
1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิทั 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท S & J 

 หมายถึง  บริษัทฯ  ทาํหนา้ที�  ออกแบบ  วิจยัและพฒันา  ทาํการจดัหาวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ ์ มีการวางแผนการผลิต 

โดยประสานงานกบัลกูคา้ โรงงานทาํการผลิตตามความตอ้งการของลกูคา้ 

บริษัทย่อย 

หมายถึงกลุ่มบริษัทที�สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทและมีความสาํคัญเป็นเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ�งของบริษัท  ซึ�งบริษัทเป็น 

ผูล้งทุนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทย่อยเป็นกลุ่มที�บริษัทดูแลอย่างใกลชิ้ด เพื�อใหม้ีการดาํเนินงานตามนโยบายของบริษัทในฐานะผูถื้อหุน้ 

รวมทั�งใหม้ีประสิทธิภาพในการใหบ้รกิาร บริษัทในกลุ่มนี�ไดแ้ก ่

 บรษัิท ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั (TTM)

 บรษัิท อีเอฟ จาํกัด (EF)

 บรษัิท เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชั�นแนล (ยเูค) จาํกดั (S & J UK)

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

 บรษิัท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี วิชั�น (เอชเค) จาํกดั (4WD  HK)

 บรษัิท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี  วิชั�น จาํกดั (4WD TH)

 บรษัิท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี วิชั�น ยุโรป บี.วี. จาํกดั (4WD NL)

 บรษัิท ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกัด (WL)*

 บรษัิท เอสเอเอเอส จาํกดั (SAAS)**

หมายเหต ุ: 

 การถือหุน้ใน บริษัท กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมติกส ์จาํกัด และ บริษัท โฟรด์ับเบิ �ลยูดี วิชั�น (เอชเค) จาํกัด

เป็นการถือหุน้ทางออ้มของบรษัิทฯ ผ่าน บรษิัท เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชั�นแนล (ยเูค) จาํกดั

 การถือหุ้นใน  บริษัท  โฟร ์ดับเบิ �ลยูดี   วิชั�น ยุโรป  บี.วี. จํากัด   เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่าน

บรษิัท โฟรด์บัเบิ �ลยดูี วิชั�น จาํกดั

* บริษัทดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  เมื�อวันที�  4  มิถุนายน  2564 และปัจจุบันอยู่

ระหว่างการชาํระบญัชี

**     บรษัิทดงักล่าวอยู่ระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

บริษทัร่วม 

หมายถึง  กลุ่มบริษัทที�มีสัดส่วนการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพื�อเอื �อประโยชน์กับบริษัทในเชิงกลยุทธ์ และเพื�อ  

ความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑต์่างๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑข์องบริษัท บริษัทในกลุ่มนี �

ไดแ้ก ่

 บรษัิท ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) จาํกดั (YHT)

 บรษัิท ออปอเรชั�นนอล เอ็นเนอรย์ี� กรุ๊ป จาํกดั (OEG)

 บรษัิท โอสถ อนิเตอรแ์ลบบอราทอรี�ส ์จาํกดั (OSI)

 Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (Atika)

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม จะมีคณะกรรมการดูแลรบัผิดชอบและบริหารงานแต่ละบริษัท โดยที�

คณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการดูแลกาํกบักิจกรรมของบริษัทภายใตอ้าํนาจหนา้ที�ความรบัผิดชอบที�กาํหนดไว ้



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 



ข้อมูลนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

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 และ

ชดุของขวญั 

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 

ผลติภณัฑ์ประเภท

สารเคมี บรรจุ

ภณัฑ์ และ

ผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

หุ้นสามญั 1,000,000 999,997 99.99 

5. บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด **

2  อาคาร เค.เอ.เอ็น ชัน้ 6

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศพัท์ (02) 676-2727

โทรสาร (02) 676-2726

วิจยัและพฒันา

สตูรผลติ

เคร่ืองสาํอาง 

หุ้นสามญั 200,000 199,997 99.99 

หมายเหตุ :  *  บริษัทดงักลา่วได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า  เม่ือวนัที่ 4 มิถนุายน 2564 และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

 **  บริษัทดงักลา่วอยูร่ะหวา่งจดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 



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 % 

บริษัทร่วมค้า 

11. บริษัท ดีเคเอสเจ  จาํกดั

2535 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ (02) 790-8000

จดัจําหนา่ย

เคร่ืองสาํอาง 

หุ้นสามญั 1,000 499 49.99 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั

12. 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 

13. 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 

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 

16. 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 955,000,000 112,000,000 11.73 



1.3.2  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน

หุ้นท่ีมีสิทธิ ออกเสียงของบริษัท 

บริษัทฯ ได้ลงทุนใน บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (TTM) ในสดัส่วนร้อยละ 50 ถือเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท โดยมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว จํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท 

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (SPI) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) (ICC) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 18  

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกท่ีใช้กบัเคร่ืองสําอาง 

อาหาร และยา เช่น หลอด, ขวด, กระปุก, ตลับแป้ง,แท่งลิปสติก เพ่ือตอบรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร    

ทัง้นีก้ารลงทนุในบริษัท TTM เป็นการลงทนุในธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัท  แม้วา่จะเป็นการลงทนุร่วม กบับคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้งของบริษัทดงักลา่วข้างต้น ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเช่ือวา่โครงสร้างการถือหุ้นดงักลา่วเหมาะสม 

เป็นการสง่เสริมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ  มีสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นในการบริหารจดัการเงินลงทนุของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีบริษัทมีอยู่ใน 

TTM อย่างมีอิสระ และในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่าง 

เทา่เทียม และคํานงึถึงประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นสาํคญั   โดยได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี และ

การควบคุมภายในท่ีดี  ซึ่งรวมถึงมาตรการดําเนินการเก่ียวกบัการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

การอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องผ่าน 

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเข้าทํา

รายการดงักล่าวสมเหตสุมผล   มีข้อตกลงท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  เสมือนการทํารายการกบับุคคลภายนอก และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

นอกจากนีก้ฎเกณฑ์ท่ีใช้บงัคบักบับริษัทจดทะเบียนยงัช่วยสนบัสนนุให้เกิดความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการ 

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นีผู้้มีสว่นได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงทัง้ ในฐานะ

กรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นในการการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ข้างต้น 

1.3.3  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยการทําธุรกรรมดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการทํา

ธุรกรรมปกติทางการค้า 


