
 

 

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
 

  นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
 

บริษัท S & J 

หมายถึง บริษัทฯ ทําหน้าท่ี ออกแบบ วิจยัและพฒันา ทําการจดัหาวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ มีการวางแผนการผลิต โดย

ประสานงานกบัลกูค้า โรงงานทําการผลติตามความต้องการของลกูค้า 
 

บริษัทย่อย 

 หมายถึงกลุม่บริษัทท่ีสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทและมีความสําคญัเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท  ซึ่งบริษัทเป็น     

ผู้ลงทนุรายใหญ่ กลุม่บริษัทย่อยเป็นกลุม่ท่ีบริษัทดแูลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีการดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น 

รวมทัง้ให้มีประสทิธิภาพในการให้บริการ บริษัทในกลุม่นีไ้ด้แก่ 

• บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั (TTM) 

• บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (WL) 

• บริษัท อีเอฟ จํากดั (EF) 

• บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั (S&J - UK) 

     บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จํากดั (S&J - China) 

     บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ (เอชเค) จํากดั (4WD - HK)   

• บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี  วิชัน่ จํากดั (4WD) 

• บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั (SAAS) 

หมายเหตุ :  การถือหุ้นใน บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จํากัด และ บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วิชั่น (เอชเค) จํากัด               

เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ผา่น บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั 
 

บริษัทร่วม 

หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีมีสัดส่วนการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพ่ือเอือ้ประโยชน์กับบริษัทในเชิงกลยุทธ์ และเพ่ือ             

ความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ของบริษัท บริษัทในกลุม่นี ้

ได้แก ่
 

• บริษัท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จํากดั (YHT) 

• บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จํากดั (OEG) 

• บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั (OSI) 

• Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika) 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและบริหารงานแต่ละบริษัท โดยท่ี

คณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดแูลกํากบักิจกรรมของบริษัทภายใต้อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ 

 

 

 

 



 

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 



 

 

การถอืหุ้นไขว้ระหว่างกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้ นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้ นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.258/2551 เร่ือง “การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม”่ ข้อ 14 บริษัทได้เข้า

ถือหุ้น เน่ืองจากเห็นวา่ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีดีในรูปเงินปันผลทกุปี และเป็นการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจตอ่กนั 
 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

S&J ถือหุ้น

บริษัทอ่ืน 

บริษัทอ่ืน

ถือหุ้น S&J 

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%   

 1.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน - - 

 1.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกวา่ 50% บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท   

 1. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 50.00 - 

 2. บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั 99.99 - 

 3. บริษัท อีเอฟ จํากดั 99.99 - 

 4. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล (ยเูค) จํากดั 100.00 - 

 5. บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมตกิส์ จํากดั (ถือหุ้นโดย S&J-UK  100.00%) 100.00 - 

 6. บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วชิัน่ (เอชเค) จํากดั (ถือหุ้นโดย S&J-UK  100.00%) 100.00 - 

 7. บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วชิัน่ จํากดั 99.99 - 

 8. บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 99.99 - 

 1.3  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 50% ในบริษัทอ่ืน ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป 

       บริษัทอ่ืนเหล่านัน้ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั 

- - 

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%   

 2.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25% แตไ่ม่เกินกวา่ 50% 

       บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกวา่ 10% 

- - 

 2.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25% แตไ่ม่เกินกวา่ 50% 

       บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 10% 

 

 

 

 1. บริษัท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จํากดั 30.00 - 

 2. บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 30.00 - 

 3. บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั 33.19 - 

 4. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35.00 - 

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%   

 3.1  บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกวา่ 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกวา่ 25% - - 

 3.2  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกวา่ 25% บริษัทอ่ืนต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%   

 1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (SPI) 

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (ICC) 

0.32 

0.35 

16.06 

14.61 

 

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมร่วมกบับริษัทในกลุม่ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยการทําธุรกรรมดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นการทําธุรกรรมปกติ

ทางการค้า 


