
 

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

    1.1  ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อบริษัท       บริษัท เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

     ชื่อย่อหลักทรัพย์            S & J  

     เลขทะเบียนบริษัท   0107537001366  

     ประกอบธุรกิจประเภท   รับจ้างผลติเคร่ืองสาํอาง 

     ทุนจดทะเบียน  หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท 

     จาํนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจาํหน่าย หุ้นสามญั 149,930,828 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท   

     ที่ตัง้บริษัท     สาํนักงาน 

    2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

                                             กรุงเทพฯ  10120 

         โทรศพัท์ (02) 676-2727, (02) 676-2737 

     โทรสาร (02) 676-2726, (02) 373-2747 

     โรงงานแห่งที่  1 (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา) 

      600/4 หมู ่11 ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   

     จงัหวดัชลบรีุ  20230 

     โทรศพัท์ (038) 480-086-89 โทรสาร (038) 480-139 

     โรงงานแห่งที่  2 (นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง) 

     789/159 หมู ่1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบงั  ตําบลหนองขาม   

     อําเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230 

     โทรศพัท์ (038) 348-512  โทรสาร (038) 348-461 

     เว็บไซต์     www.snjinter.com 

       ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL ADDRESS 

     เลขานกุารบริษัท (02) 676-2727 ตอ่ 2812 sumit_k@snjinter.com 

     นกัลงทนุสมัพนัธ์ (02) 676-2727 ตอ่ 2508 sji_sec@snjinter.com 

     หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (02) 676-2727 ตอ่ 2784 pannee375@gmail.com 

 

 

http://www.snjinter.com/


 

     
    1.2  การลงทุนในบริษัทอื่นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทย่อย      

 1. S&J International (UK) Limited               

1B Montague Road, Wimbledon, London, 

SW191TB 

Telephone No.  0203 167 0095 

Mobile No. 447 5989 31250 

Fax No. 0870 421 5752 

จดัจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

และชดุของขวญั 

รวมถงึให้บริการ

ทางการตลาด 

หุ้นสามญั 100,000 100,000 100.00 

 

2. 
 

บริษัท อี เอฟ จาํกดั 

600/4  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  (038) 480-086-89 

โทรสาร  (038) 480-139 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

40,000 
 

39,994 
 

99.99 

 

3. 
 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726,(02) 676-4493 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

100,000 
 

99,993 
 

99.99 

 

4. 
 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น จาํกัด 

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726 

 

นําเข้า สง่ออก 

ซือ้มา ขายไป 

ผลติภณัฑ์

ประเภทสารเคมี 

บรรจภุณัฑ์ และ

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

999,997 
 

99.99 

 

5. 
 

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด 

2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์   

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726 

 

วิจยัและพฒันา

สตูรผลติ

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

199,997 
 

99.99 



 

 

ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทย่อย (ต่อ)      

 6. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั            

334 หมูท่ี่ 1 สวนอตุสาหกรรมศรีราชา  

ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลบงึ  อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์ (038) 760-763, (038) 480-851 

โทรสาร  (038) 760-763 

บรรจภุณัฑ์ หุ้นสามญั 1,200,000 600,000 50.00 

บริษัทร่วม      
 

7. 
 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 

Suite 12-A, Level 12 Menara Northam,   

No. 55 Jalan Sultan Ahmad Shah 10050, 

Penang, Malaysia. 

 

ผลติ และ

จําหนา่ย

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

2,100,000 
 

35.00 

 

8. 

 

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จาํกัด 

600/9  หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  (038) 480-766-7 

โทรสาร  (038) 480-828 

 

ผลติยา 
 

หุ้นสามญั 
 

6,000,000 
 

1,991,440 
 

33.19 

 

9. 
 

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป 

จาํกัด 

170/14 ชัน้ 6 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1      

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ (02) 661-8990 

โทรสาร (02) 661-8991 

 

บริการเก่ียวกบั

การเดินเคร่ือง

โรงไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

3,000,000 
 

899,999 
 

30.00 

 

10. 
 

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 

600/48 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8  

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   

จงัหวดัชลบรีุ  20230 

โทรศพัท์  (038) 320-100 

โทรสาร  (038) 320-111 

 

ผลติภณัฑ์ 

เส้นผม 

 

หุ้นสามญั 
 

2,000,000 
 

599,995 
 

30.00 

 

 



 

 

ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย 

การถอืหุ้นโดยบริษัท 

จาํนวนหุ้น % 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั      
 

11. 
 

บริษัท บี.เค.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล      

มาร์เก็ตติง้  จาํกดั            

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  

แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์ (02) 676-2727 

โทรสาร (02) 676-2726, (02) 676-4493 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

1,000,000 
 

189,999 
 

19.00 

 

12. 
 

บริษัท อี.พี.เอฟ. จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ  ถนนสาธุประดิษฐ์       

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร  10120  

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

อปุโภคบริโภค 
 

หุ้นสามญั 
 

65,000 
 

11,700 
 

18.00 

 

 

13. 
 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) 

636 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์ (02) 481-552-5 

โทรสาร (02) 481-551 

 

ผลติ จําหนา่ย 

กระแสไฟฟา้ 

 

หุ้นสามญั 
 

955,000,000 
 

142,255,960 
 

14.90 

 

14. 
 

บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จาํกดั 

530 ซ.สาธุประดษิฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 293-9000 

 

อบรมสมัมนา 
 

หุ้นสามญั 
 

200,000 
 

28,000 
 

14.00 

 

15. 
 

บริษัท ท-ีเวย์ จาํกัด 

549/2 ซอยแสงสขุ ถนนสาธุประดิษฐ์  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา   

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ (02) 294-0091-4 

โทรสาร (02) 294-4479 

 

บริการนําเท่ียว 

ธุรกิจโรงแรม 

และซือ้ขายสนิค้า 

 

หุ้นสามญั 
 

16,000,000 
 

1,920,000 
 

12.00 

 

    

 

 



 

  1.3  บุคคลอ้างองิอื่นๆ 
 

      นายทะเบียนหลกัทรัพย์       บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

       อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์. (02) 009-9000  โทรสาร. (02) 009-9991  

     ที่ปรึกษาทางกฎหมาย     บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จาํกดั 

     548/14-45  ซอยสาธุประดิษฐ์ 58  แยก 18   

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์. (02) 683-8023, (02) 683-8843  โทรสาร.(02) 683-8843 

     ที่ปรึกษาทางการเงนิ    ไมม่ ี

     ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาจัดการ ไมม่ ี

     ผู้สอบบัญช ี    นางสายฝน  อินทร์แก้ว        เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4434 

นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ     เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 4501 

นางพนูนารถ  เผา่เจริญ       เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี เลขท่ี 5238 

          บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

เลขท่ี  193/136-137  อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33   

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

โทรศพัท์/โทรสาร  (02) 264-9090,  (02) 264-0789 

  

2. ข้อมูลสาํคัญอ่ืน   

- ไม่มี -   


