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สรุปภาพรวมการดําเนนิงาน 
   

หนว่ย:ลา้นบาท 
 

Y2563 Y2562 เพิ�มข ึ"น % 
   

(ลดลง) เปลี�ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย      1,019.23             890.79  128.44  14.42% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร          36.28           21.06  15.23  72.32% 

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร    1,055.51         911.85  143.66  15.76% 

ตน้ทนุขาย        752.56         657.30  95.26  14.49% 

ตน้ทนุบรกิาร          28.81           18.54  10.27  55.38% 

รวมตน้ทนุ        781.38         675.85  105.53  15.61% 

กําไรข ั"นตน้        274.14         236.00  38.14  16.16% 

อตัรากําไรข ั"นตน้ (%) 25.97% 25.88%     

รายไดอ้ื&น            9.45           18.59  (9.14) -49.17% 

รวมคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร        190.05         195.85  (5.81) -2.96% 

กําไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้          93.54           58.74  34.80  59.25% 

อตัรากาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(%) 8.78% 6.31%     
ตน้ทนุทางการเงนิ            2.41             5.17  (2.76) -53.42% 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้          17.27           12.15  5.12  42.15% 

กําไรสทุธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ ่          73.86           41.42  32.44  78.32% 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 6.94% 4.45%     

กําไรตอ่หุน้ข ั"นพื"นฐาน (บาท)            0.36             0.20  0.16  78.32% 

ผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวม สําหรับปี สิ$นสดุวันที& 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขาย

และการใหบ้รกิารรวม 1,055.51 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 1,019.23 ลา้นบาท รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร 36.28 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมเพิ&มขึ$น 143.66 ลา้นบาท หรอื 15.76% เมื&อ

เทยีบกบัปีกอ่น ที&มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 911.85 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายเพิ&มขึ$นหลักจาก

การจัดจําหน่ายสนิคา้ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล อันเนื&องมาจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื$อไวรัส COVID-19 ไดแ้ก ่ถงุมอืยางและถงุมอืไนไตร ชดุป้องกนัเชื$อโรค หนา้กากอนามัย ซึ&ง

ยังมคีวามจําเป็นตอ้งใชส้นิคา้ดังกลา่วตอ่เนื&อง ดา้นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิ&มขึ$นหลักจากงานบรกิารตดิตั $งระบบ

บําบัดนํ$าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม ทําใหบ้รษัิทมกํีาไรขั $นตน้เพิ&มขึ$นตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารที&

เพิ&มขึ$น โดยปี 2563 มกํีาไรขั $นตน้ที& 274.14 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรขั $นตน้ 25.97% เพิ&มขึ$น 38.14 ลา้นบาท 

หรอื 16.16% เมื&อเทยีบกบัปีกอ่นที&มกํีาไรขั $นตน้ 236 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั $นตน้ 25.88% สาํหรับคา่ใชจ้่าย

ในการขายและบรหิารมจํีานวนใกลเ้คยีงกันกับปีก่อน สรุปผลการดําเนนิงาน ปี 2563 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที&เป็น

ของบรษัิทใหญ่จํานวน 73.86 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธ ิ6.94% เพิ&มขึ$น 32.44 ลา้นบาท หรือ 78.32% 

เมื&อเทยีบกบัปีกอ่นที&มกํีาไรสทุธสิว่นที&เป็นของบรษัิทใหญจํ่านวน 41.42 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ4.45% 
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รายได ้

โครงสรา้งรายได ้ หน่วย:ลา้นบาท 

  Y2563 % Y2562 % เพิ�มข ึ"น  % 
          (ลดลง) เปลี�ยนแปลง 
กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน (SAFETY) 

           800.40  75.83%            719.42  78.90%   80.99  11.26% 

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการ
ควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 

           214.93  20.36%            167.96  18.42% 46.97  27.97% 

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้น
ระบบบําบัดนํ$าเพื&ออปุโภค 
บรโิภค (WATER) 

            40.18 3.81%             24.48  2.68% 15.70 64.13% 

รวมรายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้รกิาร 

       1,055.51  100%           911.85  100% 143.66  15.75% 

 

รายไดแ้บง่ตามกลุม่สนิคา้ สําหรับปี 2563 ประกอบดว้ย กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอ

นามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน หรือ SAFETY จํานวน 800.40 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่น 75.83% กลุ่ม

สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้มหรือ CE จํานวน 214.93 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น 20.36% และ

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ$าเพื&ออปุโภค บรโิภค หรอื WATER จํานวน 40.18 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น 

3.81% 

รายไดจ้ากการขายในกลุม่สนิคา้ SAFETY เพิ&มขึ$น 80.99 ลา้นบาท หรอื 11.26% เมื&อเทยีบกับปีกอ่น มา

จากการขายสนิคา้เพื&อสรา้งความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื$อไวรัส COVID-19 ไดแ้ก ่ถงุมอืยาง

และถุงมอืไนไตร ชดุป้องกันสารเคมแีละเชื$อโรค หนา้กากอนามัย เป็นตน้ ซึ&งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื$อไวรัส COVID-19 สง่ผลใหยั้งมคีวามตอ้งการใชส้นิคา้ดังกลา่วตอ่เนื&องตลอดปี 2563 โดยรายไดท้ี&เพิ&มขึ$นหลัก

มาจากกลุ่มลูกคา้ตัวแทนจําหน่าย ลกูคา้หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ ลกูคา้กลุม่อุตสาหกรรมอาหารที&มีการ

ขยายตัวเพิ&มขึ$น นอกจากนี$ รายไดจ้ากกลุม่ลกูคา้ใหม่รายบคุคลมสีดัสว่นเพิ&มขึ$นเมื&อเทยีบกับปีกอ่น อย่างไรก็ตาม 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มลูกคา้ที&ไดรั้บผลกระทบ อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีมคํีาสั&งซื$อที&ลดลงตามการผลติ ดา้นรายไดจ้ากกลุม่สนิคา้ CE เพิ&มขึ$น 46.97 ลา้นบาท หรอื 

27.97% มาจากลกูคา้หลักในกลุม่อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์มกีารปรับตัวขยายการผลติเพิ&มขึ$น นอกจากนี$ ราคา

สนิคา้มกีารปรับตัวเพิ&มสงูขึ$นตามราคาตลาด ทําใหร้ายไดใ้นกลุ่ม CE เพิ&มขึ$นเมื&อเทยีบกับปีก่อน ดา้นรายไดจ้าก

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบดันํ$าเพิ&มขึ$น 15.70 ลา้นบาท หรอื 64.13% โดยเพิ&มขึ$นหลกัจากการขายสนิคา้

และการใหบ้รกิารตดิตั $งระบบบําบดันํ$าในกลุม่ลกูคา้อตุสาหกรรม  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ปี 2563 บรษัิทมตีน้ทนุรวม 781.38 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทนุขาย 752.56 ลา้นบาท และตน้ทนุบรกิาร

จํานวน 28.81 ลา้นบาท ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการเพิ&มขึ$นตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการที&เพิ&มขึ$น  

สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคดิเป็น 74.03% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ บริษัทมีกําไรขั $นตน้ 

274.14 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั $นตน้ที& 25.97% เพิ&มขึ$นเมื&อเทยีบกบัปีกอ่นที&มกํีาไรขั $นตน้ 236 ลา้นบาท คดิ

เป็นอตัรากําไรขั $นตน้ 25.88%  
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คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ปี 2563 บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจํานวน 190.05 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการ

ขาย 88.02 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 102.02 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง เมื&อ

เทยีบกับปีกอ่น คา่ใชจ้่ายที&ลดลงหลักมาจากคา่ใชจ้่ายกจิกรรมสง่เสรมิการขายตา่งๆที&งดการจัดกจิกรรมเนื&องจาก

สถานการณ์โควดิ และคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานที&ลดลงจากการเปลี&ยนแปลงหลักเกณฑใ์นปีกอ่น อย่างไรก็

ตาม มคีา่ใชจ้า่ยที&เพิ&มขึ$นเป็นคา่ใชจ้า่ยที&ผันแปรตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร เชน่ คอมมชิชั&นพนักงาน

ขาย เป็นตน้ 

ดา้นตน้ทนุทางการเงนิมจํีานวน 2.41 ลา้นบาท ลดลง 2.76 ลา้นบาท หรอื 53.42% เมื&อเทยีบกบัปีก่อนที&

มตีน้ทนุทางการเงนิ 5.17 ลา้นบาท เนื&องจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิลดลง 

กําไรสทุธ ิ

ปี 2563 บรษัิทมกํีาไรสุทธสิว่นที&เป็นของบริษัทใหญ่ 73.86 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสุทธ ิ6.94% 

กําไรสทุธเิพิ&มขึ$น 32.44 ลา้นบาท หรอื 78.32% เมื&อเทยีบกบัปีกอ่นที&มกํีาไรสทุธสิว่นที&เป็นของบรษัิทใหญ ่41.42 

ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ4.45% 

ฐานะการเงนิ 

            หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มข ึ"น %  

  จาํนวน % จาํนวน % (ลดลง) เปลี�ยนแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน          428.90        70.78%         387.59  68.34% 41.32  10.66% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         177.10  29.22%         179.56  31.66% (2.46) -1.37% 

รวมสนิทรพัย ์         606.00  100.00%         567.15  100.00% 38.85  6.85% 

หนี$สนิหมนุเวยีน         231.44 38.11%         213.39  37.54% 18.06  8.46% 

หนี$สนิไมห่มนุเวยีน           47.41  7.81%           52.77  9.28% (5.37) -10.17% 

รวมหนี"สนิ         278.85  45.92%         266.16  46.82% 12.69  4.77% 

สว่นของผูถ้อืหุน้(สว่น
ของบรษิทัใหญ)่ 

        328.45  54.08%         302.29  53.18% 26.16  8.66% 

สนิทรพัย ์

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 606 ลา้นบาท เพิ&มขึ$นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 

38.85 ลา้นบาท หรอื 6.85% สนิทรัพยท์ี&เพิ&มขึ$นหลักมาจากสนิทรัพยห์มุนเวยีนที&เพิ&มขึ$นจากเงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดเพิ&มขึ$น 6.63 ลา้นบาท ลูกหนี$การคา้-สุทธเิพิ&มขึ$น 25.71 ลา้นบาทตามรายไดจ้ากการขายที&

เพิ&มขึ$น ดา้นลกูหนี$อื&นเพิ&มขึ$นจากเงนิจ่ายลว่งหนา้คา่สนิคา้เพิ&มขึ$น 7.02 ลา้นบาท และภาษีอากรขาเขา้รอเรยีกคนื

เพิ&มขึ$น 1.16 ลา้นบาท และสนิคา้คงเหลอื-สทุธเิพิ&มขึ$น 1.72 ลา้นบาท โดยมสีนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนลดลงหลักจาก

ที&ดนิ อาคารและอปุกรณ์จากการตัดจําหน่ายและคา่เสื&อมราคา  
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หนี"สนิ 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมหีนี$สนิรวม 278.85 ลา้นบาท เพิ&มขึ$นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 

12.69 ลา้นบาท หรือ 4.77% โดยมหีนี$สนิหมุนเวยีนที&เพิ&มขึ$นหลักมาจากเจา้หนี$การคา้และเจา้หนี$หมุนเวยีนอื&น

เพิ&มขึ$น 25.33 ลา้นบาท ในขณะที&เงนิกูย้มืระยะสั $นจากสถาบันการเงนิลดลง 7.43 ลา้นบาท และภาษีเงนิไดค้า้ง

จ่ายลดลง 0.62 ลา้นบาท ดา้นหนี$สนิไม่หมุนเวยีนลดลงหลักจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 7.14 ลา้น

บาท โดยมหีนี$สนิตามสญัญาเชา่-สทุธเิพิ&มขึ$น 1.31 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษัิทใหญจํ่านวน 328.45 ลา้นบาท เพิ&มขึ$น

จากกําไรสทุธสิาํหรับงวดจํานวน 73.86 ลา้นบาท และลดลงจากการจา่ยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้จํานวน 50.63 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดําเนนิงาน 79.93 128.62 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทนุ (5.10) 7.11 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (68.01) (107.22) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ&มขึ$น(ลดลง) 6.82 28.51 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด  92.39 85.76 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานจํานวน 79.93 ลา้นบาท โดยมกํีาไรจากการดําเนินงาน

ก่อนการเปลี&ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี$สนิดําเนินงานจํานวน 111 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดรับจากเจา้หนี$

การคา้และเจา้หนี$อื&นเพิ&มขึ$น 25.51 ลา้นบาท โดยมกีระแสเงนิสดลดลงจากสนิคา้คงเหลอืเพิ&มขึ$น 5.03 ลา้นบาท

ลกูหนี$การคา้และลกูหนี$อื&นเพิ&มขึ$น 33.10 ลา้นบาท และจา่ยภาษีเงนิได ้18.94 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 5.10 ลา้นบาท เพื&อซื$อยานพาหนะสาํหรับการจัดสง่สนิคา้และ

เครื&องใชส้ํานักงานรวม 4.98 ลา้นบาท และซื$อสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 0.71 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรับจากดอกเบี$ย 

0.47 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 68.01 ลา้นบาท เพื&อจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ

จํานวน 14.56 ลา้นบาท จ่ายชําระหนี$สนิตามสญัญาเชา่ 0.47 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี$ยจํานวน 2.34 ลา้นบาท และ

จา่ยเงนิปันผล 50.63 ลา้นบาท  


