
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็น 
การทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ที่ตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท ไทยยบิซัม่ จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 539/2 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 

เว็บไซด ์ - 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

7 ธันวาคม 2499 

โทรศัพท ์ - 

โทรสาร - 

บริษัทฯ จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 7  ธันวาคม พ.ศ. 2499  

เพื่อประกอบธุรกิจประเภพเหมืองแร่ยิปซั่ม บรษัิทมีเหมือง

แร่ยิปซั่ ม ตั ้งอยู่ที่อ า เภอหนอง บัว  จั งห วัดนครสวรรค ์ 

ซึง่ด าเนินการภายใตก้ารประทานบัตรในการประกอบกจิการ

เหมอืงแร่ยปิซั่ม ซึง่เป็นไปตามการดูแลการท าเหมอืงแร่ของ

กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ โดยประทานบัตรมี

อายถุงึวันที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

ไมพ่บขอ้จ ากัดในการโอนหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่ ต าแหนง่ 

1 นายกฤษฎา กมัปนาทแสนยากร กรรมการ 

2 นางทพิวภิา กมัปนาทแสนยากร กรรมการ 

3 นางวรรณวด ีกมัปนาทแสนยากร กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

นายบญัชา กมัปนาทแสนยากร 478 23.90 

นายกฤษฎา กมัปนาทแสนยากร 477 23.85 

นางทพิวภิา สวุรรณรัฐ 477 23.85 

กระทรวงการคลงั 100 5.00 

นายมงคล ศรยีานนท ์ 85 4.25 

นายประกจิ งามวงคช์ล 56 2.80 

นายชวลติ อศัวโรจน ์ 40 2.00 

น.พ. ไชยยันต ์กมัปนาทแสนยากร 30 1.50 

นางอไุรทพิย ์อนิทเุวศ 25 1.25 

อืน่ๆ 222 11.10 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 1,200,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 1,200,000 บาท 

ราคาพาร ์ 600  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 2,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (845.61) บาท/หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วัวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็น 
การทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ที่ตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2552 2553 2554 

สนิทรัพยร์วม 1.40 0.06 0.06 

หนีส้นิรวม 0.99 1.29 1.75 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.41 (1.22) (1.69) 

รายไดร้วม 2.19 - - 

ตน้ทนุขาย 1.31 1.11 - 

ก าไรสทุธ ิ 0.32 (1.63) (0.47) 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 40.28 N/A N/A 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 15.86 N/A N/A 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 14.55 N/A N/A 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 2.40 N/A N/A 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 22.81 (2,583.23) (817.89) 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 77.61 N/A N/A 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี้ บรษัิทยังอยูใ่นสถานะด าเนนิกจิการอยู ่แตไ่มม่กีารสง่งบการเงนิตัง้แตปี่ 2555 เป็นตน้มา 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทมอีงคป์ระกอบหลักอยู่ในส่วนของสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน คดิเป็นอัตราส่วนรอ้ยละ 79.09 รอ้ยละ 

70.46 และ รอ้ยละ 77.67 ในปี 2552 2553 และ 2554 ตามล าดับ โดยมลูคา่ของสนิทรัพยร์วมในปีดังกล่าวมคี่าเท่ากับ 1,399,058 

บาท 63,225 บาท และ 57,354 บาท ตามล าดับ การลดลงของสนิทรัพยร์วมมสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงนิสดและเงนิฝาก

สถาบันการเงนิ 

หนี้สนิรวมของบรษัิทมอีงคป์ระกอบหลักคอื เจา้หนี้การคา้และต๋ัวเงนิจ่าย โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 2553 และ 

2554 หนีส้นิรวมของบรษัิทเทา่กับ 987,926 บาท 1,285,342 บาท และ 1,748,566 บาท ตามล าดับ ภาพรวมในชว่งสามปีปรมิาณ

เจา้หนีก้ารคา้และตั๋วเงนิจ่ายของบรษัิทเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ในขณะทีบ่รษัิทไมไ่ดม้กีจิกรรมการขายหรอืการผลติแตใ่ดๆ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554 ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากับ 411,132 บาท (1,222,117) บาท และ 

(1,691,211) บาท ตามล าดับ โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงในชว่งสามปีมสีาเหตมาจากการทีบ่รษัิทหยุดประกอบกจิการหรอืไม่มี

รายไดจ้ากการขายแตใ่ดๆในปี 2553 และ 2554 จงึสง่ผลใหบ้รษัิทขาดทนุสะสมตอ่เนือ่ง และมสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบ 

งบก าไรขาดทนุ 

ในรอบปีตัง้แต ่2552 2553 และ 2554 บรษัิทมรีายไดใ้นปี 2552 จากการขายและรายไดอ้ืน่ๆทัง้สิน้ 2,196,351 บาท ใน

ปี 2553 และ 2554 บรษัิทไมม่รีายไดจ้ากการขาย มเีพยีงรายไดอ้ืน่ๆจ านวน 127 บาท และ 9.3 บาท ตามล าดับ รายไดด้ังกล่าวไม่

สามารถสะทอ้นการประกอบกจิการแตอ่ยา่งใด 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายพนักงาน และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ โดยในปี 2552 2553 และ 2554 

คา่ใชจ้่ายพนักงานเทา่กับ 507,320 บาท 510,984 บาท และ 452,064 บาท ตามล าดับ โดยในปี 2552 ค่าใชจ้่ายพนักงานคดิเป็น

รอ้ยละ 23.10 ของรายไดร้วม นอกจากนี้บรษัิทมคี่าใชจ้่ายอืน่ๆในปี 2552 2553 และ 2554 จ านวน 1,338,055 บาท 1,122,392 

บาท และ 17,040 บาทตามล าดับ ซึง่คา่ใชจ้่ายอืน่ๆในปี 2552 คดิเป็นอัตราสว่นรอ้ยละ 60.92 ของรายไดร้วม 

ในปี 2552 บรษัิทมกี าไรสุทธจิ านวน 319,906 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 14.53 ของรายไดร้วม ส่วนในปี 2553 และ 2554 

บรษัิทขาดทนุสทุธ ิ1,633,249 บาท และ 469,095 บาท ตามล าดับ 


