
   
 

ขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นขอ้มูลทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการทั่วไป
ตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท ไทยยนูคี จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 80-82 ถนนประชาธปิไตย แขวงบางขนุพรหม 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ http://www.thaiunique.co.th/ 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

4 พฤศจกิายน 2512 

โทรศัพท ์ 02-629-0191-5 

โทรสาร 02-280-1788 

บรษัิทก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2512 มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่

80-82 ถนนประชาธิปไตย บางขุนพรหม  เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร บรษัิทจดทะเบยีนเมือ่วันที ่4 พฤศจกิายน 2512 

มทีุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 

จ านวนทัง้สิน้ 5,000 หุน้ โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ประกอบธุรกจิจัด

จ าหน่ายและใหบ้รกิารเครือ่งมอื วเิคราะหว์จัิยทางเคม ีและฟิสกิส ์

รวมทัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ทีม่คีวามจ าเป็นตอ่หอ้งปฏบัิตกิารของรัฐ และ

เอกชน มเีป้าหมายเพือ่พัฒนาศักยภาพของการวเิคราะห ์วจัิยของ

ประเทศใหก้า้วหนา้ตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยประสบการณ์ในวงการ

ทางดา้นเครือ่งมอืวทิยาศาสตรก์วา่ 45 ปี ท าใหบ้รษัิท ไดร้ับความ

เชือ่ถือใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่าย และบรกิารเครื่องมือชัน้น าที่รูจั้ก

อย่างแพร่หลาย อาทเิชน่ ผลติภัณฑ ์SCION INSTRUMENTS, 

CEM, LACHAT, CANBERRA, HITACHI HIGH-TECH, 

TELEDYNE LEEMAN, EXPEDEON และ REEKO INSTRUMENT 

เป็นตน้ 

ในส่วนงานบรกิารดา้น Technical Support & Service บรษัิท 

มทีีมวศิวกรซ่อมบ ารุงรวมไปถงึการใหบ้รกิารดูแลหลังการขาย  

ในรูปแบบสัญญาบริการ (Service Contract) การบ ารุงรักษา

เครือ่งมอืแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบ

เที ย บ เ ค รื่ อ ง มื อ  (Operational Qualification/Performance 

Verification, OQ/PV) 

บริษัทไดผ้่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับ  

การบรหิารจัดการทั่วไป ISO 9001:2000 และในปี 2553 ไดร้ับ 

การรับรองระบบ ISO 9001:2008 

 

 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

การโอนหุน้จะตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูโ้อนและผูรั้บโอน 

โดยมพียานสองคนลงชือ่รับรอง และจะน ามาใชแ้ก่บรษัิทหรือ

บคุคลภายนอกได ้ตอ่เมือ่บรษัิทจดแจง้การโอนนัน้ลงในทะเบยีน

ผูถ้อืหุน้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นายธวชั วจิารณ์ กรรมการ 

2 นางสาวทรงสมร วจิารณ ์ กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่28 เมษายน 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

นายอาทร จารสุมติ 1,992 39.84 

นางสาวทรงสมร วจิารณ ์ 1,250 25.00 

นายธวชั วจิารณ์ 768 15.36 

นางกนัยา โลหะโชต ิ 400 8.00 

นางสาวรุง่อรณุ กาญจนรัตนม์ณี 200 4.00 

นางสม้แกว้ รุง่เรอืง 200 4.00 

นายสมชาย นุ่มฟัก 100 2.00 

กระทรวงการคลงั 90 1.80 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่28 เมษายน 2560 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 5,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 1,000 บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 5,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 10,578 บาท/หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 
  



   
 

ขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นขอ้มูลทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการทั่วไป
ตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วันที ่31 ธนัวาคม (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 67.34 69.06 63.89 

หนีส้นิรวม 14.29 16.17 10.23 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 53.05 52.89 53.65 

รายไดร้วม 71.47 81.29 75.07 

ตน้ทนุขาย 39.22 46.92 39.24 

ก าไรสทุธ ิ 0.97 0.34 1.06 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 40.64 37.25 43.70 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) (5.45) (7.10) (5.38) 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 1.46 0.45 1.41 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 0.27 0.31 0.19 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 1.44 0.49 1.66 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 1.82 0.64 1.98 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 67.34 ลา้นบาท 69.06 ลา้นบาท และ 63.89 

ลา้นบาท ตามล าดับ โดยในปี 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้ 1.72 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 2.55 จากปี 2558 และในปี 

2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมลดลง 5.17 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 7.49 จากปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีนแทบ

ทัง้สิน้ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เทา่กับ 55.96 ลา้นบาท 57.61 ลา้นบาท และ 55.80 ลา้นบาท ตามล าดับ  

หนี้สนิรวมของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 14.29 ลา้นบาท 16.17 ลา้นบาท และ 10.23 

ลา้นบาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สนิหมุนเวยีนในรูปของเจา้หนี้การคา้ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เจา้หนี้

การคา้ของบรษัิท เท่ากับ 13.59 ลา้นบาท 14.92 ลา้นบาท และ 8.75 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยในปี 2560 บรษัิทมหีนี้สนิรวมลดลง 

5.94 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 36.73 จากปี 2559 สว่นใหญม่าจากรายการเจา้หนีก้ารคา้ทีล่ดลง 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากับ 53.05 ลา้นบาท 52.89 

ลา้นบาท และ 53.65 ลา้นบาท ตามล าดับ จะพบวา่การไมม่กีารเพิม่ขึน้หรอืลดลงอยา่งมนัียส าคัญ เนือ่งจากองิตามการเพิม่ขึน้หรอืลดลง

ของก าไรสะสมของบรษัิทเป็นหลัก ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนนิการของบรษัิททีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้หรอืลดลงของก าไรอย่างมนัียส าคัญ 

ตลอดชว่ง 3 ปี ทีผ่า่นมา 

งบก าไรขาดทนุ 

รายไดจ้ากการขายของบรษัิทส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 66.07 ลา้นบาท 

74.78 ลา้นบาท และ 69.70 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 92.44 รอ้ยละ 91.99 และรอ้ยละ 92.85 ของรายไดร้วม 

ตามล าดับ  

ส าหรับ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตน้ทุนขายและบรกิารม ีเท่ากับ 39.22 ลา้นบาท 46.92 ลา้นบาท และ 39.24 ลา้นบาท 

คดิเป็นสัดสว่น รอ้ยละ 54.87 รอ้ยละ 57.72 และรอ้ยละ 52.27 ของรายไดร้วม ตามล าดับ 

สว่นของก าไรสทุธขิองบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.97 ลา้นบาท  0.34 ลา้นบาท และ 1.06 

ลา้นบาท ตามล าดับ 


