
 
 

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

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท ออ๊กซเิจนภาคใต ้จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 26/36-37 อาคาร อรกานต ์ชัน้ 11  

ถนนชดิลม แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน 

กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ – 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

10 มนีาคม 2509 

โทรศัพท ์ 02-254-3890 

โทรสาร – 

บรษัิทจดทะเบยีนเมี่อวันที่ 10 มนีาคม 2509 ไดจ้ดทะเบยีน

เพิม่ทุนจากเดมิเป็น ทุนจดทะเบยีน 50 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้

สามัญจ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เรยีกช าระ

มลูคา่หุน้เต็มมลูคา่เรยีบรอ้ย เมือ่วันที ่24 พฤศจกิายน 2551 

โดยไดป้ระกอบธุรกิจแบ่งบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน จ าหน่าย

อ๊อกซเิจนใหก้ับโรงพยาบาล และจ าหน่ายอ๊อกซเิจนตัดเหล็ก

ใหก้ับรา้นคา้ ในส่วนของการจ าหน่ายอ๊อกซิเจนใหก้ับ

โรงพยาบาล ทางบรษัิทมกีารมุ่งเนน้ใหบ้รกิารครอบคลุมอย่าง

ครบวงจร โดยเนน้จ าหน่ายไปทีโ่รงพยาบาลในภาคใตเ้ป็นหลัก 

อาทิเช่น นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สุราษฎ์ธาน ี 

เ ป็ นต น้  โ ดยอ๊ อ กซิเ จ นที่ จ าห น่ า ยจ ะ เ ป็นอ๊ อ กซิเ จ น 

ทางการแพทย์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องช่วยหายใจใหก้ับผูป่้วย  

ในส่วนของอ๊อกซเิจนตัดเหล็ก ทางบรษัิทเนน้จ าหน่ายใหก้ับ

กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึง่ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นรา้นต่อ

เหล็ก เป็นตน้ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

การโอนหุน้นัน้ บรษัิทจะไม่ยอมใหโ้อนในเมือ่เป็นการโอนจาก

ผูถ้อืหุน้คนสัญชาตไิทย ไปใหค้นสัญชาตติา่งดา้ว 

 

 

 

  

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นายจริะ รัตนะรัต กรรมการ 

2 ดร. จรยิา บรอคเคลแมน กรรมการ 

3 นายสกนธ ์เจรญิสขุ กรรมการ 

4 นายภักด ีขนอม กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

นายจริะ รัตนรัต 303,600 60.72 

นายภักด ีขนอม 16,983 3.40 

นางวลยั ชวลติธ ารง 16,000 3.20 

นางเนือ้ทพิย ์หลอ่สกลุสนิธิ ์ 10,200 2.04 

ดร. จรยิา บรอคเคลแมน 10,176 2.04 

ดร. ศกัรนิทร ์ภมูริัตน ์ 6,800 1.36 

นางเสรมิสขุ ปัทมสถาน 4,400 0.88 

ดร. หรสิ สตูะบตุร 3,620 0.72 

นางผสุด ีบราลี ่ 3,500 0.70 

นายชวลติ สธุรรมวงศ ์ 3,450 0.69 

นายสกนธ ์เจรญิสขุ 2,760 0.55 

กระทรวงการคลงั 2,680 0.54 

ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ  115,831 23.16 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2560 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 50,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 50,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 100 บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 500,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 522.36 บาท/หุน้ 

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  ก ร 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 326.76 324.77 320.05 

หนีส้นิรวม 67.20 63.60 57.96 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 259.56 261.18 262.09 

รายไดร้วม 51.72 41.97 32.44 

ตน้ทนุขายหรอืตน้ทนุการใหบ้รกิาร 20.43 13.99 11.16 

ก าไรสทุธ ิ 3.64 4.42 3.41 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 34.70 40.54 50.84 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 11.65 18.79 10.51 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 0.26 0.24 0.22 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 1.12 1.36 1.07 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 1.40 1.69 1.30 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

        สนิทรัพยร์วมของบรษัิทสว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนเป็นหลัก ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 98 เป็นทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สนิทรัพย์รวมของบรษัิทเท่ากับ 326.76 ลา้นบาท 324.77 ลา้นบาท  

และ 320.05 ลา้นบาทตามล าดับ โดยในปี 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยล์ดลง 1.99 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 0.6 จากปี 2558 

โดยสาเหตหุลักจากการลดลงในทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์สุทธ ิในส่วนปี 2560 บรษัิทยังมสีนิทรัพยท์ีล่ดลง จ านวน 4.72 ลา้นบาท 

โดยสว่นใหญม่าจากการลดลงในทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธเิป็นหลัก 

หนี้สนิรวมของบรษัิทมอีงคป์ระกอบหลักคอื เงนิกูย้มืระยะยาว โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 หนี้สนิ

รวมของบรษัิทเทา่กับ 67.20 ลา้นบาท 63.60 ลา้นบาท และ 57.96 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็น รอ้ยละ 21 รอ้ยละ 20 และรอ้ย

ละ 18 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ ทัง้นีโ้ดยภาพรวมในชว่งปี 2558-2560 ทีผ่า่นมา บรษัิทมหีนีส้นิรวมลดลงเรือ่ยๆ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ในช่วง 3 ปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน  

0.91 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 0.34 โดยการเพิม่ขึน้ของผูถ้อืหุน้เป็นผลจากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนินงาน  

ทัง้นีบ้รษัิทสามารถจ่ายเงนิปันผลอยา่งตอ่เนือ่งตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา  

งบก าไรขาดทนุ 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษัิท ส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 

31.29 ลา้นบาท 23.52 ลา้นบาท และ 22.70 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสัดสว่น รอ้ยละ 60.5 รอ้ยละ 56.0 และรอ้ยละ 70.0 ของ

รายไดร้วม ตามล าดับ โดยรายไดจ้ากการขายจะรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ส าหรับ ปี 2558 2559 และ 2560 ตน้ทนุขายและบรกิารม ีเทา่กับ 20.43 ลา้นบาท 13.99 ลา้นบาท และ 11.16 ลา้นบาท 
คดิเป็นสัดสว่น รอ้ยละ 39.5 รอ้ยละ 33.3 และรอ้ยละ 34.4 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ตน้ทนุขายและบรกิารส าหรับปี 2559 บรษัิทมี
ตน้ทุนขายและบรกิารลดลง เท่ากับ 6.44 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 31.5 เมือ่เทยีบกับปีก่อน ขณะทีปี่ 2560 บรษัิทก็ยัง
บรหิารจัดการตน้ทนุขายไดด้กีวา่ปีทีผ่า่นมา โดยตน้ทุนขายและบรกิารลดลง เท่ากับ 2.83 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 30.2 
เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ท าใหม้กี าไรขัน้ตน้ในระดับรอ้ยละ 50.84 

ในปี 2558 ถงึ 2560 บรษัิทมกี าไรสุทธจิ านวน 3.64 ลา้นบาท 4.42 ลา้นบาท และ 3.41 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่คดิเป็น 

รอ้ยละ 7.0 รอ้ยละ 10.5 และรอ้ยละ 10.5 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ในส่วนของก าไรสุทธปีิ 2559 บรษัิทมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 0.78 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 21.4 จากปี 2558 เป็นผลมาจากการลดลงของตน้ทุนขายหรอืตน้ทุนการใหบ้รกิาร แต่ส าหรับปี 

2560 บรษัิทมกี าไรลดลง 1.01 ลา้นบาท สาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขายหรอืตน้ทนุการใหบ้รกิาร 

 


