
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผย 
เป็นการทั่วไปต่อสาธารณชน โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไม่มหีน า้ทีต่อ้ง
รับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 
 

ชือ่ บรษัิท สหชาตเิศรษฐกจิ จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 29 อาคาร 4เจ ซอยพหลโยธนิ 3 

(ซอยลอืชา) ถนนพหลโยธนิ 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ  

เว็บไซด ์ - 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

3 ตลุาคม 2501 

โทรศัพท ์ 02 -279-6851 

โทรสาร - 

บรษัิทจดทะเบยีนเมือ่วันที ่3 ตุลาคม 2501 มทีุนจดทะเบยีน

ช าระแลว้ปัจจุบันเท่ากับ 60 ลา้นบาท โดยมสี านักงานใหญ่

ตัง้อยู่เลขที ่29 อาคาร 4เจ ซอยพหลโยธนิ3 (ซอยลอืชา) 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

เพือ่ด าเนนิธุรกจิเหมอืงแรย่ปิซัม่ครบวงจร 

บริษัทเป็นผูผ้ลิตแร่ยิปซั่มแบบครบวงจร เพื่อจ าหน่าย 

ในประเทศ เนื่องจากแร่ยปิซั่มเป็นแร่ที่มีความเกี่ยวพันกับ

อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นตน้ ส่งผลใหค้วามตอ้งการแร่ยปิซั่ม

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นปัจจัยส่งเสรมิต่อการด าเนิน

ธุรกจิของบรษัิทเป็นอยา่งด ี 

บริษัทประกอบธุรกิจมากกว่า 50 ปี นอกจากธุรกิจเหมือง

แร่ยิปซั่มที่ด าเนินการในนามบริษัท บริษัทยังมีการถือหุน้ 

ในบรษัิท 4 เจ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 52.38 

ซึง่เป็นบรษัิททีป่ระกอบธุรกจิดา้นใหเ้ชา่อาคารเพือ่อยูอ่าศัย 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบับการโอนหุน้ 
 

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนนี้คนใดประสงคจ์ะโอนหุน้ตอ้งโอนใหแ้ก่

ผูถ้ ือหุน้บรษัิทนี้ก่อน ถา้ไม่มีผูถ้ ือหุน้บรษัิทนี้คนใดรับโอนก็

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกได ้การโอนใหแ้ก่บุคคลใดตอ้งไดร้ับ

อนุมัตจิากสภากรรมการของบรษัิทกอ่น จงึจะท าการโอนได ้

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นางโสภติา ธรีะกาญจน ์ กรรมการ 

2 นางดวงใจ ภักดภีมู ิ กรรมการ 

3 นายรัฐพล ภักดภีมู ิ กรรมการ 

4 นายเลศิ ภักดภีมู ิ กรรมการ 

5 พ.อ.ธนพล ภักดภีมู ิ กรรมการ 

6 นายฮวง ควน เฉนิ กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

บรษัิท 4 เจ โฮลดิง้ จ ากดั 240,000 40.00 

พล.ต.อ.โกวทิ ภักดภีมู ิ 60,000 10.00 

นางดวงใจ ภักดภีมู ิ 60,000 10.00 

พ.อ.ธนพล ภักดภีมู ิ 60,000 10.00 

นายรัฐพล ภักดภีมู ิ 60,000 10.00 

นายเลศิ ภักดภีมู ิ 60,000 10.00 

นางโสภติา ธรีะกาญจน ์ 59,950 9.99 

กระทรวงการคลงั 50 0.01 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560 
 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 60,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 60,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 100  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 600,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 1157.03 บาท/หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผย 
เป็นการทั่วไปต่อสาธารณชน โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไม่มหีน า้ทีต่อ้ง
รับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 956.95 1,160.09 1,287.38 

หนีส้นิรวม 528.23 568.95 593.16 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 428.72 591.15 694.22 

รายไดร้วม 1,184.16 1,129.60 1,121.53 

ตน้ทนุขาย 266.43 283.12 964.93 

ก าไรสทุธ ิ 165.49 162.43 103.07 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 72.17 73.91 73.90 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) (0.33) 16.66 10.15 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 17.29 14.97 9.60 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 1.23 0.96 0.85 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 17.29 14.00 8.01 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 38.60 27.48 14.85 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทเท่ากับ 956.95 ลา้นบาท 1,160.09  ลา้นบาท  

และ 1,287.38 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยในปี 2560 บรษัิทมสีนิทรัพยเ์พิม่ขึน้จากปี 2559 เท่ากับรอ้ยละ 10.97 โดยสาเหตุหลัก

จากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีนเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิง่รายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และสนิทรัพยร์วม 

ในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 เท่ากับรอ้ยละ 21.23 เนื่องจากลูกหนี้การคา้สุทธิและที่ดนิอาคารอุปกรณ์ ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้  

ของลกูหนีก้ารคา้สทุธใินแตล่ะปีเป็นไปในทศิทางเดยีวกับยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และเนือ่งจากธุรกจิของบรษัิทเป็นธุรกจิผลติแรย่ปิซั่ม

แบบครบวงจร ตัง้แต่การขุดหาแร่จนถงึจัดจ าหน่าย บรษัิทจงึตอ้งมกีารลงทุนในเครือ่งใช ้เครือ่งจักร และยานพาหนะเพิม่เพือ่ใช ้

ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท 

ส าหรับหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บรษัิทมอีัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากับ 1.23 เท่า และลดลงเท่ากับ 0.96 และ 

0.85 เทา่ จากปี 2559 และ 2560 ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาในสว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทในปี 2558 มจี านวนเทา่กับ 428.72 ลา้นบาท ในปี 

2559 จ านวน 591.15 ลา้นบาท และในปี 2560 จ านวน 593.16 ลา้นบาท ตามล าดับ  พบว่า การเพิม่ขึน้ดังกล่าวเกดิจากการ

เพิม่ขึน้ของก าไรสะสมของบรษัิท ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนนิการของบรษัิททีม่กี าไรจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้มาอยา่งตอ่เนือ่ง 

งบก าไรขาดทนุ 

บรษัิทมรีายไดร้วมในปี 2558 เท่ากับ 1,184.16 ลา้นบาท ปี 2559 เท่ากับ 1,129.60 ลา้นบาท และปี 2560 เท่ากับ 

1,121.53 ลา้นบาท ตามล าดับ ส าหรับค่าใชจ้่ายในปี 2558 2559 และ 2560 มีจ านวนเท่ากับ 960.40 ลา้นบาท 904.46  

ลา้นบาท และ 964.93 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่ค่าใชจ้่ายในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 โดยเฉพาะในส่วนค่าใชจ้่ายการขาย 

และตลาด ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรายไดร้วมในปี 2560 ของบรษัิทฯ ลดลงจากปี 2559 เท่ากับรอ้ยละ 0.71  

ดว้ยเชน่กัน จงึสง่ผลใหก้ าไรสทุธใินปี 2560 ทีม่จี านวนเทา่กับ 103.07 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปี 2559 รอ้ยละ 36.54   

 


