
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มูลทีเ่ปิดเผย        
เป็นการทั่วไปต่อสาธารณชน โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มูลเบือ้งตน้ต่อผูท้ีส่นใจในการลงทุนในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไม่มหีน ้าทีต่อ้ง
รับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท ชลสนิ จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 252/11 ชัน้ 7 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 

ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ - 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

20 มนีาคม 2527 

โทรศัพท ์ 02-695-4912-28 

โทรสาร - 

บริษัทจดทะเบียนก่อตั ้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2527  มี

ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 252/11 ชัน้ 7 อาคารส านักงาน

เมือ งไทย -ภัท ร  1  ถนนรั ชดาภิเษก  แขวงห ว้ยขวาง            

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งใน

บริษัทย่อยของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิทใหญ”่)  ซึง่ประกอบกจิการในประเทศไทยเป็นโฮลดิง้

คอมพานี ด าเนินธุรกจิหลักในการท าเหมืองแร่ดีบุกในทะเล 

เหมอืงแร่ทองค า เหมอืงหนิ และโครงการอาคารเพือ่ใหเ้ช่า

และบรกิารทีพั่กอาศัย    

บริษัทด าเนินกิจการรับจา้งบดย่อยโม่หินใหแ้ก่บริษัทใหญ่    

ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซท์และจัดจ าหน่าย        

หินแอนดีไซท์ โดยที่ตัง้ของโรงโม่หินของบริษัทตัง้อยู่ใน

บรเิวณเดยีวกับเหมอืงหนิแอนดไีซท ์ตัง้อยู่ที ่อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 140 

กโิลเมตร บรเิวณเหมอืงหนิมพีืน้ทีท่ัง้หมด ประมาณ 215 ไร ่

(หรอืคดิเป็น 344,000 ตารางเมตร) โดยนอกจากพืน้ทีเ่หมอืง

แลว้ ยังประกอบไปดว้ยพื้นที่โรงโม่หิน พื้นที่บริการและ     

ซ่อมบ ารุง และพื้นที่ส าหรับกองวัสดุ ปัจจุบันบริษัทมีก าลัง   

การผลิตรวม 360,000 ตันต่อปี  โดยกลุ่มลูกคา้หลักของ

บรษัิทครอบคลมุหลายกลุม่ อาท ิ

1.  การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2.  กรมทางหลวงแหง่ประเทศไทย 

3.  การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

4.  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดและต าบล 

5.  บรษัิทรับเหมากอ่สรา้ง 

 

 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

 หา้มมใิหผู้ถ้อืหุน้โอนหุน้ของตนในบรษัิทใหแ้ก่บุคคลภายนอก

โดยมไิดเ้สนอขายหุน้นัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อืน่ตามอัตราส่วนจ านวน

หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้อืน่ ๆ ถอือยูใ่นบรษัิทเสยีก่อน เวน้แต่บรษัิทจะแปร

สภาพเป็นบรษัิทมหาชนหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 ทัง้นี้ การโอนหุน้ใดๆ จะตอ้งไม่ท าใหผู้ไ้ม่มสีัญชาตไิทยถอืหุน้

ในบรษัิทเกนิอัตรารอ้ยละ 30 หรอืเกนิกวา่จ านวนทีก่ าหนดไวใ้น

กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับใดในประเทศไทย 

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ล าดบัที ่ ชือ่ ต าแหนง่ 

1 นายชนะ วงศส์ภุาพ กรรมการ 

2 นายวจิติร เจยีมวจิติรกลุ กรรมการ 

3 นายวชิยั เชดิชวีศาสตร ์ กรรมการ 

4 นายศภุชยั ใจสมทุร กรรมการ 

5 นายสเุทพ บรุะมาน กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่2 มนีาคม 2561 
 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

บรษัิท ทุง่คาฮาเบอร ์จ ากดั (มหาชน) 2,946,897 88.18 

นางสาว พอจติ พรภักดวีฒันา 278,994 8.35 

กระทรวงการคลงั 105,000 3.14 

นายโกศล ไกรฤกษ์ 9,365 0.28 

นายกฤษณ์ ปทมุราช 574 0.02 

น.พ. บญุเทยีม เขมาภริัตน ์ 400 0.01 

นายตลุวทิย ์สถาปนจาร ุ 287 0.01 

นางวรรณา ศรขีจร 287 0.01 

ผูถ้อืหุน้รายอืน่ๆ 6 0.00 

ทีม่า: บอจ. 5 โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่24 พฤศจกิายน 2560 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 334,181,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 334,181,000 บาท 

ราคาพาร ์ 100  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 3,341,810 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ ณ 31 ธ.ค. 59 22.64 บาทตอ่หุน้ 

ทีม่า: บอจ. 5 โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่24 พฤศจกิายน 2560 
 

 
 
 
 
 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มูลทีเ่ปิดเผย        
เป็นการทั่วไปต่อสาธารณชน โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มูลเบือ้งตน้ต่อผูท้ีส่นใจในการลงทุนในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไม่มหีน ้าทีต่อ้ง
รับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 21.66 42.40 43.48 

หนีส้นิรวม 167.04 8.44 12.46 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (145.38) 33.97 31.02 

รายไดร้วม 14.98 15.32 23.51 

ตน้ทนุขาย (9.35) (10.51) (17.95) 

ก าไรสทุธ ิ 0.37 (4.84) (2.95) 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 37.50 27.83 23.22 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 10.96 (36.37) (13.13) 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 2.45 (33.22) (12.55) 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) (1.15) 0.25 0.40 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 1.69 (11.42) (6.78) 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) (0.25) (14.25) (9.51) 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทสว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีนประเภทลูกหนี้การคา้และสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนประเภทอุปกรณ์
และเครือ่งจักรเป็นหลัก ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 60.00 ของสนิทรัพยร์วมเป็นอุปกรณ์และเครือ่งจักร โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 
2559 และ 2560 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทเทา่กับ 21.66 ลา้นบาท 42.40 ลา้นบาท และ 43.48 ลา้นบาทตามล าดับ โดยในปี 2559 
บรษัิทมสีนิทรัพยเ์พิม่ขึน้ 20.74 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 95.75 จากปี 2558 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของ
เครือ่งจักรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการบดย่อยและโม่หนิ ในส่วนปี 2560 บรษัิทยังมสีนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้เล็กนอ้ยจ านวน 1.08 ลา้นบาท 

โดยมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ๆโดยไมเ่ป็นนัยยะส าคัญ 

หนีส้นิรวมของบรษัิทมอีงคป์ระกอบหลักคอืเจา้หนีก้ารคา้ และ เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดย ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 หนี้สนิรวมของบรษัิทเท่ากับ 167.04 ลา้นบาท 8.44 ลา้นบาท และ 12.46 ลา้นบาท ทัง้นี้โดย
ภาพรวมในชว่งปี 2558-2560 ทีผ่่านมา หนี้สนิรวมของบรษัิทลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากบรษัิทมกีารจ่ายช าระคนืหนี้เงนิกูย้มื
ระยะยาวจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกันในระหวา่งปี 2559 สง่ผลใหปี้ 2559 หนีส้นิรวมลดลงจากปี 2558 ประมาณ 158.60 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2558-2560 มจี านวนตดิลบเนือ่งจากบรษัิทมผีลขาดทนุสะสม อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 ส่วนของ ผู ้
ถอืหุน้เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 179.34 ลา้นบาท โดยการเพิม่ขึน้ของผูถ้อืหุน้เป็นผลจากผลขาดทุนสะสมทีล่ดลงเนื่องจากผล
ก าไรจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ขององคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ คอื มูลค่าเงนิเพิม่ทุนรับล่วงหนา้ ทัง้นี ้
บรษัิทไมม่กีารจ่ายเงนิปันผลตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา 

งบก าไรขาดทนุ 

 รายไดจ้ากการขายของบรษัิทส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 14.96 ลา้นบาท 
14.57 ลา้นบาท และ 23.39 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.89 รอ้ยละ 95.12 และรอ้ยละ 99.39 ของรายไดร้วม
ตามล าดับ สาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้นื่องจากบรษัิทมกีารปรับราคาขายสนิคา้เพิม่สูงขึน้ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มา โดย
รายไดจ้ากการขายจะรับรูเ้มือ่โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส าคัญของความเป็นเจา้ของสนิคา้ใหก้ับผูซ้ ือ้แลว้ 

 ส าหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตน้ทุนขายและบรกิารมจี านวนเท่ากับ 9.35 ลา้นบาท 10.51 ลา้นบาท และ 17.95 
ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 62.43 รอ้ยละ 68.65 และรอ้ยละ 76.35 ของรายไดร้วมตามล าดับ ตน้ทุนขายและบรกิารส าหรับปี 
2559 บรษัิทมตีน้ทุนขายและบรกิารเพิม่ขึน้เท่ากับ 1.16 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 12.40 โดยมสีาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ขึน้ของคา่ซอ่มแซมเครือ่งจักรและอปุกรณ์ในโรงโม่เนื่องจากเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการโม่หนินัน้มอีายุการใชง้านนานมากแลว้ และ
ส าหรับปี 2560 บรษัิทมตีน้ทุนขายและบรกิารเพิม่ขึน้เท่ากับ 7.44 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 70.79 เมือ่เทยีบกับปีก่อน 
โดยสาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารซึง่เพิม่ขึน้ตามรายได ้

ปี 2558 ถงึ 2560 บรษัิทมีผลก าไร (ขาดทุน) สุทธิจ านวน 0.37 ลา้นบาท (4.84) ลา้นบาท และ (2.95) ลา้นบาท 
ตามล าดับ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 2.44 รอ้ยละ (31.60) และรอ้ยละ (12.55) ของรายไดร้วมตามล าดับ ในส่วนของก าไรสุทธปีิ 2559 
และ 2560 บรษัิทประสบผลขาดทุนสุทธ ิ4.84 และ 2.95 ลา้นบาทตามล าดับ โดยสาเหตุหลักมาจากตน้ทุนการขายและบรกิาร
รวมทัง้คา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีป่รับตัวเพิม่สงูขึน้ 


