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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัแบ่งกลุ่มสินคำ้และบริกำรออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

1. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (Occupational Safety, Health and 
Environment Products) (SAFETY) 

2. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม (Control Environment Products) (CE) 
3. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) (WATER) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงนิรวมในปี 2560 ถึงปี 2562 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดงันี ้

หน่วย:ลำ้นบำท 
โครงสร้างรายได้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

1. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั      
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
(SAFETY) 

719.42 77.32%     715.73  76.43% 715.18 
 

71.90% 

2. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุม
สภำพแวดลอ้ม (CE) 

167.96 18.05%     172.57  18.43% 163.84 
 

16.47% 

3. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ 
เพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER) 

24.48 2.63%       36.16  3.86% 106.83 10.74% 

4. รำยไดอ่ื้น 18.59 2.00% 12.02 1.28% 8.83 0.89% 
รวมรำยได ้ 930.44 100% 936.47 100% 994.68 100% 

 

2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Occupational Safety, 
Health and Environment Products: SAFETY) แบ่งลกัษณะสินคำ้ในกลุ่มน้ีออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ 

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังำนใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่ำงกำยหรือหลำยส่วนร่วมกนัในขณะท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสภำวะแวดลอ้มในกำรท ำงำน เช่น อนัตรำยจำก
ควำมร้อน, แสง, เสียง, สำรพิษ, สำรเคมี เป็นตน้ รวมทั้งเพ่ือกำรป้องกนัช้ินงำนมิให้เกิดควำมเสียหำย โดยสินคำ้ในหมวดอุปกรณ์
นิรภยัส่วนบุคคลน้ี สำมำรถแบ่งเป็นประเภทไดด้งัน้ี 
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ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าส าคญั 
1) อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนำ้ หมวกนิรภยั อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำและดวงตำ อุปกรณ์ครอบ

ศรีษะส ำหรับยดึแผน่กระบงันิรภยั เพ่ือใชป้้องกนักำรกระแทก กำร
เจำะทะลุของวตัถุ กระแสไฟฟ้ำ และอคัคีภยั 

 

 
 

 

2) อุปกรณ์ป้องกนัดวงตำ แว่นตำนิรภยั และแว่นครอบตำ เพ่ือใช้ป้องกนัวตัถุกระเด็นเขำ้ท่ี
ดวงตำ ป้องกนัรังสี แสงจำ้ และประกำยไฟ 

3) อุปกรณ์ป้องกนัระบบกำรไดย้นิ ท่ีครอบหู และปลัก๊อุดหู เพ่ือใช้ป้องกนัอนัตรำยท่ีไดรั้บจำกระดบั
เสียงท่ีดงัเกินไป 

4) อุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดิน
หำยใจ 

กลุ่มท่ี 1  อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจประเภทจัดส่ง
อำกำศท่ีมีแหล่งจ่ำยอำกำศแยกอิสระจำกอำกำศในบริเวณท่ี
ปฏิบติังำนให้เหมำะส ำหรับกำรหำยใจ เช่น   อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทำงเดินหำยใจชนิดถังบรรจุอำกำศแบบพกพำ  อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดใช้สำยส่งอำกำศ และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดใชท้่อส่งอำกำศ 
กลุ่มท่ี 2  อุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดกรองอำกำศ 
โดยท ำให้อำกำศสะอำด (Air – purifying respirator) เช่น   อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดกรองอนุภำค  อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทำงเดินหำยใจชนิดดูดซับก๊ำซและไอระเหย   และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดกรองอนุภำคและดูดซบัก๊ำซและ
ไอระเหยในขณะเดียวกนั 

5) อุปกรณ์ป้องกนัมือ กลุ่มท่ี 1   ถุงมือส ำหรับป้องกนัอนัตรำยทำงชีวภำพ ท่ีเกิดจำกเช้ือ
โรคชนิดต่ำงๆ   
กลุ่มท่ี 2  ถุงมือส ำหรับป้องกนัอนัตรำยทำงเคมีท่ีเกิดจำกสำรเคมี
ประเภทกรด ด่ำง รวมทั้งสำรท ำละลำย  
กลุ่มท่ี 3  ถุงมือส ำหรับป้องกนัอนัตรำยทำงกำยภำพท่ีเกิดจำกควำม
ร้อน ควำมเยน็ ควำมคม และกระแสไฟฟ้ำ 

6) อุปกรณ์ป้องกนัเทำ้ รองเทำ้นิรภยัและรองเทำ้บูท๊นิรภยัซ่ึงใชส้วมใส่เพ่ือป้องกนัน ้ำ 
แรงกระแทก กำรเจำะทะลุควำมร้อน ควำมเยน็ และกระแสไฟฟ้ำ  
 

7) ชุดป้องกนัร่ำงกำย ชุดป้องกนัควำมร้อน ชุดป้องกนัสำรเคมี ชุดป้องกนัอำกำศเยน็ ชุด
ป้องกนักระแสไฟฟ้ำสถิตย ์ชุดผจญเพลิง และชุดดบัเพลิง 

8) อุปกรณ์ป้องกนักำรตก อุปกรณ์ป้องกนักำรตกจำกท่ีสูงและอุปกรณ์ช่วยเคล่ือนยำ้ยใน
แนวด่ิง 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 10 
 

 1.2 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety and Environmental Products) เป็นอุปกรณ์ท่ี
ใชเ้พ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร ไดแ้ก่ สินคำ้ต่อไปน้ี 

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าส าคญั 

1) อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อควำมปลอดภยั
เก่ียวกบัอำกำศ 

เคร่ืองวดัแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอำกำศ และอุปกรณ์ถ่ำยเท
อำกำศ  

 

2) อุปกรณ์ท่ีใชเ้พ่ือป้องกนัอนัตรำย
จำกสำรเคมี 

อุปกรณ์ช ำระล้ำงตำ และล ำตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยำ้ย และ
ถ่ำยเทสำรเคมีอนัตรำย อุปกรณ์และวสัดุดูดซบัสำรเคมี 

3) อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อควำมปลอดภยั
ประเภทอ่ืน 

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย ส ำหรับล็อค เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  
แหล่งก ำเนิดหรือจ่ำยพลงังำน สติกเกอร์ ฉลำก ป้ำยสัญลกัษณ์เพ่ือ
ควำมปลอดภยั และเคร่ืองพิมพส์ติกเกอร์ ฉลำก ป้ำย  สญัลกัษณ์เพ่ือ
ควำมปลอดภยั 

 2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products: CE) 

 สินคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มเป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมสภำพแวดลอ้มให้มีควำมสะอำด ปลอดภยัในสถำนท่ี
ปฏิบติังำนท่ีตอ้งกำรกำรควบคุม เช่น ห้องปลอดเช้ือในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล ห้องสะอำด (Clean room)  หรือห้องปลอด
เช้ือ ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ท่ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมส่ิงปนเป้ือน อนุภำคขนำดเลก็และฝุ่ นละอองต่ำงๆ ท่ีมำจำก ผูป้ฏิบติังำน 
เคร่ืองจกัร กระบวนกำรผลิตรวมทั้งอำกำศภำยนอก ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือช้ินงำนไม่มีคุณภำพ สินคำ้ใน
หมวดน้ี ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์ส ำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์ส ำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผำ้เช็ดช้ินงำน เคร่ืองเขียน อุปกรณ์
ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์เป็นตน้ สินคำ้ในหมวดน้ี ไดแ้ก่  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าส าคญั 

1)อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นและเช้ือโรค อุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเช้ือโรค หรือส่ิงแปลกปลอม ใน
สถำนท่ีควบคุม เช่น ถุงมือแพทย ์ถุงมือในงำนสภำพควบคุม แผ่น
กำวดกัฝุ่ น 

 

2)อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด ผ้ำ เ ช็ ด ช้ินง ำน  ลู กก ล้ิ งท ำ คว ำมสะอำด  ส ำห รับ ช้ินงำน 
อิเล็กทรอนิกส์ 

3)อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์ สำยรัดข้อมือ ขอ้เท้ำ หรืออุปกรณ์ท่ีสวมใส่เพ่ือป้องกนักำรเกิด
ไฟฟ้ำสถิตยใ์นสถำนท่ีควบคุม  

4)อุปกรณ์ส ำหรับห้องคลีนรูม อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัเฉพำะส ำหรับใชใ้น 
ห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผำ้คลีนรูม เคร่ืองเขียนส ำหรับห้อง
คลีนรูม 
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 1. กลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
และกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคำ้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆเกือบทุกอุตสำหกรรมในประเทศ
ไทย รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ ท่ีตอ้งกำรสร้ำงควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำนและสภำพแวดลอ้มทัว่ไปในสถำนท่ี
ท ำงำน หรือตอ้งกำรใหก้ระบวนกำรผลิตเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงควำมตอ้งกำรท่ีจะเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
ทั้งดว้ยควำมสมคัรใจของลูกคำ้เองหรือตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีกฎหมำย บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กลุ่มลูกคำ้น้ีคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 70 ของรำยไดร้วม ปี 2562 บริษทัมีฐำนลูกคำ้ในกลุ่มน้ีประมำณ 3,000 รำย  

 ส ำหรับกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม จะมุ่งเนน้กลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกระบวนกำร
ท ำงำนหรือกระบวนกำรผลิตภำยในห้องสะอำด (Clean Room) รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง ท่ีให้
ควำมส ำคญักบัควำมสะอำดของช้ินงำน ควำมตอ้งกำรควบคุมสภำวะควำมตำ้นทำนของผิวสัมผสั ท่ีอำจน ำไปสู่สภำวะไฟฟ้ำสถิตย ์
ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิตได ้  

 บริษทัมีลูกคำ้กลุ่มผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ยแยกตำมอุตสำหกรรมไดด้งัน้ี 
 1) กลุ่มอุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตช้ินส่วน 
 อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและช้ินส่วนคอมพิวเตอร์  
 2) กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตอำหำรสด-อำหำรแปรรูป 
 อำหำรแช่แขง็-อำหำรกระป๋อง รวมไปถึงโรงงำนผลิตเคร่ืองด่ืมทั้งท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์
 3) กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มโรงงำนผลิตผลิตภณัฑจ์ำกปิโตรเคมี โรงงำนผลิต
 สำรเคมี  
 4) กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์ ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับรถยนต ์
 จกัรยำนยนต ์และส่วนประกอบของยำนยนตด์งักล่ำว 
 5) กลุ่มอุตสำหกรรมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตวสัดุ
 และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ตลอดจนบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงทัว่ไป 
 6) กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ และผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ 
 7) กลุ่มโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลต่ำงๆ และลูกคำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวสิำหกิจ    
 8) กลุ่มลูกคำ้ในอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เช่น ลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร กลุ่มโรงงำนเยื่อกระดำษและบรรจุภณัฑ ์     
 เป็นตน้  

 2. กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 
 กลุ่มคู่คำ้ทำงธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้ำนคำ้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ทั้งในระดบัท่ีด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
สินคำ้ ร้ำนคำ้ขำยส่ง และร้ำนคำ้ขำยปลีก บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กบักลุ่มคู่คำ้ทำงธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 30 ของ
รำยไดร้วม ซ่ึงท ำให้กำรกระจำยสินคำ้เข้ำไปถึงลูกคำ้ไดใ้นวงกวำ้งข้ึน ส ำหรับคู่คำ้ทำงธุรกิจซ่ึงด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
เหมือนกบับริษทันั้น จะเป็นกำรซ้ือสินคำ้จำกบริษทัเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยร่วมกบัสินคำ้ของตนเองเพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยของสินคำ้
และท ำใหข้ำยสินคำ้ไดอ้ยำ่งครบวงจร  
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 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่มีกำรพ่ึงพิงลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงทั้ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้ริกำรรวม 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด  

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย ครบวงจร มีผลิตภณัฑก์วำ่ 4,000 รำยกำร 
คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใตต้รำสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ ท ำใหส้ำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย บริษทัมีกำรจดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมำเพ่ือน ำเสนอลูกคำ้อยำ่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงกำรเพ่ิมประเภทสินคำ้ใหม่ และกำรพฒันำสินคำ้ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของบริษทัเอง  นอกจำกน้ี บริษทัยงัสำมำรถจดัหำ
ผลิตภณัฑต์ำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรสินคำ้ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่ำงจำกท่ีสินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยอยู ่ท ำให้สำมำรถ
รองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยได ้

 - การบริการ (Service) บริษทัมีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรสั่งซ้ือของลูกคำ้ เพ่ือมำใชใ้นกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรและ
ประมำณกำรสัง่ซ้ือ เพ่ือให้สำมำรถสต็อกสินคำ้ไดเ้พียงพอ นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรปรับปรุงกำรแบ่งพ้ืนท่ีกำรขำย เพ่ือให้พนกังำน
ขำยไดบ้ริกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง จดัให้มีกำรฝึกอบรมพนกังำนขำยให้มีควำมรู้ในตวัสินคำ้และบริกำรเป็นอยำ่งดีอยำ่งสม ่ำเสมอ 
เพ่ือใหค้วำมรู้แก่ลูกคำ้อยำ่งถูกตอ้ง และบริกำรลูกคำ้แต่ละรำยไดอ้ยำ่งเหมำะสมทั้งก่อนและหลงักำรขำย นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรส่ง
พนกังำนเพื่ออบรมใหค้วำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัแก่ลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือเขำ้ร่วมงำนจดันิทรรศกำรดำ้น
ควำมปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคำ้ ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

 - ด้านราคา (Price) บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งรำคำสินคำ้แต่ละประเภทโดยบวกเพ่ิมก ำไรส่วนต่ำงจำกตน้ทุน ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมำณกำรสัง่ซ้ือ เง่ือนไขกำรช ำระเงิน และควำมสมัพนัธ์ท่ีมีกบัลูกคำ้ รำคำเป็นไปอยำ่งยติุธรรมและ
เหมำะสม ในกรณีท่ีสินคำ้ของบริษทัไม่สำมำรถแข่งขนัดำ้นรำคำได ้บริษทัจะมีกำรสรรหำแหล่งผลิตสินคำ้ หรือผูข้ำยสินคำ้รำยใหม่ 
เพ่ือใหล้ดตน้ทุนสินคำ้ สำมำรถแข่งขนัได ้รวมถึงกำรพฒันำสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัเอง  

 - การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้บริษทั ด ำเนินกำรโดยทีมงำนขำยของบริษทั
เป็นหลกั ประจ ำอยูท่ั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่ภำคกลำง จงัหวดัปทุมธำนี และอีก 3 สำขำ ในภำคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ภำคตะวนัออกใน
จงัหวดัระยอง และภำคใตท่ี้จงัหวดัภูเก็ต และจดัให้มีพนกังำนขำยดูแลพ้ืนท่ีขำยในส่วนท่ีสำขำยงัไม่ครอบคลุมไดแ้ก่ พ้ืนท่ีภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท ำให้ดูแลพ้ืนท่ีขำยได้คลอบคลุม โดยบริษทัจัดให้มีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนขำย 
พนกังำนขำยทำงโทรศพัท์ และพนักงำนประสำนงำนขำย มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ดำ้นสินคำ้และกำรใชง้ำนอยำ่งต่อเน่ือง นอกจำก
พนกังำนจะท ำหนำ้ท่ีแนะน ำสินคำ้แลว้ ยงัสำมำรถให้ค  ำปรึกษำและควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัแก่ลูกคำ้อยำ่งผูเ้ช่ียวชำญ นอกจำกน้ี 
บริษทัมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง สร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้และคู่คำ้ เพ่ือเพ่ิม
ยอดขำยลูกคำ้เดิม และขยำยฐำนไปยงัลูกคำ้ใหม่อยูเ่สมอ 

 ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีพนกังำนขำยของบริษทัไม่สำมำรถใหบ้ริกำรไดค้รอบคลุม บริษทัเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำหำ
คู่คำ้ทำงธุรกิจเพ่ือให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในเขตพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงบริษทัจะให้กำรสนับสนุนในดำ้นต่ำงๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่ำย เช่น กำรใหค้วำมรู้เร่ืองสินคำ้ สนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรตลำด เป็นตน้  
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 ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ บริษทัพิจำรณำหำคู่คำ้เพ่ือเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในต่ำงประเทศ 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัขำยสินคำ้ผำ่นทำงลูกคำ้ในประเทศ ท่ีเป็นลกัษณะตวัแทนจ ำหน่ำยน ำสินคำ้ไปจ ำหน่ำยในประเทศนั้นๆ 

 ส ำหรับช่องทำงจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัอีกช่องทำงหน่ึงคือ ทำงออนไลน์ บริษทัใชเ้วบ็ไซต ์www.pholonline.com  เป็น
ช่องทำงจ ำหน่ำยส ำหรับลูกคำ้รำยย่อย ลูกคำ้ประเภทผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ย เพ่ือให้สินคำ้ของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้ง ขยำยฐำน
ลูกคำ้ไดเ้พ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเนน้จ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีสำมำรถใชง้ำนไดใ้นสภำพแวดลอ้ม
ทัว่ไป และสินคำ้ประเภทเคร่ืองกรองน ้ ำด่ืมท่ีใชใ้นระดบัครัวเรือน นอกจำกน้ี ยงัมีช่องทำงกำรกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำน เวบ็ไซตซ้ื์อขำย
สินคำ้ออนไลน์ท่ีมีช่ือเสียงอยำ่ง LAZADA และ SHOPEE เพื่อให้สินคำ้ของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้ง ขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่ม
ลูกคำ้รำยยอ่ยเพ่ิมข้ึน   

 - การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษทัมีกำรจดัท ำ โปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยสินคำ้ หมุนเวียนสับเปล่ียนอย่ำง
ต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้ยอดขำย และมีกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือให้เขำ้ถึงลูกคำ้มำกข้ึน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ กำรลงโฆษณำผ่ำนส่ือ
ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น นิตยสำรเพ่ือควำมปลอดภยัต่ำงๆ  เวบ็ไซต์ควำมรู้ควำมปลอดภยัและอุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมถึงมีกำรเขำ้
ร่วมงำนแสดงสินคำ้ภำยในประเทศเป็นประจ ำทุกปี เช่น งำนสปัดำห์ควำมปลอดภยัแห่งชำติ นอกจำกน้ี บริษทัไดน้ ำเสนอผลิตภณัฑ ์
ควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่ำนช่องทำงส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์thai-safetywiki.com  
Facebook Fan Page ช่ือ “PHOL” และ Line @ Application เพ่ือเป็นกำรประชำสมัพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึน  

 - การส่งมอบผลติภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษทัมีระบบกำรบริหำรคลงัสินคำ้และระบบกำรจดัส่งท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อให้กำร
ส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลำ เป็นท่ีพอใจของลูกคำ้  

 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินคำ้ SAFETY และ กลุ่มสินคำ้ CE ของบริษทั มีทั้ งจำกกำรสั่งซ้ือในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยในปี 2562 ยอดกำรสัง่ซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 60 และยอดกำรสัง่ซ้ือสินคำ้จำกใน
ประเทศประมำณร้อยละ 40 ของยอดกำรสั่งซ้ือทั้งหมด ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ในประเทศเป็นกำรซ้ือจำกทั้งผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ใน
ประเทศและผูผ้ลิตเจำ้ของตรำสินคำ้รวมประมำณ 200 รำย ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกำรซ้ือสินคำ้จำก
เจำ้ของตรำสินคำ้โดยตรงรวมประมำณ 80 รำย  เป็นลกัษณะแต่งตั้งบริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดียวในประเทศ(Sole/Exclusive 
Distributor) และตวัแทนจ ำหน่ำยทัว่ไป (Non-exclusive Distributor)  

 ส ำหรับสินค้ำภำยใตต้รำสินค้ำของบริษทั คือ ตรำสินค้ำ SYNOS บริษัทได้ว่ำจ้ำงผูผ้ลิตทั้ งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัมีกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ๆ ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัเองอยูเ่สมอ โดยในปี 2562 มีรำยกำรสินคำ้ภำยใตต้รำ
สินคำ้ของบริษทักวำ่ 500 รำยกำร มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 18% จำกรำยได้
จำกกำรขำย 

 

      

http://www.pholonline.com/
http://thai-safetywiki.com/
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 บริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้มำกกวำ่  30 ตรำสินคำ้ โดยมีตรำสินคำ้ท่ีบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดียว ไดแ้ก่ 

บริษทั สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เง่ือนไขทางการค้า 

King’s shoe Manufacturing Pte., Ltd. 

ตรำสินคำ้ : KING’S 

ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย: ปี 2551 

รองเทำ้นิรภยัท่ีใชใ้นโรงงำน
อุตสำหกรรม 

1 ปี 

 

 

 

 

 King’s ยกเลิกสัญญำน้ีได้โดยแจ้งล่วงหน้ำ
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 King’s สำมำรถยกเลิกสัญญำถำ้บริษทัท ำผิด
สัญญำโดยแจ้งล่วงหน้ำตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

 King’s สำมำรถทบทวนแก้ไขสัญญำได้ถ้ำ
บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงในระดบัผูบ้ริหำร 

 ยอดขำยขั้นต ่ำ 

Ansell International 

ตรำสินคำ้ : ANSELL 
ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย : ปี 2546 

ตรำสินคำ้ : MICROGARD 
ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย : ปี 2553 

 

ถุงมือและชุดป้องกนัท่ีใชใ้น
กระบวนกำรผลิต 

ชุดป้องกนัสำรเคมี ฝุ่ น และเช้ือ
โรค 

1 ปี  Ansell สำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ในกรณี
ต่อไปน้ี 

1) หำกบริษทัผิดเง่ือนไขในสญัญำ 
2) ไม่สำมำรถซ้ือครบจ ำนวนยอดสัง่ซ้ือขั้นต ่ำ 
3) มีกำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจควบคุมบริษทั 
 

Chemtex, Inc. 

ตรำสินคำ้ : CHEMTEX 

ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย : ปี 2553 

วสัดุดูดซบัสำรเคมี 1 ปี ไม่ระบุ 

 ส ำหรับขั้นตอนกำรจดัหำผลิตภณัฑน์ั้น บริษทัมีแนวทำงในกำรจดัหำผลิตภณัฑไ์ด ้3  แนวทำง คือ  
 1) บริษทัหำขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่จำกแหล่งต่ำงๆ   
 2) บริษทัติดต่อสอบถำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยูเ่ป็นระยะวำ่มีควำมตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑใ์ด 
 3) เจำ้ของตรำสินคำ้และ/หรือตวัแทนจ ำหน่ำย (Supplier) เป็นผูเ้สนอผลิตภณัฑใ์ห้บริษทัท ำกำรตลำดให้ หลงัจำกนั้นจึง
น ำผลิตภณัฑ์ตวัอยำ่ง (Prototype) มำศึกษำ แลว้ส่งไปให้ลูกคำ้ทดลองใช ้ถำ้ผลกำรทดสอบผ่ำนจึงวำงแผนกำรตลำดและท ำกำร
ติดต่อสัง่ซ้ือต่อไป  

 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่มีกำรพ่ึงพิงผูจ้ดัหน่ำยและผูผ้ลิตรำยใดรำยหน่ึงเกินร้อยละ 20 ของยอดซ้ือ และไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรจดัหำผลิตภณัฑ ์และบริษทัไม่มีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 15 
 

 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รำยงำนสรุปภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 
ขยำยตวัร้อยละ 2.4 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกำรขยำยตวัร้อยละ 4.2 ตำมควำมล่ำชำ้ในกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ควำมไม่
แน่นอนของทิศทำงมำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ และกำรแขง็ค่ำของเงินบำทส่งผลใหก้ำรส่งออกสินคำ้ปรับตวัลดลง ปัจจยัในประเทศ
ไดรั้บผลกระทบจำกควำมล่ำชำ้ของกระบวนกำรงบประมำณ กำรใช้จ่ำยภำครัฐ กำรลงทุนภำครัฐชะลอตวั ถึงแมว้่ำกำรบริโภค
ภำคเอกชนจะขยำยตวัในเกณฑ์ดีและกำรลงทุนภำคเอกชนมีกำรปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตวัใน
ภำคอุตสำหกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้หลกัของบริษทั ขยำยตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สอดคลอ้งกบักำรลดลงของกำรส่งออกและ
ควำมตอ้งกำรของกำรบริโภคภำยในประเทศ โดยในปี 2562 รำยงำนตวัเลขกำรผลิตสำขำอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ดชันีผลผลิต
อุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 อุตสำหกรรมท่ีส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสำหกรรมลดลง ไดแ้ก่ กำรผลิตยำนยนต ์กำรผลิตอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ กำรผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำกกำรกลัน่ปิโตรเลียม เป็นตน้ 

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม 
 ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY มีควำม
เก่ียวขอ้งกบัภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศ เน่ืองจำกสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ท่ีใชใ้นสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรม หรือใชก้บัผูป้ฏิบติังำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ ซ่ึงหำกภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีกำรขยำยตวั จะท ำให้ควำม
ตอ้งกำรใชสิ้นคำ้เพื่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัส ำหรับผูป้ฏิบติังำน รวมถึงสินคำ้ท่ีใชเ้พื่อสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มี
ควำมปลอดภยัมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือองคก์รธุรกิจทัว่ไปต่ำงให้ควำมส ำคญัในเร่ืองอำชีวอนำ
มยัและควำมปลอดภยัเพ่ิมข้ึน นอกจำกเป็นกำรปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎหรือขอ้บงัคบัของกฎหมำยแลว้ ยงัมีควำมตอ้งกำรปฏิบติั
เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑก์ำรรับรองท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล” เป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนในกำรผลิตให้กบัผูป้ระกอบกำร และสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือหรือสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี โดยท่ีใชก้นัอยำ่งแพร่หลำย ไดแ้ก่ มำตรฐำน OHSAS (Occupational Health and Safety 
Management System) มำตรฐำนท่ีวำ่ดว้ย “ระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  ซ่ึงมำตรกำรดงักล่ำวมี
กำรพฒันำ ปรับปรุงต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัดำ้นควำมปลอดภยั นอกจำกน้ี ประเด็นกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำเพ่ือสร้ำงควำมยัง่ยืน ภำคองคก์รธุรกิจต่ำงๆจึงตระหนกัและให้ควำมส ำคญัใน
กำรด ำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มของบริษทัจึงยงัมีแนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนต่อไปในอนำคต 

 ส ำหรับปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรในกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม 
มีจ ำนวนใกลเ้คียงกนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนโดย ถึงแมว้ำ่จะไดรั้บผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยกลุ่มลูกคำ้หลกัในบำง
อุตสำหกรรม เช่นกลุ่มยำนยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี มีกำรลดงบประมำณกำรสั่งซ้ือ เน่ืองจำกกำรลดอตัรำก ำลงักำรผลิตตำมภำวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ดำ้นรำยไดจ้ำกลูกคำ้ในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำรมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนแต่ยงัต ่ำกวำ่ท่ีคำดกำรณ์เน่ืองมำจำกควำมล่ำชำ้
ของงบประมำณภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีพฒันำ จดัหำสินคำ้ใหม่เพ่ิมเติมต่อเน่ือง รวมถึงสินคำ้ House Brands เพ่ือเพ่ิมกำร
น ำเสนอไปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมถึงกำรติดตำมดูแลและกำรให้บริกำรลูกคำ้ท่ีดี ท ำให้ลูกคำ้ยงัมีค  ำสั่งซ้ือต่อเน่ือง นอกจำกน้ี 
กำรเพ่ิมช่องกำรทำงกำรขำยโดยกำรขำยสินคำ้หรือใหค้  ำแนะน ำกบัลูกคำ้ทำงโทรศพัท ์และช่องทำงกำรขำยสินคำ้ทำงออนไลน์ผ่ำน
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pholonline.com และผ่ำนเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริกำรซ้ือขำยสินคำ้ออนไลน์ รวมถึงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ผำ่นส่ือส่ือสงัคมออนไลน์ ท ำใหบ้ริษทัมีฐำนลูกคำ้ใหม่และกลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ยเพ่ิมข้ึน  
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 ภำวะกำรแข่งขนัส ำหรับสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัเร่ิมมีเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบั
ในอดีตท่ีผ่ำนมำ คู่แข่งรำยยอ่ยเร่ิมพฒันำสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน โดยสินคำ้ท่ีมีกำรแข่งขนัเพ่ิมข้ึนอยูใ่น
กลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัทัว่ไป เป็นกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ ซ่ึงบริษทัยงัคงไดเ้ปรียบเร่ืองบริหำรตน้ทุน กำรบริหำรจดักำร
สินคำ้ส ำรองคลงั สำมำรถรองรับกำรสั่งซ้ือในปริมำณมำกได ้และสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยมีคุณภำพและมำตรฐำนรองรับ โดยบริษทั
ไม่ได้มุ่งเน้นตลำดท่ีแข่งขันทำงด้ำนรำคำ แต่มุ่งเน้นกำรขำยสินค้ำท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน แข่งขันได้ในรำคำท่ีเหมำะสม        
นอกจำกน้ี กำรท่ีบริษทัประกอบธุรกิจในดำ้นน้ีมำเป็นระยะเวลำนำน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นท่ียอมรับทั้งดำ้นคู่คำ้และลูกคำ้ โดย
บริษทัมีกำรพฒันำ จดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเฉพำะสินคำ้ในกลุ่มวิศวกรรมท่ีตอ้งใชค้วำมเช่ียวชำญเฉพำะ  รวมถึงพฒันำดำ้นกำร
ให้บริกำรให้สำมำรถบริกำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร กำรพฒันำดำ้นบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ สำมำรถให้บริกำรไดอ้ย่ำง
ผูเ้ช่ียวชำญในธุรกิจดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม อีกทั้งบริษทัยงัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคำ้ทั้งเร่ืองสินคำ้และบริกำร ท ำใหบ้ริษทัยงัคงรักษำตลำดและควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ได ้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
 ธุรกิจด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม หรือ CE ลูกค้ำหลักอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในกระบวนกำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหปั้จจยัภำยนอกหรือสภำพแวดลอ้มต่ำงๆส่งผลกระทบต่อช้ินงำนและกระบวนกำรผลิต โดยในปี 2562 ภำคกำรผลิต
สินคำ้ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตวัตำมภำวะเศรษฐกิจโลกและไดรั้บจำกผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจีนกบั
สหรัฐอเมริกำ ลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีกำรปรับลดก ำลงักำรผลิตลงตำมกำรส่งออกท่ีชะลอตวั ลดค ำสั่งซ้ือ จึงท ำ
ใหปี้ 2562 รำยไดใ้นกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน บริษทัมุ่งเนน้กำรให้บริกำรใน
กลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนั กำรจดัหำสินคำ้ท่ีเป็นลกัษณะเฉพำะตำมควำมตอ้งกำร รวมถึงกำรน ำเสนอสินคำ้ใหม่เพ่ิมเติมให้ตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละรำยเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด นอกจำกน้ี ยงัมุ่งเนน้ดำ้นกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้เพ่ือให้รำคำแข่งขนั
ได ้และกำรบริหำรจดักำรสินคำ้ให้ส่งมอบไดต้รงตำมเวลำ ในขณะเดียวกนัเพ่ือขยำยตลำดไปยงัลูกคำ้รำยใหม่ บริษทัมุ่งเนน้กำร
จดัหำสินคำ้ใหม่ตำมควำมตอ้งกำรพิเศษโดยท ำกำรตลำดร่วมกบัผูผ้ลิตให้สำมำรถแข่งขนัได ้รวมถึงกำรน ำเสนอสินคำ้ไปยงัลูกคำ้
กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนท่ีบริษทัยงัมีส่วนแบ่งกำรตลำดไม่มำก เช่น กลุ่มโรงพยำบำล เป็นตน้   

 ดำ้นกำรแข่งขนั มีแนวโนม้สูงข้ึน กำรแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ เน่ืองจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองตน้ทุนสินคำ้ จึงเป็นกำรเปิดโอกำสใหมี้คู่แข่งรำยใหม่ เพ่ิมข้ึนรวมถึงคู่แข่งท่ีเป็น
ผูผ้ลิตโดยตรงจำกต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำม พฤติกรรมของลูกคำ้ในกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลงสินคำ้ เน่ืองจำกอำจส่งผล
กระทบต่อกระบวนกำรผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำร
ใหบ้ริกำร กำรสร้ำงแบรนดใ์หลู้กคำ้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยำกต่อกำรเปล่ียนแปลง กำรน ำเสนอสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรพิเศษ
ใหก้บัลูกคำ้ตำมลกัษณะกำรใชง้ำนท่ีแตกต่ำงออกไปเฉพำะรำย เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและกำรรักษำฐำนลูกคำ้ปัจจุบนัท่ีมี
ศกัยภำพ รวมถึงศึกษำกำรท ำตลำดสินคำ้ใหม่เพ่ือขยำยไปยงัลูกคำ้ในกลุ่มอ่ืนๆ   
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      3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน า้เพ่ืออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 

 บริษทัแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 

 1) กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรส ำรวจ กำรออกแบบและวศิวกรรม งำนโครงสร้ำง กำรผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบบ ำบดั

น ้ ำ มุ่งเนน้ในระบบจดักำรน ้ ำเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชน้ ้ ำ ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมผล กำรวิเครำะห์ผลในห้องปฏิบติักำร 

งำนซ่อมบ ำรุงและงำนบริกำรหลงักำรขำย โดยรูปแบบกำรให้บริกำรแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ไดแ้ก่ 

กำรรับก่อสร้ำง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสมัปทำนในลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ 

BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT 

 2) กำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ ส ำเร็จรูป จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำประเภทต่ำงๆ ท่ีใชใ้นระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสำรกรองตะกอน เคร่ือง

อดัตะกอน เคร่ืองสูบน ้ ำ ถงัเก็บน ้ ำ ระบบบ ำบดัน ้ ำชุดอุปกรณ์ส ำเร็จ (Module) รวมถึง เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูปเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันำสินคำ้เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูป ใชต้รำสินคำ้ของตนเองไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ Aquamex 

 3) กำรให้บริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ เป็นกำร
ให้บริกำรดูแลบ ำรุงรักษำและควบคุมระบบให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ต่อเน่ืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี
ก ำหนดไว ้ 

 ทั้งน้ี ระบบบ ำบดัน ้ ำสำมำรถบ ำบดัไดท้ั้งน ้ ำดีและน ้ ำเสีย โดยมีกระบวนกำรในกำรบ ำบดัโดยรวมดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน า้ ระบบบ าบัดน า้  

น ้ำดี 

น ้ำจำกแหล่งน ้ำต่ำงๆ เช่น แม่น ้ำ คลอง 

อ่ำงเกบ็น ้ำ เป็นตน้ 

น ้ำเสีย 

น ้ำเสียจำกแหล่งต่ำงๆ 

- น ้ำเสียจำกชุมชน (ท่ีพกัอำศยั 

โรงแรม โรงพยำบำล อำคำร

ส ำนกังำน หำ้งสรรพสินคำ้ เป็นตน้) 

- กำรกรองหยำบ 

(Particle Filtration) 

- ไมโครฟิลเตรชัน่ 

(Micro Filtration) 

- อุลตรำฟิลเตรชัน่ 

(Ultra Filtration) 

- นำโนฟิลเตรชัน่ 

กำรน ำไปใชง้ำน 

- ใชใ้นกระบวนกำรผลิต 

- หอหล่อเยน็ 

- อุปโภค เช่น น ้ำท่ีใชใ้นระบบ

 สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

เขำ้สู่ระบบ น ้ำสะอำด 

น ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่ 
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ระบบบ ำบดัน ้ ำดีหรือน ้ ำเสียท่ีใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำน และคุณภำพของน ้ ำท่ี

ตอ้งกำร ดงัน้ี 

- ระบบผลิตน ้าประปาและน ้าด่ืม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ ำดิบ เช่น น ้ ำผิวดิน

ตำมธรรมชำติ (น ้ ำคลอง แม่น ้ ำ น ้ ำบำดำล) และน ้ ำท่ีปนเป้ือนส่ิงสกปรกต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถน ำมำใชอุ้ปโภคบริโภค และใชง้ำนใน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมถึงระบบผลิตน ้ ำประปำเคล่ือนท่ี โดยบริษัทย่อยได้มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane 

Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชัน่ (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอลัตรำฟิลเตรชัน่ (Membrane Ultra Filtration) ซ่ึง

สำมำรถประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงและค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินระบบ 

- ระบบบ าบัดน ้าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรของโรงงำน 

อำคำร และกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรบ ำบดัก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสำมำรถออกแบบและให้บริกำรส ำหรับ

คุณภำพน ้ ำเสียท่ีแตกต่ำงกนัใหเ้หมำะสมได ้

- ระบบบ าบัดน า้เสียเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบ ำบดัน ้ ำเสียเพ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ใน

กำรด ำเนินงำน โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบบ ำบดัท่ีหลำกหลำย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชัน่ เมมเบรนอลัตรำฟิลเตรชัน่ หรือเมม

เบรนในถงัปฏิกริยำ (Membrane bioreactor system) ตำมควำมเหมำะสมส ำหรับน ้ ำเสียเพื่อให้ได้คุณภำพท่ีเหมำะสมตำม

วตัถุประสงคท่ี์น ำน ้ ำท่ีถูกบ ำบดักลบัไปใชใ้หม่ เช่น ส ำหรับหอหล่อเยน็ (Cooling tower) หรือหมอ้ไอน ้ ำ (Boiler) 

- ระบบผลติน า้บริสุทธ์ิ (Purified water system)เป็นระบบกำรผลิตน ้ ำบริสุทธ์ิ ส ำหรับกำรใชง้ำนเฉพำะดำ้นท่ีมีขอ้ก ำหนด

สูง ซ่ึงประกอบดว้ยระบบต่ำงๆเช่น ระบบกรองดว้ยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอลัตรำ

ฟิลเตรชัน่ ระบบอิเลค็โตรดีไอโอไนเซชัน่ (Electro deionization) และระบบฆ่ำเช้ือดว้ยแสงอลัตรำไวโอเลต็ เป็นตน้ 

- ระบบผลติน า้จืดจากน า้ทะเล (Desalination System)เป็นระบบท่ีน ำน ้ ำทะเลมำผำ่นกระบวนกำรใหเ้ป็นน ้ ำบริสุทธ์ิและลด

ควำมเค็ม เพ่ือให้เป็นน ้ ำจืดท่ีสำมำรถน ำมำใชง้ำนทัว่ไปหรือใชใ้นอุตสำหกรรมได ้ซ่ึงเหมำะสมส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมหรือ

นิคมอุตสำหกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีติดชำยฝ่ัง โรงแรมหรือ รีสอร์ทชำยทะเล และเรือเดินสมุทร      

ตรำสินคำ้ท่ีส ำคญัท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ GE, 

PENTAIR และ ANDRITZ เป็นตน้ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค มีดงัน้ี 

  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

 ประกอบดว้ยโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงอำจจะเกิดจำกลกัษณะของกำรด ำเนินงำน 
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีขำดแคลนน ้ ำ หรือมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำท่ีสูง โดยนอกจำกจะสำมำรถลดมลพิษจำกกำรปล่อยน ้ ำเสียลงสู่แหล่งน ้ ำ 
ยงัสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำได ้โดยกำรผลิตน ้ ำจำกแหล่งน ้ ำตำมธรรมชำติหรือจำกกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย ซ่ึงสำมำรถเลือกใช้
ระบบท่ีเหมำะสมกบัแหล่งน ้ ำและคุณภำพของน ้ ำท่ีตอ้งกำรส ำหรับแต่ละประเภทของกิจกำร อีกทั้งยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพน ้ ำ
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ส ำหรับกำรใชง้ำนเฉพำะดำ้น เช่น โรงพยำบำล หรือหอ้งวจิยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีฐำนลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมเดิม จำกกลุ่มสินคำ้ดำ้น
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ท ำให้บริษทัมีโอกำสในกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำไดดี้
ยิง่ข้ึน 

 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและทีพ่กัอาศัย 
 ประกอบดว้ยกิจกำรโรงแรม ท่ีพกัอำศยัหรืออำคำรขนำดใหญ่ เช่น บำ้นพกัอำศยัขนำดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรืออำคำร
ส ำนักงำน ซ่ึงมีปริมำณและค่ำใชจ่้ำยในกำรใช้น ้ ำสูง โดยสำมำรถเลือกขนำดและประเภทระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ือให้ไดน้ ้ ำในระดับ
คุณภำพท่ีตอ้งกำร เช่น น ้ ำประปำ น ้ ำด่ืม หรือน ้ ำรดน ้ ำตน้ไม ้ เป็นตน้ 

 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ 
 ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบำล ซ่ึงในบำงพ้ืนท่ีมีปริมำณกำรผลิตน ้ ำยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำ ท ำใหเ้กิด
ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำ 

 ลูกค้ารายย่อย 
 กลุ่มลูกคำ้ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีตอ้งกำรบริโภคน ้ ำสะอำด  

 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ 
 ลูกคำ้ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผูรั้บเหมำโครงกำร ซ่ึงตอ้งกำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำช่วงส ำหรับในส่วนของระบบจดักำรน ้ ำ หรือ
ตอ้งกำรซ้ือช้ินส่วนอุปกรณ์ไปเพ่ือก่อสร้ำงระบบ  

 กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผู้จดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วกบัระบบน า้ 
 ลูกคำ้กลุ่มท่ีเป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัระบบน ้ ำโดยมีตรำสินคำ้เป็นของตนเอง ประสงคท่ี์จะ
จดัจ ำหน่ำยระบบบ ำบดัน ้ ำชุดประกอบส ำเร็จภำยใตต้รำสินคำ้ของตนเอง จึงวำ่จำ้งบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิต  

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีควำมสำมำรถท่ีจะให้บริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำอยำ่งครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ 
กำรก่อสร้ำง กำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ โดยมีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีท่ีหลำกหลำยมำใช้ร่วมกันเพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้ทั้งเร่ืองคุณภำพน ้ ำดีและน ้ ำเสีย รวมถึงวตัถุประสงคใ์นกำรน ำน ้ ำกลบัไปใชท่ี้ต่ำงกนั และมี
กำรพฒันำสินคำ้ให้มีระบบจดักำรแบบอตัโนมติั มีระบบติดตำมคุณภำพเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กบัสินคำ้ สร้ำงควำมเอกลกัษณ์ เพ่ือให้
ลูกคำ้จดจ ำสินคำ้ของบริษทัได ้รวมถึงกำรออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบส ำเร็จ (Module) พร้อมใชง้ำน เพื่อควำม
สะดวกในกำรติดตั้ง หรือขยำยขนำดของระบบ โดยบริษทัให้ควำมส ำคญักบัมำตรฐำนและคุณภำพของระบบ โดยกำรออกแบบ
ระบบท่ีไดม้ำตรฐำนทำงวศิวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีคุณภำพ มีกำรรับประกนัสินคำ้ พร้อมกำรบริกำรหลงักำรขำย   

ส ำหรับกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และอุปกรณ์ ดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ บริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยส ำหรับแบรนด์
สินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง สินคำ้มีคุณภำพ เป็นท่ียอมรับ นอกจำกน้ีบริษทัมีกำรจดัหมวดหมู่สินคำ้ตำมกำรใชง้ำนท่ีแตกต่ำงกนัของกลุ่ม
ลูกคำ้ เพื่อใหเ้สนอขำยสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีควำมเป็นมืออำชีพ  
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- กลยุทธ์ด้านราคา 

บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งรำคำสินคำ้แต่ละประเภทโดยบวกเพ่ิมก ำไรส่วนเพ่ิมจำกตน้ทุน ส ำหรับสินคำ้โครงกำร บริษทัมี
กำรวเิครำะห์โครงสร้ำงตน้ทุนสินคำ้ของทั้งโครงกำรอยำ่งครอบคลุม เพ่ือให้กำรเสนอรำคำเป็นไปอยำ่งเหมำะสม กำรหำพนัธมิตร
ทำงกำรคำ้เพ่ือลดตน้ทุนสินคำ้ กำรให้ระยะเวลำกำรช ำระเงินกบัลูกคำ้ เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรแข่งขนัดำ้นรำคำมำกข้ึน นอกจำกน้ี
บริษทัมีรูปแบบของกำรให้บริกำรในลกัษณะ Build-Own -Operate ท ำให้ลูกคำ้ไม่จ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ไม่ตอ้งรับควำมเส่ียง
จำกกำรลงทุนและภำระกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ 

- กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัมีทีมงำนขำย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ โดยบริษทัมุ่งเนน้กำรเสนอขำยสินคำ้ใน

ลกัษณะงำนโครงกำรเป็นหลกั ทีมงำนขำยแบ่งควำมรับผิดชอบตำมพ้ืนท่ีหลกั ได้แก่ ภำคกลำง ภำคกลำง ภำคตะวนัออก ภำค

ตะวนัตก และภำคใต ้นอกจำกน้ี บริษทัพยำยำมหำพนัธมิตรเพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรจ ำหน่ำย เช่นในกลุ่มผูรั้บเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

โรงงำน หรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆ กลุ่มผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ เป็นตน้  

ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้เดิมของบริษทั จดัให้ทีมงำนขำยดูแลติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรสั่งซ้ือสินคำ้หรือ

บริกำรท่ีจ ำเป็นหลงักำรขำย รวมถึงกำรสร้ำงงำนโครงกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำส ำหรับโครงกำรต่อๆไปของลูกคำ้ดว้ย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลยทุธ์ส่งเสริมกำรขำยท่ีใชไ้ดแ้ก่ กำรเสนอขำยสินคำ้เป็น Package และเสนอรำยในรำคำพิเศษ มีกำรจดัท ำโปรโมชัน่กำร

ขำยอยำ่งต่อเน่ือง โดยบริษทัไดท้ ำกำรโฆษณำผ่ำนส่ือต่ำงๆ โดยไดค้ดัเลือกส่ือท่ีตรงกบักลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะดำ้น เช่น วำรสำรทำง

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงกำรปรับปรุงและกำรโปรโมทเวบ็ไซต ์เพ่ือให้ผลกำรคน้หำขอ้มูลดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำปรำกฏ

ขอ้มูลของบริษทัในล ำดบัตน้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัร่วมออกนิทรรศกำรหรืองำนสัมมนำทำงวิชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบ ำบัดน ้ ำ 

เพ่ือใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมข้ึน 

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาส้ันและตรงต่อเวลา 

บริษทัไดค้  ำนึงถึงควำมส ำคญัต่อกำรส่งมอบโครงกำรในระยะเวลำสั้นและตรงต่อเวลำ โดยไดมี้กำรสั่งอุปกรณ์ท่ีส ำคญั

และมีช่วงเวลำกำรสั่งท่ีนำนมำไวเ้พ่ือรอกำรประกอบ ท ำให้สำมำรถลดเวลำในกำรส่งมอบโครงกำร และสำมำรถตอบสนองต่อค ำ

สัง่ซ้ือท่ีคำดวำ่จะมีมำในอนำคตได ้

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน า้ 
 น ้ำยงัคงเป็นทรัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตำมจ ำนวนประชำกรและควำม
เติบโตทำงเศรษฐกิจ ส ำหรับควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำในประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตำมกำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรและกำรขยำยตวัของ
ชุมชนเมือง กำรพฒันำพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กำรขยำยตวัดำ้นอุตสำหกรรม นอกจำกน้ี จำกกำรแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ กำรเกิดภยั
พิบติัทำงธรรมชำติ ส่งผลให้เกิดภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำ ภำวะน ้ ำท่วม มลพิษทำงน ้ ำ ท่ีมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนในอนำคต ส ำหรับ
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ประเทศไทยไดมี้กำรจดัท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ 20 ปี (2561-2580) เป็นกรอบแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำและ
พฒันำทรัพยำกรน ้ ำของประเทศอยำ่งเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ บริหำรจดักำรน ้ ำไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน ทุกหน่วยงำนองคก์รทั้งภำครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งจึงใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเพ่ิมข้ึน  

 ธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ บริษทัมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม ซ่ึงทรัพยำกรน ้ ำถือเป็นส่วนส ำคญัส่วน
หน่ึงในกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ ดงันั้นผูป้ระกอบกำรตอ้งค ำนึงถึงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำท่ีใชเ้พ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนดำ้นระบบน ้ ำท่ีเก่ียวขอ้งให้มีควำมคุม้ค่ำท่ีสุด กำรน ำน ้ ำกลบัมำ
ใชห้มุนเวียนในกระบวนกำรผลิตใหม่จึงเป็นแนวทำงท่ีผูป้ระกอบกำรให้ควำมสนใจเพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบกำรบ ำบดัน ้ ำเสียใน
อุตสำหกรรมเป็นอีกเ ร่ืองหน่ึง ท่ีผู ้ประกอบกำรต้องให้ควำมส ำคัญ เ น่ืองจำกต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับของกฎหมำย                         
และมีแนวโน้มเข้มงวดข้ึนในอนำคต นอกจำกน้ี ประเด็นกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือควำมยัง่ยืน มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงำนหรือผูป้ระกอบกำรต่ำงๆมีแนวโน้มให้ควำมส ำคญัเพ่ิมมำกข้ึน ซ่ึงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ กำรใช้
ทรัพยำกรน ้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำภำยในองค์กรเป็นอีกหน่ึงแนวทำงปฏิบติัท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำของบริษทั สำมำรถตอบสนองต่อประเด็นดงักล่ำวได ้โดยบริษทัมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ครบวงจรสำมำรถตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำของลูกคำ้แต่ละรำย ตั้งแต่กำรให้บริกำรออกแบบ 
รับก่อสร้ำงตลอดจนกำรดูแลบ ำรุงรักษำ โดยบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ โดยในปี 2562 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และกำร
ใหบ้ริกำรติดตั้งโครงกำรระบบน ้ ำในกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 สภำพกำรแข่งขนัส ำหรับธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ มีทั้งกลุ่มผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยแต่
ละแห่งอำจมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีแตกต่ำงกนั  และกลุ่มลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม ตลำดดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำมี
แนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนในอนำคต กำรแข่งขนัจึงยงัถือวำ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยบริษทัมุ่งเนน้ในกำรให้บริกำรส ำหรับระบบ
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและเล็ก ซ่ึงบริษัทมีควำมได้เปรียบเร่ือง 
ควำมสำมำรถในดำ้นกำรลงทุน กำรมีเทคโนโลยีโดยควำมร่วมมือกบัผูผ้ลิต ระบบกำรบริหำรจดักำร และมีควำมน่ำเช่ือถือ ท ำให้
บริษทัสำมำรถแข่งขนัได ้ 

 ช่องทางในการจ าหน่าย 

 ช่องทำงกำรใหบ้ริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ ด ำเนินกำรโดยทีมงำนขำยของบริษทั โดยทีมงำนขำยส่วนใหญ่เป็นวิศวกรท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญโดยเฉพำะ สำมำรถใหค้  ำแนะน ำและน ำเสนอสินคำ้และบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 การจดัหาผลติภัณฑ์  

 ในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำไดรั้บกำรจดัหำจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ปัจจุบนับริษทั
ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กบัตรำสินคำ้ GE , PENTAIR และ ADRITZ ส ำหรับวสัดุ อุปกรณ์ส ำหรับงำนก่อสร้ำง
ทัว่ไป บริษทัจดัหำในประเทศเป็นหลกั ส่วนใหญ่จดัซ้ือจำกผูป้ระกอบกำรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงงำนโครงกำร เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยใน
กำรขนส่ง 

2.2 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

 ไม่มี  


