
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มูลทีเ่ปิดเผย เป็นการ    
ทัว่ไป ตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท ล าไพลพาราวูด้ จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 128/17-18 ชัน้ M ซอยสลีม 6 ถนนสลีม 

แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ - 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

16 เมษายน 2536 

โทรศัพท ์ 074-478-574 

โทรสาร 074-478-572 

บรษัิทจดทะเบยีนเมือ่วันที ่16 เมษายน พ.ศ. 2536 ดว้ยทนุจด

ทะเบยีนแรกเริม่ 20 ลา้นบาท โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่

128/17-18 ชัน้ M ซอยสีลม 6 ถนนสีลม แข ว งสุร ิย ว งศ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายไมแ้ปรรูปจากไม ย้างพารา โดยบริษัทอยู่ ใ น

อุตสาหกรรมผูค้า้ส่งไม ้ไมอ้ัด งานจากโรงไมแ้ละแผ่นไม ้

กระดาน โดยเป็นการจ าหน่ายใหก้ับอุตสาหกรรมทัง้ในและ

ตา่งประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทไดห้ยุดด าเนินการผลิตแลว้ 

เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการด าเนนิธุรกจิจากผลผลติและ

รายไดท้ีล่ดลง ในขณะทีบ่รษัิทไม่สามารถควบคุมค่าใช จ้่ าย

ในการด าเนินการได ้เมื่อปริมาณการผลิตลดลง ส่งผลให ้

บรษัิทไม่สามารถด าเนินการผลิตไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เนื่องจากหมอ้ไอน ้าและหอ้งอบ เมือ่เปิดสวทิชเ์ดนิเครือ่งแลว้ 

จะใชไ้ฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะทีป่รมิาณไมท้ีเ่ขา้อบไม่

เต็มหอ้ง บรษัิทจงึแบกรับภาระค่าไฟฟ้าทีสู่ง อกีทัง้ตอ้งรับซือ้

วัตถุดบิจากหนา้โรงงงานตามราคาตลาด ซึง่หลาย  ๆครัง้ปรับขึน้

ตามความตอ้งการวัตถดุบิ ท าใหบ้ร ิษัทตอ้งรับซื้อ ในราคา

ทีส่งูขึน้โดยไม่มทีางเลอืกอืน่ เนื่องจากการเขา้ไปท าไม เ้อง

ในสวนนัน้มคีวามไม่ปลอดภัยสูง เพราะบรษัิทอยู่ในพืน้ทีท่ีต่ ิด

กับพื้นที่เสี่ยงอันตราย จึงท าใหวั้ตถุดิบไม่เพียงพอ อีกทั ้ง

บริษัทตอ้งกูย้ืมเงินจากกรรมการ หรือกรรมการทดรองจ่าย

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ก่อน บริษัทจึงตอ้งปรับลดค่าจา้งแรงงาน 

พนักงานหลายคน จึงลาออก ส่งผลใหเ้กดิการขาดแคลน

แรงงาน เกดิผลกระทบเป็นลูกโซ ่บรษัิทจงึหยุดด าเนนิการผลติ

เมือ่ เดอืนสงิหาคม 2556 แลว้ปลอ่ยเชา่โรงงานเพยีงอยา่งเดยีว 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 

การโอนหุน้จะตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูโ้อนและผูรั้บ

โอน โดยมพียานสองคนลงชือ่รับรอง และจะน ามาใชแ้ก่บรษัิท

หรอืบุคคลภายนอกได ้ต่อเมือ่บรษัิทจดแจง้การโอนนัน้ลงใน

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้แลว้ 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นางชืน่จติต ์คณูะรังษี กรรมการ 

2 นางสขุจติต ์เขยีนข า กรรมการ 

3 นางพศิทุธิธ์รณ์ กงัวลกจิ กรรมการ 

4 นายสรุเชษฐ คณูะรังษี กรรมการ 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

นางพศิทุธิธ์รณ์ กงัวลกจิ 109,999 55.00 

กระทรวงการคลงั 40,000 20.00 

นางสขุจติต ์เขยีนข า 25,000 12.50 

นางชืน่จติต ์คณูะรังษี 24,999 12.50 

นายไพศาล กงัวลกจิ 1 0.00 

นายสรุเชษฐ คณูะรังษี 1 0.00 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2560 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 20,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 20,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 100  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 200,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (12.61) บาท/หุน้ 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มูลทีเ่ปิดเผย เป็นการ    
ทัว่ไป ตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 4.32 4.36 4.38 

หนีส้นิรวม 6.75 6.88 6.66 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (2.43) (2.52) (2.28) 

รายไดร้วม 3.10 1.57 1.76 

ตน้ทนุขาย 2.05 0.62 0.07 

ก าไรสทุธ ิ 0.06 (0.09) 0.24 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 33.59 60.43 103.36 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 1.55 (6.30) 12.57 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 1.90 (5.62) 13.64 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) (2.77) (2.73) (2.92) 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 1.36 (2.01) 5.48 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) (2.41) (3.48) (10.53) 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เทา่กับ 4.32 ลา้นบาท 4.36 ลา้นบาท 

และ 4.38 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสนิทรัพยห์ลักไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ซึง่เป็นโรงงานทีใ่ชส้ าหรับประกอบ

ธุรกจิ โดยถงึแมบ้รษัิทจะไม่ไดด้ าเนินการผลติแลว้ แตยั่งคงปลอ่ยใหเ้ชา่โรงงานดังกล่าว ทัง้นี้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2558 2559 และ 2560 มมีลูคา่คงเหลอืเทา่กับ 3.49 ลา้นบาท 3.44 ลา้นบาท และ 3.40 ลา้นบาท โดยเป็นการลดลง

จากคา่เสือ่มราคา  

หนี้สนิรวมของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เทา่กับ 6.75 ลา้นบาท 6.88 ลา้นบาท 

และ 6.66 ลา้นบาท โดยสว่นประกอบหลักเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกัน เพือ่น ามาใชห้มุนเวยีนและ

ด าเนินธุรกจิ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 5.44 ลา้นบาท 5.69 ลา้นบาท และ 5.34  

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 เงนิกูย้มืระยะยาวลดลงจากปี 2559 เทา่กบั 0.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.15  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เทา่กับ (2.43) ลา้นบาท (2.52) 

ลา้นบาท และ (2.28) ลา้นบาท ตามล าดับ เนื่องจากบรษัิทมผีลการด าเนนิงานขาดทนุอย่างตอ่เนื่องเป็นเหตใุหบ้รษัิท

มผีลขาดทนุสะสม และสว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบ 

งบก าไรขาดทนุ 

ในปี 2558 ถึงปี 2560 บริษัทมีรายไดร้วม เท่ากับ 3.10 ลา้นบาท 1.57 ลา้นบาท และ 1.76 ลา้นบาท 

ตามล าดับ โดยรายไดห้ลักของบรษัิทมาจากการใหบ้รกิารเชา่โรงงาน ซึง่มแีนวโนม้ลดลง ในสว่นของตน้ทนุขายของ

บรษัิทในปี 2558 ถงึปี 2560 เท่ากับ 2.05 ลา้นบาท 0.62 ลา้นบาท และ 0.07 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่เปลีย่นแปลง

ไปอยา่งสอดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง โดยรายไดร้วมเมือ่หักคา่ใชจ้่ายทัง้หมด บรษัิทมกี าไรสทุธเิทา่กับ 0.06 ลา้นบาท 

(0.09) ลา้นบาท และ 0.24 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 


