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
334 หมูท
 ี่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
4.

ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-3876-0763,0-3848-0851
โทรสาร

0-3876-0763

บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด
600/9 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา หมูท
 ี่ 11
5.

ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-3848-0766-7, 0-3848-1194
โทรสาร

0-3848-0828
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ลําดับที่

สัดสวน
(%)
การถือ
หุน

ประเภทและ

ชนิดของหุน


จํานวนหุน

ลักษณะธุรกิจ

ที่
ออกจําหนาย

ที่
ออกจําหนาย

บริการ
เกี่ยวกับการ
เดินเครื่อง
โรงไฟฟา

หุนสามัญ

3,000,000

899,999

13,150,566.98

30.00

ผลิตภัณฑ
เสนผม

หุนสามัญ

2,000,000

599,995

5,999,950

30.00

อุปโภค
บริโภค

หุนสามัญ

1,000,000

189,999

949,995.00

19.00

ซื้อมา
ขายไป

หุนสามัญ

65,000

11,700

702,000.00

18.00

บรรจุภัณฑ
แกว

หุนสามัญ

14,500,000

2,320,000

23,200,000.00

16.00

ชื่อบริษท
ั /ที่ตงั้

จํานวนหุนที่ถือ
จํานวนหุน

จํานวนเงิน

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป
 จํากัด
170/52 ชั้น 17 อาคารโอเชีย
่ นทาวเวอร 1
6.

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2661-8990
โทรสาร

0-2661-8991

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด
600/48 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
7.

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-38320-100
โทรสาร 0-38320-111
บริษัท บี.เค.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
มารเก็ตติ้ง จํากัด
115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร (ซอย 10)

8.

แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท 0-2676-2727
โทรสาร

0-2676-2726,0-2676-4493

บริษัท อี.พี.เอฟ. จํากัด
549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ
9.

แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2294-0091-4
โทรสาร

0-2294-4479

บริษัท เจนเนอรรัลกลาส จํากัด
507/3 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
10.

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-3848-0844
โทรสาร

0-3848-1111
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ลําดับที่

11.

ชื่อบริษท
ั /ที่ตงั้
บริษัท สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด
(มหาชน)
636 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-3848-1552-5

ประเภทและ

ชนิดของหุน


จํานวนหุน

ลักษณะธุรกิจ

ที่
ออกจําหนาย

ที่
ออกจําหนาย

จํานวนหุนที่ถือ
จํานวนหุน

ผลิต ขาย
กระแสไฟฟา

หุนสามัญ

955,000,000

139,755,960

218,828,546.28

14.63

อบรมสัมมนา

หุนสามัญ

200,000

28,000

175,000.00

14.00

ซื้อมา ขายไป

หุนสามัญ

16,000,000

1,920,000

19,207,500.00

12.00

จํานวนเงิน

สัดสวน(%)
การถือหุน

โทรสาร 0-3848-1551

12.

บริษัท เทรน ไทม เทสต จํากัด
530 ซ.สาธุประดิษฐ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2293-9000
โทรสาร

-

บริษัท ที-เวย จํากัด

13.

549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2294-0091-4
โทรสาร

0-2294-4479
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6.1.3

บุคคลอางอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

-

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท. 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร. 0-2359-1259

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

-

บริษัท วีระ ลอว ออฟฟส จํากัด
548/14-45 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 18
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท. 0-2683-8023, 0-2683-8843
โทรสาร. 0-2683-8843

ที่ปรึกษาทางการเงิน

-

ไมมี

ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาจัดการ

-

ไมมี

ผูสอบบัญชี

-

นายชัยกรณ อุนปติพงษา
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี เลขที่ 3196

-

ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี เลขที่ 1378

-

นายอภิรักษ อติอนุวรรตน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี เลขที่ 5202
บริษัท สํานักงานดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท/โทรสาร 0-2252-2860, 0-2255-2518,
0-2254-1210, 0-2250-0634, 0-2254-8386-7

6.2

ขอมูลสําคัญอื่น
- ไมมี -
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