
1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2564 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น            % 

  1.  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)* 30,100,300 20.08 

  2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)*  21,897,781 14.60 

  3.  บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จํากดั* 15,682,694 10.46 

  4.  บริษัท วิทยาสทิธ์ิ จํากดั* 13,039,447 8.70 

  5.  นายบญุเกียรติ    โชควฒันา 10,298,408 6.87 

  6.  นายวีรพฒัน์        พนูศกัดิ์อดุมสนิ 7,430,144 4.96 

  7.  นายบณุยสทิธ์ิ     โชควฒันา 3,452,374 2.30 

  8.  นางทิพาภรณ์      โชควฒันา 2,725,652 1.82 

  9.  น.ส.รติพร            พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,800,000 1.20 

10.  น.ส.ภาวิณี          พนูศกัดิ์อดุมสนิ 1,800,000 1.20 

      รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 108,226,800 72.19 

           รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 149,930,828 100.00 
 

หมายเหตุ  :  *  บริษัทในกลุม่สหพฒัน์   

การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามประเภทของบุคคลที่ถอื (ณ วันที่  31 ธันวาคม  2564) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     สญัชาติไทย 31 87,898,105 58.63 

     สญัชาติตา่งด้าว  4 409,788 0.27 

               รวมนิติบุคคล 35 88,307,893 58.90 

บุคคลธรรมดา    

     สญัชาติไทย       798 61,265,342 40.86 

     สญัชาติตา่งด้าว 12 357,593 0.24 

             รวมบุคคลธรรมดา      810 61,622,935 41.10 

             รวมทัง้สิน้      845  149,930,828 100.00 

 

 การกระจายการถอืหุ้นจาํแนกตามอตัราส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ถอื (ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2564) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

นิติบุคคล    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%  9 86,088,885 57.42 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 24 2,218,958 1.48 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย  2 50 0.00 

               รวมนิติบุคคล 35 88,307,893 58.90 

    

    



ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนราย            จาํนวนหุ้น          % 

บุคคลธรรมดา    

     ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5%         16 40,425,991 26.96 

     ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% แตไ่มต่ํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 663 21,194,914 14.14 

     ถือหุ้นตํ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย 131 2,030 0.00 

             รวมบุคคลธรรมดา      810 61,622,935 41.10 

             รวมทัง้สิน้      845 149,930,828 100.00 

 

ข้อมูลการกระจายการถอืครองหุ้น (Free Float) 

ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 42         

วนัท่ี  15  มีนาคม 2564 ซึง่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยร้อยละ 32.26 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) หรือกับบริษัทในเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

การถอืหุ้นไขว้ระหว่างกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้ นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้ นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ

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

ถือหุ้น เน่ืองจากเห็นวา่ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีดีในรูปเงินปันผลทกุปี และเป็นการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจตอ่กนั 
 

ชื่อบริษัท 

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 โฟร์ดบัเบิล้ยดีู วชิัน่ ยโุรป บี.วี. จํากดั 99.99 - 

 9. บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 99.99 - 

 1.3  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 50% ในบริษัทอ่ืน ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป 

       บริษัทอ่ืนเหล่านัน้ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั 

- - 

    

    

    

    

    



 

ชื่อบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

S&J ถือหุ้น

บริษัทอ่ืน 

บริษัทอ่ืน

ถือหุ้น S&J 

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 

20.08 

14.60 

 3. บริษัท สหพฒันพิบลู จํากดั (มหาชน) (SPC) 0.36 0.16 

หมายเหตุ : * บริษัทดงักลา่วได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

1.4  จาํนวนทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว 

 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทุนเรียกชําระแล้ว 

149,930,828 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 149,930,828 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 

1 เสยีง 

1.5  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 บริษัทฯ ไมม่ีการออกหลกัทรัพย์อ่ืน 


