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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1   ประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลงสําคัญ 

 บริษัท ผลธญัญะ จํากัด (มหาชน) หรือตอไปเรียกวา “บริษัท” จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2504 โดยมี
วัตถุประสงคเร่ิมแรกเพ่ือจําหนายเมล็ดธัญพืชและสนิคาทางการเกษตร บริษัทไดมีการหยุดดําเนินกิจการไประยะหน่ึง จนในป 2521     
คุณชวลิต หวังธาํรง   ไดเขามาดําเนินกิจการของบริษัทโดยเปลีย่นประเภทธุรกิจมาเปนผูจัดจาํหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 

                  พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัท  สรุปไดดังน้ี 

ป 2548 บริษัทไดขยายการลงทุนไปตางประเทศ โดยลงทุนคิดเปนรอยละ 25 ในบริษัท แอเจิล แอล็ไลแอนซ จํากัด 
(Aegle Alliance Pte. Ltd.) ประเทศสิงคโปร  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียน 750,000 ดอลลารสิงคโปร 
โดยมีวัตถุประสงคประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (Holding Company) เพ่ือลงทุนในธุรกิจการจัดจําหนาย
สินคาท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพ่ืออาชวีอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในประเทศจีน 
โดยในป 2549 บริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จาํกดั ไดเขาไปลงทุนในธุรกิจการจัดจําหนายสินคาท่ีเกีย่วกับ
ผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในบริษัท แอเจิล เซฟต้ี   
อีควิปเมนท (เซี่ยงไฮ) คอรปอเรชั่น จํากัด (Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.Ltd.) ท่ีประเทศจนี 

ป 2550   บริษัทไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตและการนําบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีเปาหมายท่ีจะดําเนินธุรกิจท้ังหมดภายใตชื่อบริษัท   
“ผลธัญญะ” เพียงแหงเดียว ท้ังน้ีไดมีการดําเนินการรับโอนกจิการของบริษัทอื่นๆ ท่ีประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันภายใตการถือหุนของกลุมผูถือหุนและผูบริหารบางสวนของบริษัท ซึ่งประกอบดวย 

 บริษัท เพอซันแนล เซฟต้ี จํากัด  
 บริษัท พีดี โปรเกรส จํากัด  
 บริษัท พีดีเอ ซัพพลาย จํากัด  
 บริษัท พีดีอาร ซพัพลาย จํากัด 
 บริษัท พีดีซี ซัพพลาย จํากัด 

โดยปจจบุัน 5 บริษัทดังกลาว ไดทําการจดทะเบียนเลิกกิจการแลว และอยูระหวางการชําระบัญชีนอกจากน้ี
บริษัทยังมีการปรับโครงสรางโดยการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีไมมีความเก่ียวของกบัธุรกิจหลักของบริษัท
ออกไป โดยไดทําการขายหุนรอยละ 20 ในบริษัท ซีเอสจี โซลชูั่น จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจจดัจําหนาย
เคร่ืองตรวจความถี่ทางดานโทรคมนาคมออกไปใหกบับุคคลภายนอก เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวใน
อนาคต ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทไดทําการยายท่ีทําการแหงใหมมาอยู ณ ท่ีทําการปจจุบนัซึ่ง
ประกอบดวยอาคารสํานักงานใหญและอาคารคลังสินคา 

ป 2551 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และจดทะเบยีนเพ่ิมทุนจาก 95 ลานบาทเปน 135 
ลานบาทเพ่ือรองรับการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทใหแกประชาชนทั่วไป พรอมเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตรา
ไวจากหุนละ 5 บาทเปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  และยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและคําขอใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  เม่ือวันท่ี 27 มิถนุายน 2551 โดยไดรับอนุญาตจากทางสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมได เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 และไดรับ
พิจารณาจากทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวามีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ   
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ยกเวนคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงต้ังนายทะเบียนหลักทรัพยเม่ือวันท่ี           
3 พฤศจิกายน 2551 อยางไรก็ตามบริษัทตัดสินใจเลื่อนการขายหุนออกไปเน่ืองจากภาวะในชวงเวลาน้ันไม
เอือ้อํานวย บริษัทไดรับใบรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก UKAS & GLOBAL 

ป 2552 
มิถุนายน 2552   

 

 

บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท  แอเจิล  แอ็ลไลแอนซ  จํากัด ใหกับผูถอืหุนของบริษัทและผูบริหารของ  บริษัท 
แอเจิล เซฟต้ี อคีวิปเมนท (เซีย่งไฮ) คอรปอเรชั่น จํากัด  เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุนและภาระท่ีตอง
สนับสนุนทางการเงินท้ังในรูปเงินลงทุนและเงินใหกูยืมเพ่ิมเติมในอนาคต เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มาของบริษัทรวมน้ียังไมสามารถสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทไดในระดับท่ีคาดหวังไวและยงัมีความไม
แนนอนของผลประกอบการ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2-13 ขอมูลอืน่ท่ีเกีย่วของ) 

พฤศจิกายน 2552 บริษัทขยายการลงทุนไปในธุรกิจเกีย่วกับสิ่งแวดลอม (Environment Products) โดยรวมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจจัดต้ังบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (“บริษัทยอย”) เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบ ประกอบ และ
จําหนายระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสยี ไดแก ระบบผลิตนํ้าประปา และระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลบัมาใช
ใหม เปนตน โดยมีมูลคาเงินลงทุนเทากับ 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด 5 ลาน
บาท 

ป 2553 
พฤษภาคม 2553   

 

 

บริษัทซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางในอําเภอเมือง จงัหวัดระยอง มูลคา 3.9 ลานบาท สําหรับใชเปนสํานักงาน
สาขาและคลงัสินคาแหงใหมแทนท่ีทําการสาขาเดิมของสาขาระยอง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดย
เปดใชงานในวันท่ี 4  พฤศจิกายน  2553 

มิถุนายน 2553 บริษัทเร่ิมโครงการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (Total Quality Management หรือ “TQM”) เพ่ือสงเสริมการ
ปรับปรุงคุณภาพงานใหเกิดขึ้นท่ัวท้ังองคกร ซึ่งมีระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ป 

กรกฎาคม 2553 บริษัทไดรับใบรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL 

กันยายน 2553 บริษัทยอยเร่ิมดําเนินการโรงงานประกอบระบบบําบดันํ้าดีและนํ้าเสียโดยต้ังอยูในอําเภอบางบัวทอง จังหวัด 
นนทบุรี ซึ่งเปนการเชาพ้ืนท่ีและอาคารจากบริษัท 

ธันวาคม 2553 วันท่ี 7 ธันวาคม 2553 บริษัทไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดลักทรัพพย เอ็ม เอ ไอ โดยจัด
หมวดหมูในหมวดธุรกิจขนาดกลาง โดยใชชือ่ยอหลักทรัพยวา PHOL  และเร่ิมเปดทําการซื้อ-ขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพพย เอ็ม เอ ไอ ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2553   

ป  2554 

มีนาคม 2554   

 

วันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2554 บริษัทไดเร่ิมโครงการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management หรือ 
“KM”) โดยรวมกับสถาบันสงเสริมความรูเพ่ือสังคม (ส.ค.ส.) และ ดร.วรภัทร ภูเจริญ  เพ่ือถายทอความรูและ
สรางการจัดการองคความรูในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พฤษภาคม 2554 บริษัทมีความภาคภูมิใจในการเขารวมโครงการพัฒนาองคกรเพ่ือกาวไปสูองคกรแหงความสุขHappy8 
workplace อยางยั่งยืนโดยพนกังานมีสวนรวมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยรวมมือกบัสมาคมอุตสาหกรรม
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคมไทย (สฟอท.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และริเร่ิมการสรางและสนับสนุนองคกรใหเปนองคกรแหงคนดีท่ีมีความรับผิดชอบชุมชนและสังคม
อยางยัง่ยืน 

กรกฏาคม  2554   เร่ิมนําระบบ OHSAS 18001 เขามาฝกอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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  โดยเร่ิมวางระบบและขอรับรองระบบภายในป 2555 
ธันวาคม 2554 
 

จัดใหมีหลักสูตรอบรมการบริหารความเส่ียงใหแกพนักงานท่ัวท้ังองคกรรับทราบ และนําระบบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเปนมาตรฐานสากลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

 
นอกจากในป 2554 บริษัทไดรับแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาใหมจํานวน  4 ตรา คือ  1) Bullard: Fire 

protection ,หมวกนิรภัย, หมวกดับเพลิง  2)   Chemtex :วัสดุดูดซับสารเคมี, นํ้ามัน , 3)   Bennett : ชุดกันไฟฟา Conductive Suit 
และ 4)   Tencate : ชุดกันไฟ ซึ่งเปนผลิตภัณฑในกลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

 
2.2   ภาพรวมการประกอบธรุกจิของบริษัทและบริษัทยอย 

 บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกจิ 2 ธุรกิจหลัก ไดแก   ธุรกิจจัดจาํหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท และธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และใหบริการเกีย่วกับระบบบําบดันํ้าซึ่งดําเนินการโดยบริษัท
และบริษัทยอยโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.2.1 ธรุกจิจดัจําหนายผลิตภัณฑเพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
ดําเนินการโดยบริษัท ท้ังน้ีบริษัทถอืเปนหน่ึงในผูนําท่ีมีการจัดจําหนายสินคาอยางครบวงจร ภายใตตราสินคา (Brand) ท่ีมีชื่อเสยีง
มากกวา 40 ตราสินคา โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ 

  ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจัดจําหนายแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1) อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) 

เปนอปุกรณท่ีบุคคลหรือผูปฏิบัติงานใชสวมใสบนอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกายหรือหลายสวนรวมกันในขณะ
ทํางาน เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมในการทํางาน เชน อันตรายจากความรอน, แสง, เสียง, 
สารพิษ, สารเคม ี เปนตน โดยสินคาในหมวดอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลน้ี สามารถแบงเปนอุปกรณท่ีใชปกปองรางกาย
ต้ังแตศรีษะจรดเทา เชน หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย, ท่ีอุดหู, หนากากปองกันฝุนและสารเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเทา
นิรภัย, ชุดผจญเพลิง และอปุกรณปองกันภัยอื่นๆ เปนตน 

2) อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety and Environment Products)   
เปนอปุกรณท่ีใชเพ่ือสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ เชน เคร่ืองตรวจวัดแกสพิษและแกสไวไฟในอากาศ, 
อุปกรณชําระลางตา และลําตัวฉุกเฉิน, อุปกรณจัดเก็บ ขนยาย และถายเทสารเคมี, อุปกรณถายเทอากาศ, อปุกรณ
ดูดซับสารเคมี, ผาเช็ดชิ้นงาน, แผนยางปูโตะ, แผนกาวดักฝุน, อุปกรณล็อกนิรภัย, ปายเพ่ือความปลอดภัย (Safety 
Sign) เปนตน 
 

นอกจากน้ีทางบริษัทยังไดมีการพัฒนาตราสินคาเปนของตนเอง ไดแก ENV-SAFE และ Synos โดยตราสินคาENV-SAFE 
ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลติในประเทศผลิตให ในขณะท่ีตราสินคา Synos ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลิตตางประเทศ
ผลิตให ท้ังน้ีในสวนผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทไดวางตําแหนงสินคาภายใตตราสินคาของบริษัทใหเปน
สวนเติมเต็มชองวางในตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลกูคาท่ีตองการสินคาท่ีมีคุณภาพแตคํานึงถึงเร่ืองราคา  
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2.2.2 ธรุกิจจัดจาํหนาย ผลิต และใหบริการเกีย่วกับระบบบําบัดน้ํา ดําเนินการโดยบริษัท โดยแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 4 สวนหลักดังน้ี 

        2.2.2.1  การใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย ดําเนินการโดยบริษัท 

                การดําเนินงานสวนน้ีจะดําเนินงานโดย บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจเินียร่ิง จํากดั ซึ่งเปนผูดําเนินการในสวน
การออกแบบ ผลติ และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย มุงเนนในระบบจัดการนํ้าเพ่ือตอบสนองความตองการในการใชนํ้า โดย
การบําบัดนํ้าดีใหไดคุณภาพเหมาะสมหรือทําการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม, งาน
โครงสราง, การติดต้ังและติดตามผล, การวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ, การซอมบํารุงและงานบริการหลังการขาย ซึ่งสามารถแบง
ประเภทการใหบริการไดดังน้ี  

1)  บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)  

2) บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ (Module) ภายใตตราสินคาของผูวาจาง 
   (OEM : Original Equipment Manufacturer) 

 2.2.2.2 การใหบริการจําหนายบริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ (Operation and 
maintenance service)  ดําเนินการโดยบริษัทยอย 

2.2.2.3 การจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ  เคร่ืองจกัรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้า 
บริษัทจะเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกบัระบบบําบัดนํ้าประเภทตางๆ เชน อปุกรณและสาร

กรองตะกอน, เคร่ืองสูบนํ้า, ประตูนํ้า, ชุดกวนผสม, ถังเก็บนํ้า, สารเคมีและสารละลายตางๆ, ระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ 
(Module) เปนตน  

    2.2.2.4 การใหบริการจําหนายนํ้าจากระบบบําบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับรูปแบบของ
สัมปทาน (Build-Own -Operate) ดําเนินการโดยบริษัท 

                      การดําเนินการในสวนน้ีจะเปนการลงทุนโดยบริษัท โดยลักษณะการลงทุนจะเปนในรูปแบบเดียวกับ
สัมปทาน กลาวคือบริษัทจะเปนผูลงทุนในการจัดจางบริษัทยอยเพ่ือดําเนินการออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบดังกลาวโดยบริษัทจะ
รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด และนําระบบไปติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาในลักษณะพรอมใชงาน และเก็บเกี่ยว
รายไดจากการจําหนายนํ้าท่ีบําบัดไดใหกับลูกคาตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษัทจะไดรับคาบริการเปนคานํ้าท่ีบําบัดแลว
และถูกนําไปใชโดยลูกคาเปนรายไดตอบแทนใหกับบริษัท  ในขณะที่บริษัทยอยก็จะไดรับคาตอบแทนเปนคาบริการซ่ึงเปนราคา
ตลาด       ท้ังน้ีบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ระบบดังกลาวและจะทําการวาจางบริษัทยอยในการดูแลควบคุมระบบ โดยคาดวาจะ
มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป ทําสัญญา 5-10 ป และใชเม็ดเงินลงทุนประมาณ 5 ลานบาทตอ 1 โครงการ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสามารถสรุปไดดังน้ี 

ประเภทธุรกิจ ประเภทของผลิตภัณฑและการใหบริการ ดําเนินการโดย 

1. ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพื่อ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

1.1  อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล บริษัท 

1.2  อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน บริษัท 

2. ธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และ
ใหบรกิารเกี่ยวกับระบบบําบัด
น้ํา 

2.1  การใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและ
ระบบบําบัดนํ้าเสยีเพ่ือนํากลบัมาใชใหม 

 บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey ) 

 บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ
ภายใตตราสินคาของผูวาจาง (OEM) 

บริษัท 

2.2 การใหบริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ 

บริษัทยอย 

2.3  การจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ เคร่ืองจักรและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้า 

บริษัท 

2.4  การใหบริการจําหนายนํ้าจากการบําบัดใหกับกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมในลักษณะรูปแบบเดียวกับสัมปทาน (Build-
operate-own) 

บริษัท 

ปจจุบันบริษัทมีสาํนักงานใหญ 1 แหงและสํานักงานสาขาอีก 2 แหง คือ ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดระยอง และ
ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม ท่ีพรอมจะใหบริการกับลูกคาในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง และมีบริษัทยอย 1 บริษัท             

   โครงสรางการถือหุนบริษัท ผลธัญญะ จํากัด(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวหวังธํารงและ 
ครอบครัวจารุต้ังตรง

65.61 %

บริษัท ผลธญัญะ จํากัด (มหาชน)   

สาขาระยอง 

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจเินียริ่ง จํากัด 

76.67% 

นายสุรพล หังสพฤกษ   8.33% 
นายรังสรรค พวงปราง  15% 

23.33% สาขาเชียงใหม
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ดําเนินการโดย

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายผลติภัณฑ 468,520,312          98.47 615,289,052           95.12 678,551,208           93.99

    เพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย

    และสภาพแวดลอมในการทํางาน

    1.1 รายไดจากการขายอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล บริษัท 395,024,343            83.02 524,213,471              81.04 583,227,282              80.79

    1.2 รายไดจากการขายอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย บริษัท 73,495,969              15.45 91,075,581                14.08 95,323,926                13.20

          และสภาพแวดลอมในการทํางาน 0.00 0.00 0.00

2. รายไดจากธุรกิจจัดจําหนาย ผลติ -                      0.00 22,577,049             3.49 40,593,779             5.62

    และใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า

     2.1  รายไดจากการออกแบบ ผลิต และติดต้ัง บริษัทยอย 18,016,210                2.79 21,928,598                3.04

            ระบบบําบัดนํ้า

     2.2 รายไดจากการใหบริการดูแลควบคุมระบบ บริษัทยอย 347,412                     0.05 1,054,800                  0.15

            และบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ

     2.3  รายไดจากการขายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณ บริษัท 4,213,427                  0.65 16,552,824                2.29

            สําเร็จ เคร่ืองจักรและอุปกรณที่เก่ียวของกับ

            กับระบบบําบัดนํ้า

     2.4 รายไดจากการจําหนายนํ้าจากระบบบําบัด บริษัท -                             0.00 1,057,556                  0.15

3. รายไดอ่ืนๆ 7,278,970              1.53 8,963,664               1.39 2,797,569               0.39

         รวม 475,799,281          100.00 646,829,766           100.00 721,942,556           100.00

ประเภทของรายได ป 2554

งบการเงินรวม

ป 2552 ป 2553

2.3   โครงสรางรายไดของบริษัท   

 โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินรวมในป 2553 ถึงป 2554 สามารถแสดงแยกตามหมวดของผลิตภัณฑไดดังน้ี  
             หนวย : บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:   1/  รายไดอ่ืนๆ ในป 2552 รวมกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวนเงิน 4,515,700.78 บาท 

  2/ รายไดอ่ืนๆ ในป 2553 รวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3,381,924.50 บาท 
   3/ รายไดอ่ืนๆ ในป 2554 รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1,198,825.85 บาท 

 
2.4   เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท    

 บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําตลาดของผลิตภัณฑ ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม  (Occupational 
Health, Safety and Environment Products) ท่ีไดมาตรฐานคุณภาพสูงและจําหนายสินคาครบวงจร ดวยความมุงม่ันดังกลาว   ทํา
ใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมาเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากยอดขายท่ีเติบโตขึ้นและการไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก UKAS & GLOBAL  บริษัทต้ังเปาหมายการเติบโตของรายไดของบริษัทในชวงภาวะปกติไมนอย
กวารอยละ 20 ตอปในชวงระยะเวลา 3 ปขางหนา (ป 2555-2557) โดยเปนอัตราการเติบโตของรายไดจากผลิตภัณฑอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานรอยละ 15 ตอป และจากการเติบโตของรายไดจากธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ท่ีเกี่ยวกับระบบบาํบัดนํ้าและธุรกิจการใหบริการจําหนายนํ้าจากการบาํบัดใหกับกลุมลกูคาอุตสาหกรรมในลักษณะรูปแบบเดียวกับ
สัมปทานรอยละ 100, 70, 60 ตอปตามลําดับ 
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  สําหรับแผนการดําเนินงานของบริษัทเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน 3 ปขางหนามีดังนี้ 

1) แผนการขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีขายและกลุมอุตสาหกรรมในวงกวางมากขึน้โดยการขยายฐานลูกคาในแต
 ละกลุมอุตสาหกรรมหลักท่ีมีอยูใหครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรมยอยมากขึ้นรวมถึงการขยายฐานลูกคาในกลุม
 หนวยงานราชการ 

2) แผนการเพ่ิมผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทเองรวมถึงการสงเสริมการขายและเพ่ิมยอดขายใหมากข้ึน ซึ่งสามารถ
เพ่ิมมูลคาใหแกธรุกิจของบริษัท และเปนการลดการพ่ึงพาตราสินคาจากตางประเทศไดสวนหน่ึง ถอืเปนการแทรกชองวาง
ทางการตลาดใหสามารถขายสินคาในกลุมลูกคาท่ีมีความตองการที่แตกตางกัน และมีตําแหนงการตลาดท่ีแตกตางจาก
กลุมสินคาท่ีไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายในปจจุบัน 

3) แผนการขยายประเภทสินคาในกลุมเดิมใหมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการนําเขาตราสินคาใหม เพ่ือสามารถ
 ใหบริการใหแกลกูคาไดอยางครบวงจรมากข้ึนอยางสมํ่าเสมอ   

4) แผนการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาเพ่ือขยายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีขายท่ัวประเทศ โดยการจัดต้ังสาขาในภาคใตและ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

5) แผนการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ซึ่งไดแก ประเทศ พมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา 
โดยบริษัทจะเนนการจําหนายอุปกรณทางดานนํ้า และการผลิตนํ้าประปาสําหรับด่ืม รวมถึงผลิตภัณฑอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยมีการรวมมือกับพันธมิตรท่ีแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจ  

 

 

 

 


