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6. ข้อมูลทว่ ั ไปและข้อมูลสำค ัญอืน
่
6.1

ข้อมูลทว่ ั ไป

6.1.1

ื่ สถำนทีต
ชอ
่ งส
ั้ ำน ักงำน

ื่ บริษ ัท
ชอ

:

ั่ แนล เอนเตอร์ไพรส ์
บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชน

เลขทะเบียนบริษ ัท

:

0107537001366

ประกอบธุรกิจประเภท

:

ทุนจดทะเบียน

:

หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.- บาท

จำนวนและชนิดของหุน
้ ที่
ออกจำหน่ำย

:

หุ ้นสามัญ 149,930,828 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.- บาท

ทีต
่ งส
ั้ ำน ักงำน

:

ั
โทรศพท์
โทรสำร

:
:

2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(02) 676-2727, (02) 676-2737
(02) 676-2726, (02) 676-2747

ทีต
่ งโรงงำน
ั้
แห่งที่ 1
(ศรีรำชำ)
ั
โทรศพท์
โทรสำร

:

ทีต
่ งโรงงำน
ั้
แห่งที่ 2
(ปิ่ นทอง)
ั
โทรศพท์
โทรสำร

:
:
:

789/159 หมู่ 1 ถนนสายหนองค ้อ-แหลมฉบัง ตาบลหนองขาม
อาเภอศรีราชา ชลบุร ี 20230
(038) 348512
(038) 348461

โฮมเพจ

:

www.snjinter.com

อีเมล

:

เลขานุการบริษัท
sumit_k@snjinter.com

:
:

รับจ ้างผลิตเครือ
่ งสาอาง

600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาบลหนองขาม
อาเภอศรีราชา ชลบุร ี 20230
(038) 480086-89
(038) 480139

หัวหน ้างานตรวจสอบภายใน
pannee375@gmail.com.
ั พันธ์
ผู ้รับผิดชอบด ้านนั กลงทุนสม
sji_sec@snjinter.com.
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6.1.2

ลาดับ
ที่

จำนวนและชนิดของหุน
้ ทีจ
่ ำหน่ำยได้แล้วทงหมดของนิ
ั้
ตบ
ิ ค
ุ คลทีบ
่ ริษ ัทถือหุน
้ ตงแต่
ั้
้ ไป
10% ขึน
ชนิดของหุ ้น

จานวนหุ ้น

ลักษณะธุรกิจ

ทีอ
่ อกจาหน่าย

ที่
ออกจาหน่าย

่ บริษัท/ทีต
ชือ
่ งั ้

S&J International (UK) Limited

1.

ประเภทและ

เครือ
่ งสาอางและ

Telephone No. 0203 167 0095

ชุดของขวัญ รวมถึง

Fax No. 0870 421 5752

จานวนหุ ้น

จานวนเงิน

จัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์

1B Montague Road, Wimbledon,
London, SW191TB
Mobile No. 447 5989 31250

สัดส่วน
(%)
การถือ
หุ ้น

จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื

หุ ้นสามัญ

100,000

100,000

5,073,000.00

100.00

อุปโภคบริโภค

หุ ้นสามัญ

40,000

39,994

4,005,696.42

99.99

อุปโภคบริโภค

หุ ้นสามัญ

100,000

99,993

999,930.00

99.99

้ มา ขายไป
ซือ

หุ ้นสามัญ

1,000,000

999,997

2,499,992.50

99.99

วิจัยและพัฒนา
สูตรผลิต
เครือ
่ งสาอาง

หุ ้นสามัญ

200,000

199,997

9,999,850.00

99.99

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

หุ ้นสามัญ

1,200,000

124,824,970.00

50.00

ให ้บริการทาง
การตลาด

บริษัท อี เอฟ จากัด
600/4 หมูท
่ ี่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
2.

ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-0086-89
โทรสาร

0-3848-0139

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
3.

แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2676-2727
โทรสาร

0-2676-2726,0-2676-4493

ั่ จากัด
บริษัท โฟร์ดบ
ั เบิล
้ ยูด ี วิชน
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
4.

กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2676-2727
โทรสาร

0-2676-2726

บริษัท เอสเอเอเอส จากัด
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
5.

กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2676-2727
โทรสาร

0-2676-2726

บริษัท ท ้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จากัด
334 หมูท
่ ี่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
6.

ถนนสุขาภิบาล 8 ตาบลบึง อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี 20230

600,000

โทรศัพท์ 0-3876-0763,0-3848-0851
โทรสาร

0-3876-0763
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ลาดับ
ที่

ชนิดของหุ ้น

จานวนหุ ้น

ลักษณะธุรกิจ

ที่
ออกจาหน่าย

ที่
ออกจาหน่าย

ยา

หุ ้นสามัญ

6,000,000

1,991,440

199,144,000.00

33.19

บริการ
เกีย
่ วกับการ
เดินเครือ
่ ง
โรงไฟฟ้ า

หุ ้นสามัญ

3,000,000

899,999

13,150,566.98

30.00

ผลิตภัณฑ์
เส ้นผม

หุ ้นสามัญ

2,000,000

599,995

5,999,950.00

30.00

อุปโภค
บริโภค

หุ ้นสามัญ

1,000,000

189,999

949,995.00

19.00

้ มา
ซือ
ขายไป

หุ ้นสามัญ

65,000

11,700

702,000.00

18.00

บรรจุภัณฑ์
แก ้ว

หุ ้นสามัญ

14,500,000

2,320,000

23,200,000.00

16.00

่ บริษัท/ทีต
ชือ
่ งั ้

จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื

สัดส่วน
(%)
การถือ
หุ ้น

ประเภทและ

จานวนหุ ้น

จานวนเงิน

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส ์ จากัด
600/9 หมูท
่ ี่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
7.

ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-0766-7, 0-3848-1194
โทรสาร

0-3848-0828

่ นอล เอ็นเนอร์ย ี่ กรุป
บริษัท ออปอเรชัน
๊ จากัด
้ 6 อาคารโอเชีย
่ นทาวเวอร์ 1
170/14 ชัน
8.

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2661-8990
โทรสาร

0-2661-8991

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จากัด
600/48 หมูท
่ ี่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
9.

ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20230
โทรศัพท์ 0-38320-100
โทรสาร 0-38320-111
่ แนล
บริษัท บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน
มาร์เก็ตติง้ จากัด
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

10.

แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท์ 0-2676-2727
โทรสาร

0-2676-2726,0-2676-4493

บริษัท อี.พี.เอฟ. จากัด
549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์
11.

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-0091-4
โทรสาร

0-2294-4479

บริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จากัด
507/3 หมูท
่ ี่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
12.

ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-0844
โทรสาร

0-3848-1111
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ลาดับ
ที่

13.

ประเภทและ

ชนิดของหุ ้น

จานวนหุ ้น

ลักษณะธุรกิจ

ที่
ออกจาหน่าย

ที่
ออกจาหน่าย

จานวนหุ ้น

ผลิต ขาย
กระแสไฟฟ้ า

หุ ้นสามัญ

955,000,000

142,255,960

235,105,546.28

14.90

อบรมสัมมนา

หุ ้นสามัญ

200,000

28,000

175,000.00

14.00

้ มา ขายไป
ซือ

หุ ้นสามัญ

16,000,000

1,920,000

19,207,500.00

12.00

่ บริษัท/ทีต
ชือ
่ งั ้
บริษัท สหโคเจน (ชลบุร)ี จากัด
(มหาชน)
636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-1552-5

จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื
จานวนเงิน

สัดส่วน(%)
การถือหุ ้น

โทรสาร 0-3848-1551
บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จากัด

14.

530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2293-9000
โทรสาร

-

บริษัท ที-เวย์ จากัด
549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์
15.

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2294-0091-4
โทรสาร

6.1.3

0-2294-4479

บุคคลอ้ำงอิงอืน
่ ๆ
นำยทะเบียนหล ักทร ัพย์

-

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. (02) 009-9000
โทรสาร. (02) 009-9991

ทีป
่ รึกษำทำงกฎหมำย

-

บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส จากัด
548/14-45 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. (02) 683-8023, (02) 683-8843
โทรสาร. (02) 683-8843

ทีป
่ รึกษำทำงกำรเงิน

-

ไม่ม ี

ั
ทีป
่ รึกษำหรือผูจ
้ ัดกำรภำยใต้สญญำจ
ัดกำร

-

ไม่ม ี
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ผูส
้ อบบ ัญช ี

-

ั กรณ์ อุน
นายชย
่ ปิ ตพ
ิ งษา
เลขทะเบียนผู ้สอบบัญช ี เลขที่ 3196

-

ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
เลขทะเบียนผู ้สอบบัญช ี เลขที่ 1378

-

นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
เลขทะเบียนผู ้สอบบัญช ี เลขที่ 5202

-

ดร.ปรีชา สวน
เลขทะเบียนผู ้สอบบัญช ี เลขที่ 6718
บริษัท สานั กงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซเิ อทส ์ จากัด
ั ้ 7 ถนนเพลินจิต
เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสาร (02) 252-2860, (02) 255-2518,
(02) 254-1210, (02) 250-0634, (02) 254-8386-7

6.2

ข้อมูลสำค ัญอืน
่
- ไม่ม ี -
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