
โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
 

  นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
 

บริษัท S & J 

หมายถึง บริษัทฯ ทาํหนา้ที่ ออกแบบ วิจยัและพฒันา ทาํการจดัหาวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ มีการวางแผนการผลิต โดย

ประสานงานกบัลกูคา้ โรงงานทาํการผลิตตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 

บริษัทย่อย 

 หมายถึงกลุ่มบริษัทท่ีสนบัสนุนธุรกจิของบริษัทและมีความสาํคญัเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหน่ึงของบริษัท  ซึ่งบริษัทเป็น     

ผูล้งทุนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทย่อยเป็นกลุ่มท่ีบริษัทดูแลอย่างใกลช้ิด เพ่ือใหมี้การดาํเนินงานตามนโยบายของบริษัทในฐานะผูถ้ือหุน้ 

รวมทัง้ใหมี้ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ บริษัทในกลุ่มนีไ้ดแ้ก่ 

• บริษัท ทอ้ปเทร็นด ์แมนแูฟคเจอร่ิง จาํกดั (TTM) 

• บริษัท ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (WL) 

• บริษัท อีเอฟ จาํกดั (EF) 

• บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ยเูค) จาํกดั (S & J UK) 

     บริษัท กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมติกส ์ จาํกดั (GZ S & J) 

     บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยดีู วิชั่น (เอชเค) จาํกดั (4WD  HK)   

• บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยดีู  วิชั่น จาํกดั (4WD TH) 

บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยดีู วิชั่น ยโุรป บี.วี. จาํกดั (4WD NL) 

• บริษัท เอสเอเอเอส จาํกดั (SAAS) 

หมายเหตุ :  การถือหุ้นใน บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส ์จํากัด และ บริษัท โฟรด์ับเบิล้ยูดี วิชั่น (เอชเค) จํากัด               

เป็นการถือหุน้ทางออ้มของบริษัทฯ ผ่าน บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ยเูค) จาํกดั  

การถือหุน้ใน บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยดีู วิชั่น ยโุรป บี.วี. จาํกดั เป็นการถือหุน้ทางออ้มของบริษัทฯ ผ่าน บริษัท โฟรด์บัเบิล้-

ยดีู วิชั่น จาํกดั 
 

บริษัทร่วม 

หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีมีสัดส่วนการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพ่ือเอื ้อประโยชน์กับบริษัทในเชิงกลยุทธ์ และเพ่ือ             

ความรว่มมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑต่์างๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑข์องบริษัท บริษัทในกลุ่มนี้

ไดแ้ก่ 
 

• บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั (YHT) 

• บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จาํกดั (OEG) 

• บริษัท โอสถ อินเตอรแ์ลบบอราทอร่ีส ์จาํกดั (OSI) 

• Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika) 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและบริหารงานแต่ละบริษัท โดยท่ี

คณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดแูลกาํกบักิจกรรมของบริษัทภายใตอ้าํนาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่กาํหนดไว ้

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 



 

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ.258/2551 เร่ือง “การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่” ขอ้ 14 บริษัทไดเ้ขา้

ถือหุน้ เน่ืองจากเห็นว่าไดร้บัอตัราผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปันผลทกุปี และเป็นการเอือ้ประโยชนท์างธุรกิจต่อกนั 
 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

S&J ถือหุ้น

บริษัทอ่ืน 

บริษัทอ่ืน

ถือหุ้น S&J 

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%   

 1.1  บริษัทอื่นเป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษัทอื่น - - 

 1.2  บริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษัท   

 1. บริษัท ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกัด 50.00 - 

 2. บริษัท ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกัด 99.99 - 

 3. บริษัท อีเอฟ จาํกัด 99.99 - 

 4. บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ยูเค) จาํกัด 100.00 - 

 5. บริษัท กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมติกส ์จาํกัด (ถือหุน้โดย S&J-UK  100.00%) 100.00 - 

 6. บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยูดี วิชั่น (เอชเค) จาํกัด (ถือหุน้โดย S&J-UK  100.00%) 100.00 - 

 7. บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยูดี วิชั่น จาํกัด 99.99 - 

 8. บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยูดี วิชั่น ยุโรป บี.วี. จาํกัด 99.99 - 

 9. บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด 99.99 - 

 1.3  บริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้เกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตัง้แต่ 2 บริษัทขึน้ไป 

       บริษัทอื่นเหล่านัน้ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวร้ะหว่างกัน 

- - 

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%   

 2.1  บริษัทอื่นเป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% 

       บริษัทฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษัทอื่นเกินกว่า 10% 

- - 

 2.2  บริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% 

       บริษัทอื่นตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษัทฯ เกินกว่า 10% 

 

 

 

 1. บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 30.00 - 

 2. บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จาํกัด 30.00 - 

 3. บริษัท โอสถ อินเตอรแ์ลบบอราทอรี่ส ์จาํกัด 33.19 - 

 4. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35.00 - 

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%   

 3.1  บริษัทอื่นเป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษัทอื่นเกินกว่า 25% - - 

 3.2  บริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษัทฯ เกินกว่า 25%   

 1. บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (SPI) 

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (ICC) 

0.32 

0.35 

19.63 

14.60 

 

ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ ่

 บริษัทฯ ไดมี้การทาํธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท โดยการทาํธุรกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการทาํธุรกรรมปกติ

ทางการคา้ 


