
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นขอ้มูลทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการ
ทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลังไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 92/24 อาคารสาธรธาน ีชัน้ 11  

ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก 

กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ www.psisugar.com 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 
11 พฤษภาคม 2516 

โทรศัพท ์ 02-235-2277 

โทรสาร 02-636-9449 

บริษัทจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 

มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่92/24 อาคารสาธรธานี ชัน้ 11 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการโรงงานน ้ าตาล  

โดยในช่วงแรกของการสรรหาที่ดินที่จะ จัดตั ้งโรงงาน 

ทางบริษัทเคยมีโครงการที่จ ะ จัดตั ้งโรงงานที่ จั งห วัด 

ประจวบคีรีขันธ์ และไดม้ีการด าเนินการขอใบอนุญาตจาก

กระทรวงอุตสาหกรรมในชื่อ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม 

จ ากัด แต่ เนื่องดว้ยทางบริษัทมีกิจการโรงงานน ้ าตาล           

ที่จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นจังหวัดที่มีแหล่งวัตถุดิบและ 

มีความเหมาะสมในการผลิตน ้ าตาล ดังนั้นบริษัทจึงเลือก

จั งห วั ด ก าญจนบุ รี เ ป็ นที่ จั ด ตั ้ ง โ ร ง ง า นผลิต น ้ า ต า ล 

ประจวบอตุสาหกรรมจนถงึปัจจุบัน 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

หุน้บริษัทย่อมโอนกันได ้แต่หา้มโอนแก่บุคคลภายนอก  

เวน้แต่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือผูถ้ือหุน้ 

ทกุคนปฏเิสธไมย่อมรับโอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นายวรีะ ชนิธรรมมติร กรรมการ 

2 นายพงศ ์ชนิธรรมมติร กรรมการ 

3 นางพชัร ีชนิธรรมมติร กรรมการ 

4 นายชชัชยั ชนิธรรมมติร กรรมการ 

5 นายวนิย ์ชนิธรรมมติร กรรมการ 

6 นายกญัจน ์ชนิธรรมมติร กรรมการ 

7 นายพชิญ ์ชนิธรรมมติ กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่24 เมษายน 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

นายวรีะ ชนิธรรมมติร 41,386 17.24 

นายพงศ ์ชนิธรรมมติร 38,347 15.98 

นายชชัชยั ชนิธรรมมติร 17,435 7.26 

นายพชิญ ์ชนิธรรมมติร 17,434 7.26 

นายเนกข ์ชนิธรรมมติร 17,414 7.26 

นางสาววรีธ์มิา ชนิธรรมมติร 17,414 7.26 

นายวนิย ์ชนิธรรมมติร 13,811 5.75 

นายวชิญ ์ชนิธรรมมติร 12,844 5.35 

กระทรวงการคลงั 25 0.01 

อืน่ๆ 63,890 26.62 
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โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 240,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 240,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 1,000  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 240,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 5,525.39 บาท/หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นขอ้มูลทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการ
ทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลังไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 1,485.23 1,592.04 1,606.10 

หนีส้นิรวม 224.44 265.95 273.77 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,260.79 1,326.09 1,368.33 

รายไดร้วม 1,772.16 1,704.41 1,904.73 

ตน้ทนุขาย 1,435.48 1,306.58 1,602.74 

ก าไรสทุธ ิ 64.41 151.47 73.95 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 18.25 22.37 15.58 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 4.30 10.15 5.03 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 3.6367 8.8990 3.8824 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 0.18 0.20 0.20 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 4.34 9.51 4.60 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 5.11 11.42 5.40 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทสว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนเป็นหลัก ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 30 เป็นทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทเท่ากับ 1,485.23 ลา้นบาท 1,592.04 ลา้นบาท และ 
1606.10 ลา้นบาทตามล าดับ โดยในปี 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 106.81 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายการเงนิ
ใหกู้ย้มืและเงนิลงทนุระยะยาวทีเ่พิม่ขึน้ สว่นในปี 2560 บรษัิทมสีนิทรัพยเ์พิม่ขึน้เล็กนอ้ย จ านวน 14.06 ลา้นบาท มาจากการลงทุน
ในอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

หนี้สนิรวมของบรษัิทมีองค์ประกอบหลักคอื หนี้สนิหมุนเวียนอื่น เจา้หนี้การคา้ และ เงินกูย้มืระยะยาว โดย ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 หนี้สนิรวมของบรษัิทเท่ากับ 224.44 ลา้นบาท 265.95 ลา้นบาท และ 273.77 ลา้นบาท 
ตามล าดับหรอืคดิเป็น รอ้ยละ 15.11 รอ้ยละ 16.70 และรอ้ยละ 17.04 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดับ ทัง้นี้โดยภาพรวมในช่วงปี 
2558 บรษัิทมหีนีส้นิรวมลดลงเรือ่ยๆ ขณะทีปี่ 2559 และ 2560 หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากรายการหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ในช่วง 3 ปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน  
65.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.17 โดยการเพิม่ขึน้ของผูถ้อืหุน้เป็นผลจากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงาน และ
การเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ คือ ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นหลัก  
ทัง้บรษัิทสามารถจ่ายเงนิปันผลอยา่งตอ่เนือ่งตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา  

งบก าไรขาดทนุ 

 รายไดจ้ากการขายของบรษัิท ส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 1,755.91 
ลา้นบาท 1,683.14 ลา้นบาท และ 1,872.41 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 99.08 รอ้ยละ 98.75 และรอ้ยละ 98.30 
ของรายไดร้วม ตามล าดับ โดยรายไดจ้ากการขายจะรับรูเ้มือ่โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส าคัญของความเป็นเจา้ของ
สนิคา้ใหก้ับผูซ้ ือ้แลว้ 

 ส าหรับ ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตน้ทุนขายและบรกิารม ีเท่ากับ 1,435.48 ลา้นบาท 1,306.58 ลา้นบาท  
และ 1,602.74 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 81.00 รอ้ยละ 76.66 และรอ้ยละ 84.14 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ตน้ทุนขาย 
และบรกิารส าหรับปี 2560 บรษัิทมตีน้ทุนขายและบรกิารเพิม่ขึน้ เท่ากับ 296.16 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 22.67 เมือ่
เทยีบกับปีกอ่น มสีาเหตหุลักมาจากราคาออ้ยทีบ่รษัิทรับซือ้เพิม่ขึน้ตามการเพิม่ของราคาน ้าตาลในตลาด  

ในปี 2558 ถงึ 2560 บรษัิทมีก าไรสุทธจิ านวน 64.41 ลา้นบาท 151.47 ลา้นบาท และ 73.95 ลา้นบาท ตามล าดับ  
ซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 3.63 รอ้ยละ 8.89 และรอ้ยละ 3.88 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ในส่วนของก าไรสุทธปีิ 2559 บรษัิทมีก าไร
เพิม่ขึน้ 87.06 ลา้นบาท สาเหตหุลักจากก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานลดลง ส าหรับปี 2560 บรษัิทมกี าไร
สทุธลิดลง 77.52 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 51.18 จากปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขาย 


