
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึ่งท าส ัญญาก ับกรมพ ัฒนาธ รุก จิก ารค า้  กร ะทร วงพาณ ิชย  ์ เพื อ่ เ ปิดบร กิ ารข อ้ม ลูบ ร ษิ ัทจดทะ เบ ยีนออนไลน์  
และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลัง
ไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท ถกลสขุ จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 101 ถนนระนอง 2 ถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ – 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

29 มนีาคม 2506 

โทรศัพท ์ 02 243 4744 

โทรสาร – 

บรษัิท ถกลสุข จ ากัด จดทะเบยีนเมือ่วันที่ 29 มนีาคม 2506 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท ด าเนนิธุรกจิใหเ้ชา่หอ้งพัก 

ประกอบดว้ยผูถ้ือหุน้คือ ท่านผูห้ญงิจงกล กติตขิจร 30 หุน้ 

พันเอกณรงค ์กติตขิจร 15 หุน้ นางนงนาถ เพ็ญชาต ิ17 หุน้ 

พลอากาศเอก ยุทธพงษ์ กติตขิจร 15 หุน้ คุณหญงิทรงสุดา 

ยอดมณี 10 หุน้  คุณหญงิทรงสมร คชเสนี 10 หุน้ นายเสรณี 

เพ็ญชาติ 1 หุน้ นางสาวนิภานันท์ เพ็ญชาติ 1 หุน้ และ 

นายณัฐชนา เพ็ญชาต ิ1 หุน้ รวมเป็น 100 หุน้ 

โดยไดด้ าเนนิธุรกจิหอ้งเชา่แฟลตถกลสุข ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่ขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร มาแต่เริม่แรก และผลประกอบการมีก าไร

อย่างต่อเนื่อง ต่อมาภายหลังเหตุกาณ์ 16 ตุลาคม 2516 เมือ่

จอมพลถนอม-ท่านผูห้ญงิจงกล กติตขิจร และพันเอกณรงค ์

กติตขิจร ถกูยดึทรัพยใ์หต้กเป็นของแผน่ดนิ หุน้บรษัิท ถกลสุข 

จ ากัด ทีท่า่นผูห้ญงิจงกล กติตขิจร และพันเอกณรงค ์กติตขิจร 

ถอือยูเ่ดมิรวมกันจ านวน 45 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45 ของหุน้

ทั ้ ง ห ม ด  จึ ง ต ก เ ป็ น ข อ ง แ ผ่ น ดิ น  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ด ี 

แมม้กีารเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ดังกล่าว บรษัิท ถกลสุข จ ากัด  

ก็ยังคงด าเนนิธุรกจิหอ้งเชา่อยา่งตอ่เนือ่งตลอดมา 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

 ถ ้า ผู ้ถื อ หุ ้น จ ะ โ อ น ห รื อ ข า ย หุ ้น ข อ ง ต น ใ ห ้แ ก่

บคุคลภายนอก จะตอ้งเสนอขายหุน้นัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ของบรษัิทก่อน ต่อเมือ่ผูถ้อืหุน้เดมิไม่รับซือ้ภายในหนึ่ง

เดอืนนับแต่วันทีไ่ดรั้บค าเสนอ จงึจะมสีทิธโิอนหรอืขาย

ใหแ้กบ่คุคลภายนอกได ้

 ราคาหุน้ทีจ่ะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมินัน้ตอ้งไม่สูงกว่า

ราคาทีค่ านวณตามฐานะของบรษัิท ทีป่รากฏอยู่ในงบดุล

ทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ครัง้สุดทา้ยก่อน

การเสนอขายหุน้นั้น หรือถา้ยังไม่มีงบดุลที่ว่านี้แลว้  

ราคาทีจ่ะเสนอขายตอ้งไมส่งูเกนิกวา่มลูคา่หุน้ทีช่ าระแลว้ 

 การโอนหุน้หรอืขายหุน้ทีว่า่มานี ้ใหเ้สนอขายไปยังบรษัิท

เป็นผูแ้จง้ตอ่ไปยังผูถ้อืหุน้อืน่ๆ ทกุคน 

 อย่างไรก็ด ีการโอนหรือขายหุน้ของบรษัิทไม่ว่าจะโอน

หรอืขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิหรอืบุคคลภายนอกจะตอ้งไดร้ับ

ความยนิยอมจากคณะกรรมการบรษัิท 

 ความที่กล่าวมาในขอ้นี้ไม่ใช บั้งคับแก่การโอนหุ น้  

อันไดม้าโดยทางสบืมรดกหรอืโดยพนัิยกรรม 

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 ทา่นผูห้ญงิ จงกล กติตขิจร กรรมการ 

2 พล.อ.อ. ยทุธพงศ ์กติตขิจร กรรมการ 

3 คณุหญงิ ทรงสดุา ยอดมณ ี กรรมการ 

4 คณุหญงิ ทรงสมร คชเสน ี กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2560 
 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

กระทรวงการคลงั 45 45.00 

นางนงนาถ เพ็ญชาต ิ 17 17.00 

พลอากาศเอก ยทุธพงษ์ กติตขิจร 15 15.00 

คณุหญงิ ทรงสมร คชเสน ี 10 10.00 

คณุหญงิ ทรงสดุา ยอดมณ ี 10 10.00 

นายณัฐชนา เพ็ญชาต ิ 1 1.00 

นางสาวนภิานันท ์เพ็ญชาต ิ 1 1.00 

นายเสรณี เพ็ญชาต ิ 1 1.00 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2560 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 1,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 10,000  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 100 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 6,696 บาทตอ่หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึ่งท าส ัญญาก ับกรมพ ัฒนาธ รุก จิก ารค า้  กร ะทร วงพาณ ิชย  ์ เพื อ่ เ ปิดบร กิ ารข อ้ม ลูบ ร ษิ ัทจดทะ เบ ยีนออนไลน์  
และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลัง
ไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 0.90 0.99 1.07 

หนีส้นิรวม 0.30 0.32 0.34 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.60 0.67 0.73 

รายไดร้วม 0.11 0.13 0.10 

ตน้ทนุขาย 0.02 0.02 0.02 

ก าไรสทุธ ิ 0.07 0.07 0.06 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 77.81 79.15 77.00 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 64.85 63.26 60.00 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ D/E Ratio) (เทา่) 0.49 0.47 0.47 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 7.47 7.04 5.61 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 11.15 10.38 8.22 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560  
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทส่วนใหญ่เป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีนเป็นหลัก ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 50 เป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สนิทรัพย์รวมของบรษัิทเท่ากับ 0.90 ลา้นบาท 0.99 ลา้นบาท และ 1.07 ลา้นบาท

ตามล าดับ โดยในปี 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยเ์พิม่ขึน้ 0.09 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 10 จากปี 2558 โดยสาเหตุหลักมา

จากสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ ในสว่นปี 2560 บรษัิทยังมสีนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 0.08 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 8 จากปี 

2559 โดยสาเหตหุลักมาจากสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 

หนีส้นิรวมของบรษัิทมอีงคป์ระกอบหลักคอืเงนิกูย้มืระยะสัน้ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 หนี้สนิรวมของ

บรษัิทเทา่กับ 0.30 ลา้นบาท 0.32 ลา้นบาท และ 0.34 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็น รอ้ยละ 33 รอ้ยละ 32 และรอ้ยละ 32 ของ

สนิทรัพยร์วมตามล าดับ ทัง้นีโ้ดยภาพรวมในชว่งปี 2558-2559 ทีผ่า่นมา บรษัิทมหีนีส้นิรวมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ขณะทีปี่ 2560 หนี้สนิรวม

เพิม่ขึน้จากรายการหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2559 ประมาณ 0.02 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ในชว่ง 3 ปีนีเ้พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในปี 2560 ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 0.06 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 8.96 โดยการเพิม่ขึน้ของผูถ้อืหุน้เป็นผลจากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงาน  

งบก าไรขาดทนุ 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษัิท ส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.10 

ลา้นบาท 0.11 ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสัดสว่น รอ้ยละ 98.1 รอ้ยละ 97.2 และรอ้ยละ 100 ของรายไดร้วม 

ตามล าดับ โดยรายไดจ้ากการขายจะรับรูต้อ่เมือ่ไดใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้แลว้ 

 ส าหรับ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตน้ทนุขายและบรกิารม ีเทา่กับ 0.02 ลา้นบาท 0.02 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท 

คดิเป็นสัดสว่น รอ้ยละ 18.2 รอ้ยละ 15.4 และรอ้ยละ 20.0 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ตน้ทนุขายและบรกิารส าหรับปี 2559 บรษัิทมี

ตน้ทนุขายและบรกิารเทา่เดมิ เมือ่เทยีบกับปีกอ่น เนือ่งจากตน้ทนุขายและบรกิารมแีค่ค่าจา้งผูท้ าบัญชซี ึง่ไม่มกีารปรับเปลีย่นในปีที่

ผา่นมา ขณะทีปี่ 2560 บรษัิทก็ยังมตีน้ทนุขายและบรกิารเทา่เดมิ 

ในปี 2558 ถงึ 2560 บรษัิทมกี าไรสทุธจิ านวน 0.07 ลา้นบาท 0.07 ลา้นบาท และ 0.06 ลา้นบาท ตามล าดับซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 

63.6 รอ้ยละ 53.85 และรอ้ยละ 60.0 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ในสว่นของก าไรสุทธปีิ 2559 บรษัิทมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 0.00 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 จากปี 2558 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ส าหรับปี 2560 บรษัิท

มกี าไรลดลง 0.01 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 16.24 จากปี 2559 สาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร 


