ประว ัติความเป็นมาและการประกอบธุรกิจ
นมาและการประกอบธุรกิจ
่
ชือ

บริษัท ทักษิณซักรีด จากัด (“บริษัท”)

ทีอ
่ ยู่

247 ถนนนิพัทธ์อท
ุ ศ
ิ 2 ตาบล หาดใหญ่
อาเภอ หาดใหญ่ สงขลา

เว็บไซด์

-

วันจดทะเบียน

18 มกราคม 2536

-

โทรสาร

-

่
ชือ

ลาด ับที่

ตาแหน่ง

1

นางสาวณัยชญา จารูญกุล

กรรมการ

2

นายราชินทร์ วงศ์สวุ รรณวารี

กรรมการ

3

นางสาวพรทิพา สิงห์โกวินทร์

กรรมการ

4

นายประพัฒน์ สมถวิล

กรรมการ

5

นางละมุน ศรีนพคุณ

กรรมการ

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตัง้ บริษัท
โทรศัพท์

คณะกรรมการบริษ ัท

ื่ ผูถ
รายชอ
้ อ
ื หุน
้ หล ัก
่
ชือ

จานวนหุน
้

ร้อยละ

บริษัท ราษฎร์ยน
ิ ดี ดีเวลลอปเม ้นท์
จากัด

50,980

20.39

ประกอบธุ ร กิจ ให ้บริก ารซั ก อบรีด โดยลู ก ค า้ ของบริษั ทเป็ น

นางสาวณัยชญา จารูญกุล

40,405

16.16

กลุม
่ บริษัทผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา

นางสาวพรทิพา สิงห์โกวินทร์

32,075

12.83

ข้อบ ังค ับของบริษ ัทเกีย
่ วก ับการโอนหุน
้

นางละมุน ศรีนพคุณ

29,800

11.92

กระทรวงการคล ัง

25,000

10.00

บริษั ทก่อ ตั ง้ ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536



โดยมีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อ

สามารถโอนกั น ได โ้ ดยไม่ ต อ
้ งได ร้ ั บ ความยิน ยอมของ
บริษัท



่ ผู ้โอนและ
การโอนหุ ้นจะต ้องท าเป็ นหนั งสือ ลงลายมือ ชือ
่ รับรองและจะนามาใช ้
ผู ้รับโอน โดยมีพยานสองคนลงชือ

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โครงสร้างเงินทุน
ทุนจดทะเบียน

25,000,000 บาท

แก่ บ ริษั ทหรือ บุ ค คลภายนอกได ้ ต่ อ เมื่อ บริษั ทจดแจ ง้

ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว

25,000,000 บาท

การโอนนัน
้ ลงในทะเบียนผู ้ถือหุ ้นแล ้ว

ราคาพาร์
จานวนหุ ้นทีอ
่ อกและชาระแล ้ว
มูลค่าตามบัญชีตอ
่ หุ ้น

100 บาท
250,000 หุ ้น
-10.51 บาท/หุ ้น

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข ้อมูลทีป
่ รากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นข ้อมูลทีจ
่ ัดทาขึน
้ จากข ้อมูลทีป
่ รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
(“BOL”) ซึง่ ทาสัญ ญากับกรมพัฒนาธุร กิจการค ้า กระทรวงพาณิช ย์ เพือ
่ เปิ ดบริก ารข ้อมูลบริษั ทจดทะเบีย นออนไลน์ และข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ น
การทัว่ ไปต่อสาธารณชน โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ให ้ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นต่อผู ้ทีส
่ นใจในการลงทุนในบริษัท ทัง้ นี้ กระทรวงการคลังไม่มห
ี น ้าที่ต ้องรับผิดชอบ
ต่อความถูกต ้องของข ้อมูลแต่อย่างใด

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:ล ้านบาท)

รายการ

2555

2556

2557

สินทรัพย์รวม

3.91

5.37

4.19

ิ รวม
หนีส
้ น

4.44

6.15

6.82

(-0.54)

(-0.79)

(-2.63)

รายได ้รวม

6.63

4.93

3.97

ต ้นทุนขายและบริการ

6.77

4.11

3.39

กาไรสุทธิ

(-1.65)

(-0.25)

(-1.84)

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น (%)

(-2.33)

16.01

14.09

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

(-24.87)

(-5.06)

(-46.36)

อัตรากาไรสุทธิ (%)

(-24.87)

(-5.06)

(-46.36)

-

1.15

1.63

(-42.21)

(-5.38)

(-38.48)

-

37.63

107.73

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ิ ต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (D/E Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหนีส
้ น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (ROE) (%)

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้ นี้ บริษัทยังอยูใ่ นสถานะดาเนินกิจการอยู่ แต่ไม่มก
ี ารส่งงบการเงินตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต ้นมา

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรั พย์รวมของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นสินทรั พย์หมุนเวียนประเภทลูกหนี้การค ้าและสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนประเภท
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุป กรณ์ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2555 2556 และ 2557 สิน ทรั พย์ร วมของบริษั ทเท่า กับ 3.91
ล ้านบาท 5.37 และ 4.19 ตามลาดับ
ิ รวมของบริษั ท มีอ งค์ป ระกอบหลั ก คือ หนี้ ส น
ิ หมุ น เวีย นประเภทเงิน กู ้ระยะสัน
้ จากบุค คลที่เ กี่ย วข ้องกั น
หนี้ ส น
ิ รวมของบริษัทเท่ากับ 4.44 ล ้านบาท 6.15 ล ้านบาท และ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 หนี้สน
6.82 ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ น ร ้อยละ 113.55 ร ้อยละ 114.53 และร ้อยละ 162.77 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นในช่วง 3 ปี นี้มจ
ี านวนค่อนข ้างคงที่ โดยในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จานวน 0.25 ล ้านบาท
และในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จานวน 1.84 ล ้านบาท โดยการลดลงของส่วนของผู ้ถือหุ ้นเป็ นผลมาจากการขาดทุน
สุทธิเพิม
่ ขึน
้
งบกาไรขาดทุน

ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 6.63 ล ้านบาท
รายได ้หลักของบริษัท สาหรับงวดปี บัญชีสน
4.93 ล ้านบาท และ 3.97 ล ้านบาท ตามลาดับ
สาหรับ ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ต ้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 6.77 ล ้านบาท 4.11 ล ้านบาท และ 3.39
ล ้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 102.11 ร ้อยละ 83.37 และร ้อยละ 85.39 ของรายได ้รวม ตามลาดับ ต ้นทุนขายและ
บริการสาหรับปี 2556 บริษัทมีต ้นทุนขายและบริการลดลงเท่ากับ 2.66 ล ้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 39.29
เมือ
่ เทียบกับปี ก่อน ขณะทีป
่ ี 2557 บริษัทมีต ้นทุนขายและบริการลดลง เท่ากับ 0.72 ล ้านบาท หรือลดลงคิดเป็ น
ร ้อยละ 17.52
ในปี 2555 - 2557 บริษั ทมีก าไรและขาดทุน สุท ธิจ านวน (-1.65) ล ้านบาท (-0.25) ล ้านบาท และ (-1.84)
ล ้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร ้อยละ (-24.87) ร ้อยละ (-5.07) และร ้อยละ (-46.35) ของรายได ้รวมตามล าดับ

ข ้อมูลทีป
่ รากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นข ้อมูลทีจ
่ ัดทาขึน
้ จากข ้อมูลทีป
่ รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
(“BOL”) ซึง่ ทาสัญ ญากับกรมพัฒนาธุร กิจการค ้า กระทรวงพาณิช ย์ เพือ
่ เปิ ดบริก ารข ้อมูลบริษั ทจดทะเบีย นออนไลน์ และข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ น
การทัว่ ไปต่อสาธารณชน โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ให ้ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นต่อผู ้ทีส
่ นใจในการลงทุนในบริษัท ทัง้ นี้ กระทรวงการคลังไม่มห
ี น ้าที่ต ้องรับผิดชอบ
ต่อความถูกต ้องของข ้อมูลแต่อย่างใด

