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14. คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สรุปภาพรวมการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม สําหรับปี สิ(นสุดวนัที, 30 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการ

ให้บริการรวม 0,455.50 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 0,407.89 ลา้นบาท รายได้จากการให้บริการ 9:.8; ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวมเพิ,มขึ(น 0>9.:: ลา้นบาท หรือ 05.@:% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 700.;5 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายเพิ,มขึ(นหลกัจากการจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั อุปกรณ์
ป้องกันภยัส่วนบุคคล อนัเนื,องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07 ไดแ้ก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุด
ป้องกนัเชื(อโรค หน้ากากอนามยั ซึ,งยงัมีความจาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ดงักล่าวต่อเนื,อง ดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ,มขึ(นหลกัจากงาน
บริการติดตั(งระบบบาํบดันํ(าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรขั(นตน้เพิ,มขึ(นตามรายไดจ้ากการขายและการให้บริการที,
เพิ,มขึ(น โดยปี 85:9 มีกาํไรขั(นตน้ที, 8@>.0> ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ 85.7@% เพิ,มขึ(น 9;.0> ลา้นบาท หรือ 0:.0:% เมื,อ
เทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรขั(นตน้ 89: ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ 85.;;% สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวน
ใกลเ้คียงกนักบัปีก่อน สรุปผลการดาํเนินงาน ปี 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน @9.;: ลา้นบาท คิดเป็น
อตัรากาํไรสุทธิ :.7>% เพิ,มขึ(น 98.>> ลา้นบาท หรือ @;.98% เมื,อเทียบกับปีก่อนที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 
>0.>8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ >.>5% 

หน่วย:ล้านบาท 

 ปี 2563  ปี 2562 เพิ-มขึ/น % 
   (ลดลง) เปลี-ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย      1,019.23             890.79  128.44  14.42% 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ          36.28           21.06  15.23  72.32% 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ    1,055.51         911.85  143.66  15.76% 

ตน้ทุนขาย        752.56         657.30  95.26  14.49% 

ตน้ทุนบริการ          28.81           18.54  10.27  55.38% 

รวมตน้ทุน        781.38         675.85  105.53  15.61% 

กาํไรขั/นต้น        274.14         236.00  38.14  16.16% 

อตัรากาํไรขั/นต้น (%) 25.97% 25.88%     

รายไดอื้,น            9.45           18.59  (9.14) -49.17% 

รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร        190.05         195.85  (5.81) -2.96% 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้          93.54           58.74  34.80  59.25% 

อตัรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 8.78% 6.31%     

ตน้ทุนทางการเงิน            2.41             5.17  (2.76) -53.42% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          17.27           12.15  5.12  42.15% 

กาํไรสุทธิส่วนที-เป็นของบริษทัใหญ่          73.86           41.42  32.44  78.32% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 6.94% 4.45%     

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐาน (บาท)            0.36             0.20  0.16  78.32% 
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รายได้ 

 หน่วย:ลา้นบาท 

โครงสร้างรายได้ ปี 2563 สัดส่วน ปี 2562 สัดส่วน เพิ-มขึ/น  % 

          (ลดลง) เปลี-ยนแปลง 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

800.40 75.83% 719.42 78.90% 80.99 11.26% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 214.93 20.36% 167.96 18.42% 46.97 27.97% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออปุโภค 
บริโภค (WATER) 

40.18 3.81% 24.48 2.68% 15.70 64.13% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,055.51 100% 911.85 100% 143.66 15.75% 

รายไดแ้บ่งตามกลุ่มสินค้า สาํหรับปี 2563 ประกอบดว้ย กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ SAFETY จาํนวน 800.40 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.83% กลุ่มสินคา้และบริการด้านการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มหรือ CE จาํนวน 80>.79 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 84.9:% และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,อ
อุปโภค บริโภค หรือ WATER จาํนวน >0.18 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 3.81% 

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ SAFETY เพิ,มขึ(น 80.99 ลา้นบาท หรือ 01.26% เมื,อเทียบกับปีก่อน มาจากการขาย
สินคา้เพื,อสร้างความปลอดภยัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ไดแ้ก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกนั
สารเคมีและเชื(อโรค หนา้กากอนามยั เป็นตน้ ซึ,งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ยงัมีความตอ้งการ
ใช้สินคา้ดงักล่าวต่อเนื,องตลอดปี 2563 โดยรายไดที้,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ลูกคา้หน่วยงานราชการและ
รัฐวสิาหกิจ ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที,มีการขยายตวัเพิ,มขึ(น นอกจากนี(  รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่รายบุคคลมีสัดส่วนเพิ,มขึ(น
เมื,อเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กลุ่มลูกคา้ที,ไดรั้บผลกระทบ อยา่งเช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีคาํสั,งซื(อที,ลดลงตามการผลิต ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE เพิ,มขึ(น 46.97 ลา้นบาท หรือ 27.97% 
มาจากลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับตวัขยายการผลิตเพิ,มขึ(น นอกจากนี(  ราคาสินคา้มีการปรับตวัเพิ,ม
สูงขึ(นตามราคาตลาด ทาํให้รายไดใ้นกลุ่ม CE เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( า
เพิ,มขึ(น 15.70 ลา้นบาท หรือ 64.13% โดยเพิ,มขึ(นหลกัจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั(งระบบบาํบดันํ( าในกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรม  

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

ปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนรวม @;0.9; ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย @58.5: ลา้นบาท และตน้ทุนบริการจาํนวน 8;.;0 
ลา้นบาท ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการเพิ,มขึ(นตามรายไดจ้ากการขายและการให้บริการที,เพิ,มขึ(น  สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิด
เป็น @>.49% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ บริษทัมีกาํไรขั(นตน้ 274.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ที, 85.7@% 
เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรขั(นตน้ 89: ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ 85.;;%  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 85:9 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 074.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 88.02 ลา้นบาท 
และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102.02 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง เมื,อเทียบกบัปีก่อน ค่าใชจ่้ายที,ลดลงหลกัมาจาก
ค่าใชจ่้ายกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที,งดการจดักิจกรรมเนื,องจากสถานการณ์โควิด และค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที,ลดลง
จากการเปลี,ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นปีก่อน อยา่งไรก็ตาม มีค่าใชจ่้ายที,เพิ,มขึ(นเป็นค่าใชจ่้ายที,ผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการ เช่น คอมมิชชั,นพนกังานขาย เป็นตน้ ดา้นตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 8.>0 ลา้นบาท ลดลง 8.@: ลา้นบาท หรือ 59.>8% 
เมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีตน้ทุนทางการเงิน 5.0@ ลา้นบาท เนื,องจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่ @9.;: ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ :.7>% กาํไรสุทธิเพิ,มขึ(น 
32.44 ลา้นบาท หรือ 78.32% เมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 
4.45% 

ฐานะการเงิน 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ-มขึ/น %  

  จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน (ลดลง) เปลี-ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน          >8;.74        70.@;%         387.59  68.34% >0.98  04.::% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         17@.04  29.88%         179.56  31.66% (8.>:) -0.9@% 

รวมสินทรัพย์         60C.DD  100.00%         567.15  100.00% 3E.EF  6.EF% 

หนี( สินหมุนเวียน         230.>> 3;.00%         213.39  37.54% 0;.4:  ;.>:% 

หนี( สินไม่หมุนเวียน           4@.>0  @.;0%           52.77  9.28% (5.9@) -04.0@% 

รวมหนี/สิน         2GE.EF  4F.HI%         266.16  46.82% JI.CH  K.GG% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น(ส่วนของบริษัทใหญ่)         3IE.KF  5K.DE%         302.29  53.18% IC.JC  E.CC% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วม :4: ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 9;.;5 ลา้นบาท 
หรือ 6.;5% สินทรัพยท์ี,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนที,เพิ,มขึ(นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ(น 6.63 ลา้นบาท 
ลูกหนี( การค้า-สุทธิเพิ,มขึ(น 85.@0 ลา้นบาทตามรายไดจ้ากการขายที,เพิ,มขึ(น ดา้นลูกหนี( อื,นเพิ,มขึ(นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เพิ,มขึ(น 7.02 ลา้นบาท และภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืนเพิ,มขึ(น 1.16 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือ-สุทธิเพิ,มขึ(น 0.@8 ลา้นบาท โดยมี
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจากที,ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการตดัจาํหน่ายและค่าเสื,อมราคา  

หนี/สิน 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนี( สินรวม 8@;.;5 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 08.:7 ลา้นบาท 
หรือ >.@@% โดยมีหนี( สินหมุนเวียนที,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากเจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( หมุนเวียนอื,นเพิ,มขึ(น 25.33 ลา้นบาท ในขณะที,เงิน
กูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงินลดลง 7.43 ลา้นบาท และภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 0.62 ลา้นบาท ดา้นหนี( สินไม่หมุนเวียนลดลง
หลกัจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7.14 ลา้นบาท โดยมีหนี(สินตามสญัญาเช่า-สุทธิเพิ,มขึ(น 1.31 ลา้นบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 98;.>5 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจากกาํไรสุทธิ
สาํหรับงวดจาํนวน @9.;: ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผูถื้อหุน้จาํนวน 50.63 ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 3J ธันวาคม 2563 3J ธันวาคม 2562 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน @7.79 08;.:8 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (5.04) @.00 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (:;.40) (04@.88) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ(น(ลดลง) :.;8 8;.50 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  78.97 ;5.@: 

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน @7.79 ลา้นบาท โดยมีกําไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี,ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี(สินดาํเนินงานจาํนวน 000 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจา้หนี( การคา้และเจา้หนี( อื,นเพิ,มขึ(น 
85.50 ลา้นบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินคา้คงเหลือเพิ,มขึ(น 5.49 ลา้นบาทลูกหนี(การคา้และลูกหนี(อื,นเพิ,มขึ(น 33.10 ลา้น
บาท และจ่ายภาษีเงินได ้18.94 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 5.04 ลา้นบาท เพื,อซื(อยานพาหนะสาํหรับการจดัส่งสินคา้และเครื,องใช้
สาํนกังานรวม >.7; ลา้นบาท และซื(อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.71 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี(ย 0.>@ ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน :;.40 ลา้นบาท เพื,อจ่ายคืนเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินจาํนวน 0>.5: 
ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี( สินตามสญัญาเช่า 4.>@ ลา้นบาท จ่ายดอกเบี(ยจาํนวน 8.9> ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 50.63 ลา้นบาท  
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การดําเนินการของบริษัทเพื-อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื/อไวรัส Covid-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07 ที,ลุกลามขยายเป็นวงกวา้งไปทั,วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนถึงการหยุดชะงกัของธุรกิจในบางอุตสาหกรรม บริษทั
ตระหนกัถึงผลกระทบที,เกิดขึ(นอยา่งรุนแรงภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07 มีการดาํเนินการติดตามขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งใกลชิ้ดตั(งแต่ช่วงตน้สถานการณ์ การประชุมหารือประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลกระทบที,อาจมีต่อธุรกิจอยา่ง
เป็นระยะ ในการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื,อง บริษทัคาดการณ์และประเมินถึงผลกระทบที,
อาจมีต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภยัของพนกังานในองคก์รและบุคคลภายนอกที,เกี,ยวขอ้ง รวมถึงผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่อุปทานที,อาจส่งผลใหธุ้รกิจหยดุชะงกั โดยสรุปการดาํเนินการของบริษทั ดงันี(  

การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การดูแลสุขอาชีวอนามัยและสุขภาพของพนักงาน  
• บริษทัมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัการป้องกนัควบคุมโรค Covid-19 ตามขอ้แนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจดัทาํเป็นประกาศแจง้แก่พนกังานรับทราบทั,วทั(งองคก์ร เพื,อเป็นแนวทางปฏิบติัใน
ทิศทางเดียวกนั เช่น การคดักรองพนกังานและบุคคลภายนอกที,เขา้มาติดต่อบริษทั กาํหนดให้สวมหน้ากากอนามยั
ตลอดเวลาและลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลที์,บริษทัจดัให้ การประชุมแบบออนไลน์ การเวน้ระยะห่างในทุก
กิจกรรม กาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูที้,ฝ่าฝืนการปฏิบติั เป็นตน้ 

• จดัให้มีการดูแลสถานประกอบการอย่างเขม้งวดเรื,องการทาํความสะอาด การฉีดพ่นเพื,อฆ่าเชื(อโรคภายในบริเวณ
พื(นที,บริษทัและพื(นที,ส่วนกลางจุดที,ตอ้งสัมผสับ่อย มีการดูแลสุขอาชีวอนามยัและสุขภาพของพนกังานอย่างทั,วถึง 
อาทิ การแจกหนา้กากอนามยั เจลหรือสเปรยแ์อลกอฮอล ์ปรอทวดัไขส้าํหรับพนกังาน รวมถึงการจดัสถานที,ทาํงาน 
โรงอาหาร แบบเวน้ระยะห่าง 

• กาํหนดแนวทางตามแผนบริหารความต่อเนื,องของธุรกิจ จดัแบ่งกลุ่มพนักงานสลบักนัมาทาํงานเพื,อลดความเสี,ยง
การติดเชื(อโดยให้มีการปฏิบติังานจากบา้น (Work from Home) มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆสําหรับการ
ปฏิบติังานจากบ้าน เริ,มตั( งแต่การสํารวจความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาํแผน
ดาํเนินงานเพื,อไม่ให้การดาํเนินงานหยุดชะงัก กาํหนดวิธีการดาํเนินงานที,เหมาะสมและวิธีการสื,อสารก่อนเริ,ม
ปฏิบติังานจากที,บา้น (Work from Home) รวมถึงการจดัให้มีเทคโนโลยี เครื,องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ที,จาํเป็นอย่าง
เพียงพอ การปรับระบบการทาํงานเพื,อลดขั(นตอนและจาํนวนเอกสาร สามารถปฏิบติังานจากที,บ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• การเตรียมความพร้อมดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศซึ,งถือเป็นส่วนที,สาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื,อง โดย
การจดัทาํแผนรองรับและกู้ภยัจากเหตุสุดวิสัย Disaster Recovery Plan (DRP) เพื,อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที,อาจ
เกิดขึ(น  

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 
บริษทัให้ความสาํคญัต่อระบบการบริหารความต่อเนื,องทางธุรกิจ พร้อมรับภาวะวิกฤตที,อาจเกิดขึ(นเพื,อให้มั,นใจไดว้่า

บริษทัสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที,อาจเกิดขึ(นได้อย่างทนัท่วงที มีการกาํหนดนโยบายบริหารความต่อเนื,องธุรกิจ 
โครงสร้าง บทบาทหนา้ที,ความรับผิดชอบที,ชดัเจนเพื,อให้มีการบริหารจดัการและสั,งการไดอ้ย่างรวดเร็วทนัเหตุการณ์ การจดัทาํ
แผนบริหารความต่อเนื,องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื,อจดัเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆที,อาจเกิดขึ(น 
กาํหนดกระบวนการเมื,อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั(งรายงานต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงและคณะกรรมการ
บริษทั เป็นลาํดบั 
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การประเมินผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิและการปรับกลยุทธ์ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19  
• กลุ่มลูกคา้หลกัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 มีการลดกาํลงัการผลิต หรือ

หยดุดาํเนินการชั,วคราวตามมาตรการรัฐ ทาํให้บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้เหล่านั(นลดลง ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้ 

• บริษทัประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สามารถสร้างโอกาสในการขายไดเ้พิ,มขึ(น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07  

 มาตรการลอ็กดาวน์ การปิดระบบขนส่งในบางประเทศ ทาํใหผู้ข้ายหลกัในต่างประเทศมีการเลื,อนการส่งมอบสินคา้ •

อาจทาํใหสิ้นคา้ขาดสต็อก  
• สินคา้ของบริษทัในกลุ่มที,เกี,ยวข้องกบัการป้องกันเชื(อไวรัส Covid-19  มีราคาเพิ,มสูงขึ(น และเกิดคู่แข่งรายใหม่

เพิ,มขึ(นตามความตอ้งการของตลาดที,เพิ,มสูงขึ(น ทาํให้อาจเกิดการแข่งขนัดา้นราคาที,รุนแรงขึ(นในอนาคต 
จากการประเมินสถานการณ์และผลกระทบขา้งตน้ บริษทัมีการปรับกลยทุธ์และแผนงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที,

เปลี,ยนแปลง ดงันี(  
• ความรวดเร็ว การมุ่งเนน้การจดัหาสินคา้ที,สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ที,เพิ,มสูงขึ(นอย่างรวดเร็วได้

อยา่งทนัท่วงที  
• การนาํเสนอสินคา้ทดแทน กรณีสินคา้ขาดแคลน บริษทัมุ่งเน้นการนาํเสนอสินคา้ทดแทน ทาํให้สามารถรักษาฐาน

ลูกคา้เดิมไดแ้ละเป็นโอกาสใหส้ามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ไดเ้พิ,มเติม 
• การเพิ,มช่องทางการขายและขยายไปยงัลูกคา้กลุ่มใหม่ เพิ,มเติมจากแผนงานเดิมเพื,อสร้างโอกาสในการขายสินคา้ที,

เกี,ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เช่น กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มสาธารณสุขและ
โรงพยาบาล เป็นตน้ 

• การนาํขอ้มูลลูกคา้มาวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนการขาย รวมถึงควบคุมการสั,งซื(อ เพื,อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สินคา้คงคลงั อีกทั(งการปรับกระบวนการดาํเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การเพิ,มความถี,ในการวาง
แผนการสั,งซื(อ เพื,อใหเ้กิดความสมดุลของความตอ้งการสินคา้และปริมาณสินคา้คงคลงั การเพิ,มความระมดัระวงัใน
การอนุมติัวงเงินการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ (กรณีมีการเปลี,ยนแปลงของลูกคา้เดิม และลูกคา้ใหม่) ลูกคา้กลุ่มตวัแทน มี
การใหช้าํระค่าสินคา้เกี,ยวกบัสถานการณ์ Covid-19 เป็นเงินสด และมีการวางเงินมดัจาํ เพื,อลดความเสี,ยงของลูกหนี(
การคา้ เป็นตน้  

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
บริษทัมีการประเมินความเสี,ยงและจดัเตรียมความพร้อมในดา้นการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานที,อาจเกิดผลกระทบต่อ

ธุรกิจ ประเด็นสาํคญัคือ ปัญหาดา้นการจดัส่งสินคา้จากคู่คา้หลกัที,บริษทันาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ บริษทัจึงเร่งจดัหาผูผ้ลิตราย
ใหม่จากแหล่งอื,นเพิ,มเติมครอบคลุมในหลายภูมิภาค สามารถสั,งสินคา้ที,มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน รองรับความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือเกิดผลกระทบน้อยที,สุด รวมถึงการคดัเลือกสินคา้ที,มีคุณภาพจากผูผ้ลิตในประเทศมาทดแทนกบัความตอ้งการ
ของตลาดในภาวะวกิฤตดงักล่าว โดยบริษทัมุ่งเนน้การดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว ตั(งแต่การหาสินคา้ทดแทน รวมถึงการติดตามสื,อสาร
กบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดสมํ,าเสมอ จึงส่งผลใหบ้ริษทัสามารถส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการ หรือมีผลกระทบนอ้ยที,สุด 
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ด้านสถานะทางการเงิน 
บริษทัประเมินสถานะทางการเงินของบริษทัอยู่เสมอ มีการสาํรองวงเงินที,ครอบคลุมให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจได้

อยา่งต่อเนื,อง รักษาสภาพคล่องใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงาน กาํหนดให้ฝ่ายการเงินดูแลติดตามสถานการณ์ของลูกคา้ในกลุ่มที,อาจ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 นอกจากนี( บริษทัยงัมีการควบคุมค่าใช้จ่ายและชะลอ
โครงการที,ไม่จาํเป็นหรือไม่เร่งด่วน รวมทั(งมีการจดัทาํประกนัธุรกิจหยดุชะงกัเพื,อรองรับผลกระทบ 

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
นอกเหนือจากการดูแลพนกังานดา้นสุขอาชีวอนามยัและสุขภาพของพนกังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงการมีสังคม ชุมชนที,

ปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 โดยไดมี้การดาํเนินการดงันี(  
• ลูกค้า ลูกค้าที,ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื( อไวรัส Covid-19 เช่น ลูกค้าในกลุ่ม

ห้างสรรพสินคา้ในธุรกิจนํ(า บริษทัมีการช่วยเหลือโดยการลดค่าบริการงานระบบรีไซเคิลนํ(า ทั(งนี(  ไดมี้การบริหาร
จดัการโดยการควบคุมค่าใชจ้่ายในส่วนที,เกี,ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัรายไดที้,ลดลง หรือใหมี้ผลกระทบนอ้ยที,สุด  

• ผูถื้อหุ้น บริษทัสามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดต้ามที,กฎหมายกาํหนด โดยปฏิบติัตามมาตรการและแนวทาง
ดาํเนินการในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้แนะนาํของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด 
ทั(งนี(  บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบอาํนาจแก่กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุม
แทน โดยแจง้แก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

• ชุมชน สงัคม บริษทัจดัทาํโครงการบริจาค สนบัสนุนอุปกรณ์เพื,อความปลอดภยัต่อองคก์ร หน่วยงานราชการที,ขาด
แคลน หรือมีความตอ้งการสินคา้ ไดแ้ก่ กลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และการแจกหน้ากากอนามยัใน
แหล่งชุมชนเพื,อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั,วไปและรณรงคใ์ห้ส่วมใส่หน้ากากอนามยั รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารที,เป็นประโยชน์ ในเรื,องการปฏิบติัตวัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 สื,อสารผ่าน
ช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั และสื,อออนไลน ์

การวางแผนฟื/ นฟูธุรกิจภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ มี

หลายธุรกิจที,เปลี,ยนแปลงไป อาจกระทบกบักลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั ทั(งนี(  บริษทัมีการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลง 
โดยมีการทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินงานในระยะสั(น มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆที,เปลี,ยนแปลง
ไป อาทิ 

• มุ่งเน้นขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที,มีการเติบโต เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร การขยายตลาดไปยงักลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ เช่น กลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณสุข กลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มร้านขายยา เป็นตน้ 

• การปรับปรุงระบบการดาํเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี,ยนแปลง โดยลดขั(นตอนการปฏิบติังาน ลดเอกสาร 
รวมถึงการดาํเนินงานโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากยิ,งขึ(น 

• การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานใหพ้ร้อมรับสถานการณ์ การจดัหาผูผ้ลิตในภูมิภาคใหม่ เพิ,มรายชื,อผูผ้ลิตสาํรอง  
• การดาํเนินการเพื,อให้สอดรับกบัการเปลี,ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว ไดแ้ก่ การจดัเตรียมบุคลากรให้มีความ

พร้อมสําหรับการเติบโตขององค์กร การจดัให้มีการอบรม ให้ความรู้กบัผูบ้ริหาร หวัหน้างานและพนักงานกลุ่ม 
Talent เพื,อใหส้ามารถพฒันาองคก์รพร้อมรับกบัการเปลี,ยนแปลง 

• การจดัทาํ พฒันาแผนกลยุทธ์องคก์ร ผ่านการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลงไป 
เพื,อใหส้ามารถรับมือกบัการเปลี,ยนแปลงของโลก พร้อมสร้างโอกาสในการเติบโตอยา่งย ั,งยนื  
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จากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ปี 2563 บริษทัไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส 
Covid-19 อยา่งมีนยัสาํคญั สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื,อง การปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลง ทาํให้
ภาพรวมผลการดาํเนินงานในปี 85:9 เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายไดร้วมที, 1,055.51 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 15.76% โดยมีกาํไรสุทธิ 73.86 
ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 78.32% เมื,อเทียบกบัปีก่อน บริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนดและจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ
หุ้น ทั(งนี(  คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 4.87 บาท โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลแลว้ในอตัรา
หุน้ละ 4.05 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท ซึ,งจะขออนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 85:> ในวนัที, 
8: เมษายน 85:> 

 


