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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Occupational Safety, Health 
and Environment Products) (SAFETY) 

2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (Control Environment Products) (CE) 
3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) (WATER) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงนิรวมในปี 2557 ถึงปี 2559 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดงันี+ 

ประเภทของรายได้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
(SAFETY) 

687.37 
 
 

62.33  715.45  77.94  675.77  83.69 

2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม (CE) 

130.29 
 

11.81  104.82  11.42  98.11  12.15 

3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( า 
เพื,ออุปโภคและบริโภค (WATER) 

280.34 
 

25.42  94.64  10.31  29.13  3.61 

4. รายไดอื้,น 4.87 0.44  3.04  0.33  4.48  0.55 

รวมรายได้ 1,102.87 100  917.94  100  807.49  100 

 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Occupational 
Safety, Health and Environment Products) แบ่งลกัษณะสินคา้ในกลุ่มนี(ออกเป็น ` ประเภทหลกัคือ 

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที,บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ,ง
ของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื,อป้องกนัอนัตรายที,อาจเกิดขึ(นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น 
อนัตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นตน้ รวมทั(งเพื,อการป้องกนัชิ(นงานมิให้เกิดความเสียหาย โดย
สินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี(  สามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งันี(  
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ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

d) อุปกรณ์ป้องกนัศรีษะและใบหนา้ หมวกนิรภยั อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ครอบ
ศรีษะสาํหรับยดึแผน่กระบงันิรภยั เพื,อใชป้้องกนัการกระแทก การ
เจาะทะลุของวตัถุ กระแสไฟฟ้า และอคัคีภยั 

 

 

 

 

`) อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา แว่นตานิรภยั และแว่นครอบตา เพื,อใช้ป้องกนัวตัถุกระเด็นเขา้ที,
ดวงตา ป้องกนัรังสี แสงจา้ และประกายไฟ 

3) อุปกรณ์ป้องกนัระบบการไดย้นิ ที,ครอบหู และปลัgกอุดหู เพื,อใช้ป้องกนัอนัตรายที,ไดรั้บจากระดบั
เสียงที,ดงัเกินไป 

h) อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน
หายใจ 

กลุ่มที,  d  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดส่ง
อากาศที, มีแหล่งจ่ายอากาศแยกอิสระจากอากาศในบริเวณที,
ปฏิบติังานให้เหมาะสําหรับการหายใจ เช่น   อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา  อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใช้สายส่งอากาศ และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใชท้่อส่งอากาศ 
กลุ่มที, `  อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ 
โดยทาํให้อากาศสะอาด (Air – purifying respirator) เช่น   อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค  อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย   และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคและดูดซบัก๊าซและ
ไอระเหยในขณะเดียวกนั 

m) อุปกรณ์ป้องกนัมือ กลุ่มที, d   ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางชีวภาพ ที,เกิดจากเชื(อ
โรคชนิดต่างๆ   
กลุ่มที, `  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางเคมีที,เกิดจากสารเคมี
ประเภทกรด ด่าง รวมทั(งสารทาํละลาย  
กลุ่มที, 3  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางกายภาพที,เกิดจากความ
ร้อน ความเยน็ ความคม และกระแสไฟฟ้า 

o) อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ รองเทา้นิรภยัและรองเทา้บูท๊นิรภยัซึ, งใชส้วมใส่เพื,อป้องกนันํ(า 
แรงกระแทก การเจาะทะลุความร้อน ความเยน็ และกระแสไฟฟ้า  
 

p) ชุดป้องกนัร่างกาย ชุดป้องกนัความร้อน ชุดป้องกนัสารเคมี ชุดป้องกนัอากาศเยน็ ชุด
ป้องกนักระแสไฟฟ้าสถิตย ์ชุดผจญเพลิง และชุดดบัเพลิง 

q) อุปกรณ์ป้องกนัการตก อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากที,สูงและอุปกรณ์ช่วยเคลื,อนยา้ยใน
แนวดิ,ง 
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 1.2 อุปกรณ์เพืUอความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Safety and Environmental Products) เป็น
อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อเสริมสร้างความปลอดภยัในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ สินคา้ต่อไปนี(  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

1) อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
เกี,ยวกบัอากาศ 

เครื,องวดัแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายเท
อากาศ 

 

 

`) อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อป้องกนั
อนัตรายจากสารเคมี 

อุปกรณ์ชาํระลา้งตา และลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย 
และถ่ายเทสารเคมีอนัตราย อุปกรณ์และวสัดุดูดซบัสารเคมี 

3) อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
ประเภทอื,น 

อุปกรณ์ล็อคนิรภยั สาํหรับล็อคเครื,องจกัร เครื,องมือ อุปกรณ์  
แหล่งกาํเนิดหรือจ่ายพลงังาน สติกเกอร์ ฉลาก ป้ายสัญลกัษณ์
เพื,อความปลอดภัย และเครื, องพิมพ์สติกเกอร์ ฉลาก ป้าย  
สญัลกัษณ์เพื,อความปลอดภยั 

 2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products) 

 สินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเป็นอุปกรณ์ที,ใช้ควบคุมสภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภยัใน
สถานที,ปฏิบติังานที,ตอ้งการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื(อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด (Clean room)  
หรือห้องปลอดเชื(อ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนรถยนต์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื,องมือแพทย ์ที,จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ,งปนเปื( อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่ น
ละอองต่างๆ ที,มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื, องจักร กระบวนการผลิตรวมทั( งอากาศภายนอก ซึ, งสิ,งเหล่านี( สามารถส่งผลให้
ผลิตภณัฑห์รือชิ(นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี(  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สาํหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สาํหรับ
หอ้งคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดชิ(นงาน เครื,องเขียน อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ สินคา้ในหมวดนี(  
ไดแ้ก่  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

d)อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค อุปกรณ์ที,ใช้เพื,อป้องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค หรือสิ,งแปลกปลอม 
ในสถานที,ควบคุม เช่น ถุงมือแพทย์ ถุงมือในงานสภาพ
ควบคุม แผน่กาวดกัฝุ่ น 

 

2)อุปกรณ์ทาํความสะอาด ผ้าเ ช็ดชิ( นงาน ลูกกลิ( งทําความสะอาด สําหรับชิ(นงาน
อิเล็คทรอนิกส์ 

3)อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์ สายรัดขอ้มือ ขอ้เท้า หรืออุปกรณ์ที,สวมใส่เพื,อป้องกันการ
เกิดไฟฟ้าสถิตยใ์นสถานที,ควบคุม  

4)อุปกรณ์สาํหรับห้องคลีนรูม อุปกรณ์ที,มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับใชใ้น 
ห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผา้คลีนรูม เครื, องเขียนสาํหรับ
ห้องคลีนรูม 
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 1. กลุ่มผู้บริโภคขั+นสุดท้าย (End User) 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน และกลุ่มสินคา้และบริการด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุก
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ที,ตอ้งการสร้างความปลอดภยัใหก้บัพนกังานและสภาพแวดลอ้มทั,วไปในสถานที,ทาํงาน หรือ
ตอ้งการใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความตอ้งการที,จะเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที,ดีขององคก์ร ทั(ง
ดว้ยความสมคัรใจของลูกคา้เองหรือตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที,กฎหมาย บริษทัมีการขายสินคา้ให้กลุ่มลูกคา้นี( คิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายไดร้วม ปี 2559 บริษทัมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี(ประมาณ 3,000 ราย  

 สําหรับกลุ่มสินคา้และบริการด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้ม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมที,มี
กระบวนการทาํงานหรือกระบวนการผลิตภายในหอ้งสะอาด (Clean Room) รวมถึงกระบวนการทาํงานตั(งแต่ตน้ทางจนถึง
ปลายทาง ที,ให้ความสําคญักบัความสะอาดของชิ(นงาน ความตอ้งการควบคุมสภาวะความตา้นทานของผิวสัมผสั ที,อาจ
นาํไปสู่สภาวะไฟฟ้าสถิตย ์ซึ,งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได ้  

 บริษทัมีลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ยแยกตามอุตสาหกรรมไดด้งันี(  

 d) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตชิ(นส่วน 
 อิเลค็ทรอนิกส์ เครื,องใชไ้ฟฟ้าและชิ(นส่วนคอมพิวเตอร์  

 `) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตอาหารสด-อาหารแปรรูป 
 อาหารแช่แขง็-อาหารกระป๋อง รวมไปถึงโรงงานผลิตเครื,องดื,มทั(งที,มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์

 3) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเคมี โรงงานผลิต
 สารเคมี  

 h) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ(นส่วนยานยนต์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัรถยนต ์
 จกัรยานยนต ์และส่วนประกอบของยานยนตด์งักล่าว 

 m) กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตวสัดุ
 และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษทัรับเหมาก่อสร้างทั,วไป 

 6) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา และผลิตเครื,องมือแพทย ์ 

 7) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และลูกคา้ที,เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ    

 8) กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมอื,นๆ เช่น ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มโรงงานเยื,อกระดาษและบรรจุภณัฑ ์     
 เป็นตน้  
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 2. กลุ่มลูกค้าทีUเป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 

 กลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้านคา้ซึ, งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ทั(งในระดบัที,ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ ร้านคา้ขายส่ง และร้านคา้ขายปลีก บริษทัมีการขายสินคา้ให้กบักลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 30 ของรายไดร้วม ในปี 2559 บริษทัมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี(ประมาณ 1,000 ราย ซึ, งทาํให้การกระจายสินคา้เขา้ไปถึง
ลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งขึ(น สาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจซึ,งดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายเหมือนกบับริษทันั(น จะเป็นการซื(อสินคา้
จากบริษทัเพื,อนาํไปจาํหน่ายร่วมกบัสินคา้ของตนเองเพื,อเพิ,มความหลากหลายของสินคา้และทาํให้ขายสินคา้ไดอ้ยา่งครบ
วงจร  

 ในช่วง 3 ปีที,ผ่านมา บริษทัไม่มีการพึ,งพิงลูกคา้รายใดรายหนึ,งทั(ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการรวม 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด  

 - ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษทัมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที,มีความหลากหลาย ครบวงจร ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์
มากกว่า h,xxx รายการ คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัทั(งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตต้ราสินคา้ที,มี
ชื,อเสียง เป็นที,ยอมรับ ทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย บริษทัมีการจดัหา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมาเพื,อนาํเสนอลูกคา้อยา่งต่อเนื,อง รวมถึงการเพิ,มประเภทสินคา้ใหม่ และการพฒันาสินคา้ที,เป็นตรา
สินคา้ของบริษทัเอง  นอกจากนี(  บริษทัยงัสามารถจดัหาผลิตภณัฑ์ตามที,ลูกคา้ตอ้งการ ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ที,มี
คุณสมบติัแตกต่างจากที,สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายอยู ่ทาํใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ที,หลากหลายได ้

 - การบริการ (Service) บริษทัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลการสั,งซื(อของลูกคา้ เพื,อมาใช้ในการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการและประมาณการสั,งซื(อ เพื,อให้สามารถสต็อกสินคา้ไดเ้พียงพอ นอกจากนี(  บริษทัมีการปรับปรุงการแบ่งพื(นที,การ
ขาย เพื,อใหพ้นกังานขายไดบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทั,วถึง จดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานขายใหมี้ความรู้ในตวัสินคา้และบริการ
เป็นอยา่งดีอยา่งสมํ,าเสมอ เพื,อใหค้วามรู้แก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง และบริการลูกคา้แต่ละรายไดอ้ยา่งเหมาะสมทั(งก่อนและหลงั
การขาย นอกจากนี(  บริษทัมีการส่งพนกังานเพื,ออบรมให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้อยา่งสมํ,าเสมอ รวมถึงการให้
ความร่วมมือเขา้ร่วมงานจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคา้ ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการ 

 - ด้านราคา (Price) บริษทัมีนโยบายการตั(งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ,มกาํไรส่วนต่างจากตน้ทุน ซึ,ง
ขึ(นอยูก่บัประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการสั,งซื(อ เงื,อนไขการชาํระเงิน และความสมัพนัธ์ที,มีกบัลูกคา้ ราคาเป็นไปอยา่ง
ยติุธรรมและเหมาะสม ในกรณีที,สินคา้ของบริษทัไม่สามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้ บริษทัจะมีการสรรหาแหล่งผลิตสินคา้ 
หรือผูข้ายสินคา้รายใหม่ เพื,อใหล้ดตน้ทุนสินคา้ สามารถแข่งขนัได ้รวมถึงการพฒันาสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอง  

 - การจาํหน่ายและช่องทางการจําหน่าย (Place) ช่องทางการจาํหน่ายหลกัเป็นการขายให้กบัลูกคา้โดยตรงผ่าน
พนกังานขาย บริษทัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างต่อเนื,อง สร้างความสัมพนัธ์ที,ดีกบั
ลูกคา้และคู่คา้ เพื,อเพิ,มยอดขายลูกคา้เก่า และขยายฐานไปยงัลูกคา้ใหม่อยูเ่สมอ 
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 สําหรับในเขตพื(นที, ที,พนักงานขายของบริษทัไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม บริษทัเพิ,มช่องทางการ
จาํหน่ายโดยพิจารณาหาคู่คา้ทางธุรกิจเพื,อให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในเขตพื(นที,นั(น ซึ, งบริษทัจะให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื,อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั(งสองฝ่าย เช่น การให้ความรู้เรื,องสินคา้ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด เป็นตน้  

 นอกจากนี(  บริษทัเพิ,มช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.pholonline.com เพื,อให้สินคา้ของ
บริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไปยงัลูกคา้รายยอ่ยเพิ,มขึ(น  

 สําหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ บริษทัมีการจดัตั(งบริษทัย่อยในประเทศกัมพูชา และแต่งตั( ง
ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศพม่า สาํหรับในประเทศเพื,อนบา้นอื,นๆ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางลูกคา้ของบริษทัที,เป็น
ลกัษณะตวัแทนจาํหน่ายนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในประเทศนั(นๆ 

 - การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษทัมีการจดัทาํกิจกรรมทางการตลาดเพื,อให้เขา้ถึงลูกคา้มากขึ(น ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ การลงโฆษณาผ่านสื,อต่างๆที,เกี,ยวขอ้งเช่น นิตยสารเพื,อความปลอดภยัต่างๆ  เวป็ไซต์ความรู้ความ
ปลอดภยัและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ภายในประเทศเป็นประจาํทุกปี เช่น งานสัปดาห์ความ
ปลอดภยัแห่งชาติ, งานนิทรรศการ Thailand Industrial Fair เป็นตน้ นอกจากนี(  บริษทัไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่านช่องทางสื,อออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook Fan Page ชื,อ “PHOL” 
เพื,อเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นที,รู้จกัมากขึ(น  

 - การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษทัมีระบบการบริหารคลงัสินคา้และระบบการจดัส่งที,มีประสิทธิภาพ
เพื,อใหก้ารส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลา เป็นที,พอใจของลูกคา้     

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้บริษทั ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทัเป็นหลกั ซึ, งมีจาํนวนกวา่ �x คน ประจาํ
อยูท่ั(งที,สาํนกังานใหญ่ภาคกลาง จงัหวดัปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคตะวนัออกในจงัหวดั
ระยอง และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต นอกจากนี(  บริษทัยงัจดัให้มีพนักงานขายดูแลพื(นที,ขายในส่วนที,สาขายงัไม่ครอบคลุม
ไดแ้ก่ พื(นที,ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้ดูแลพื(นที,ขายไดท้ั,วประเทศ สาํหรับช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ 
บริษทัใชว้ธีิการขายผา่นลูกคา้ที,เป็นตวัแทนจาํหน่าย นาํสินคา้ไปจาํหน่ายในต่างประเทศ 

 สําหรับช่องทางจําหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่องทางหนึ, ง คือ ทางอินเตอร์เ น็ต ใช้ชื, อ เว็บไซต ์
www.pholonline.com  เป็นช่องทางจาํหน่ายสําหรับลูกคา้รายย่อย ลูกคา้ประเภทผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ย เพื,อให้สินคา้ของ
บริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิ,มขึ(นทั(งในประเทศและต่างประเทศ และในปี 2559 บริษทัเพิ,มช่องทางการ
จาํหน่ายผา่นโมเดิร์นเทรดเช่น บิgกซี, โฮมโปร, ดูโฮม เป็นตน้ โดยมุ่งเนน้จาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยัที,สามารถใชง้าน
ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทั,วไป และสินคา้ประเภทเครื,องกรองนํ( าดื,มที,ใชใ้นระดบัครัวเรือน   
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 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 การจดัหาผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคา้ SAFETY และ กลุ่มสินคา้ CE ของบริษทั มีทั(งจากการสั,งซื(อในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2559 ยอดการสั,งซื(อสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 และยอดการสั,งซื(อ
สินคา้จากในประเทศประมาณร้อยละ 25 ของยอดการสั,งซื(อทั(งหมด สาํหรับการซื(อสินคา้ในประเทศเป็นการซื(อจากทั(งผูจ้ดั
จาํหน่ายสินคา้ในประเทศและผูผ้ลิตเจา้ของตราสินคา้รวมประมาณ 200 ราย สาํหรับการซื(อสินคา้จากต่างประเทศส่วนใหญ่
จะเป็นการซื(อสินคา้จากเจา้ของตราสินคา้โดยตรงรวมประมาณ 90 ราย  เป็นลกัษณะแต่งตั(งบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายราย
เดียวในประเทศ(Sole/Exclusive Distributor) และตวัแทนจาํหน่ายทั,วไป (Non-exclusive Distributor) สาํหรับสินคา้ภายใต้
ตราสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS, ENV-SAFE, KENEX บริษทัไดว้่าจา้งผูผ้ลิตทั( งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ, งบริษทัมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเองอยู่เสมอ โดยในปี 2559 มีรายการสินคา้
ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทักวา่  300 รายการ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 
12% จากรายไดจ้ากการขาย  

 บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกว่า  30 ตราสินคา้ โดยมีตราสินคา้ที,บริษทัไดรั้บการ
แต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ 

บริษทั สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เงืUอนไขทางการค้า 

King’s shoe Manufacturing Pte., Ltd. 

ตราสินคา้ : KING’S 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย: ปี 2551 

รองเทา้นิรภยัที,ใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม 

d ปี 

 

 

 

 

� King’s ยกเลิกสัญญานี( ได้โดยแจ้ง
ล่วงหนา้ตามระยะเวลาที,กาํหนด 

� King’s สามารถยกเลิกสัญญาถ้าบริษทั
ทํา ผิดสัญ ญาโดย แ จ้ง ล่ วง ห น้าตา ม
ระยะเวลาที,กาํหนด 

� King’s สามารถทบทวนแกไ้ขสัญญาได้
ถ้าบริษัทมีการเปลี,ยนแปลงในระดับ
ผูบ้ริหาร 

� ยอดขายขั(นตํ,า  

Ansell Limited, (Australia) 

ตราสินคา้ : ANSELL 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2546 

ถุงมือและชุดป้องกนัที,ใชใ้น
กระบวนการผลิต 

d ปี � Ansell สามารถบอกเลิกสญัญาไดใ้น
กรณีต่อไปนี(  

1) หากบริษทัผิดเงื,อนไขในสญัญา 
2) ไม่สามารถซื(อครบจาํนวนยอดสั,งซื(อขั(น
ตํ,า 
3) มีการเปลี,ยนแปลงอาํนาจควบคุมบริษทั 
 

Microgard Limited 

ตราสินคา้ : MICROGARD 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

ชุดป้องกนัสารเคมี ฝุ่ น และ
เชื(อโรค 

ไม่ระบุ � Microgard ยกเลิกสัญญาได้ในกรณี
ต่อไปนี(   

1) มีการเปลี,ยนแปลงผูถื้อหุ้นหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมบริษทั  
2) บริษทัไม่สามารถซื(อครบจาํนวนยอด
สั,งซื(อขั(นตํ,ารายปี  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 15 
 

บริษทั สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เงืUอนไขทางการค้า 

PUMA Safety 

ตราสินคา้ : PUMA Safety 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2557 

รองเทา้นิรภยั 1 ปี � PUMA Safety สามารถยกเลิกสัญญาได ้
กรณีบริษทัไม่สามารถซื( อครบจาํนวน
ตามยอดสั,งซื(อขั(นตํ,า 

 สาํหรับขั(นตอนการจดัหาผลิตภณัฑน์ั(น บริษทัมีแนวทางในการจดัหาผลิตภณัฑไ์ด ้3  แนวทาง คือ  

 d) บริษทัหาขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่จากแหล่งต่างๆ   
 `) บริษทัติดต่อสอบถามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่ป็นระยะวา่มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑใ์ด 
 3) เจ้าของตราสินคา้และ/หรือตวัแทนจาํหน่าย (Supplier) เป็นผูเ้สนอผลิตภณัฑ์ให้บริษทัทาํการตลาดให ้
หลงัจากนั(นจึงนาํผลิตภณัฑต์วัอยา่ง (Prototype) มาศึกษา แลว้ส่งไปให้ลูกคา้ทดลองใช ้ถา้ผลการทดสอบผ่านจึงวางแผน
การตลาดและทาํการติดต่อสั,งซื(อต่อไป  

 ในช่วง 3 ปีที,ผา่นมา บริษทัไม่มีการพึ,งพิงผูจ้ดัหน่ายและผูผ้ลิตรายใดรายหนึ,งเกินร้อยละ 20 ของยอดซื(อ และไม่
มีผลกระทบต่อสิ,งแวดลอ้มจากกระบวนการจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี,ยวกบัสิ,งแวดลอ้ม 

 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 ธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความเกี,ยวขอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื,องจากสินคา้ที,จัดจาํหน่ายเป็นสินค้าที,ใช้ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือใชก้บัผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการนั(นๆ ซึ,งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกกรรมมีการเติบโตสูง จะทาํ
ใหมี้ความตอ้งการใชสิ้นคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสูงเช่นกนั ซึ, งปัจจุบนัอุปกรณ์
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ถือเป็นสิ,งจาํเป็นมากขึ(น จากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การบงัคบัดว้ยกฎหมาย 
หรือความตอ้งการไดรั้บการรับรองตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆที,เป็นสากล เพื,อยกระดบัมาตรฐานในการผลิตหรือ
การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการเอง นอกจากนี(ประเด็นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ยงัเป็นประเด็นที,แต่ละธุรกิจหรือผูป้ระกอบการทั(งในอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการทั,วไปให้ความสาํคญัเพิ,มขึ(น 
เนื,องจากเป็นประเด็นที,เกี,ยวขอ้งกบัการสร้างความยั,งยืนของธุรกิจ การตระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยั อาชีวอ
นามัย และสิ,งแวดล้อมว่าเป็นสิ, งจําเป็นต่อการพฒันาทางธุรกิจ โดยความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผูป้ฏิบัติงาน และ
สิ,งแวดลอ้ม จึงทาํให้ธุรกิจสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีแนวโนม้
ขยายตวัเพิ,มขึ(น 

 จากขอ้มูลสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2559 ขยายตวั 3.2% ปรับตวัดีขึ(นจากปีก่อนที,มีการขยายตวั 2.9% สาํหรับภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ขยายตวั 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 16 
 

1.4% ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ,มขึ(น 0.4%  ปรับตวัดีขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาคการ
ส่งออกและความตอ้งการภายในประเทศ แต่ยงัเป็นการขยายตวัขึ(นอยา่งชา้ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที,เป็นกลุ่มลูกคา้
หลกั อยา่งเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตที์,ภาคการผลิตโดยรวมขยายตวัเพียงเลก็นอ้ยเมื,อเทียบกบัปีก่อน ดา้นลูกคา้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมียงัคงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํ( ามนั การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทาํให้
ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในกลุ่ม SAFETY ลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ในการขยายพื(นที,การขาย เพิ,มจาํนวน
ลูกคา้ใหม่ นอกจากนี(  การร่วมมือกบัคู่คา้ในการขยายตลาดสินคา้เทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาพนกังานขายให้มีความรู้ 
ความเชี,ยวชาญในสินคา้ ทาํให้กลุ่มสินคา้ SAFETY มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่และจากสินคา้ใหม่เพิ,มขึ(น นอกจากนี(  ยงั
สามารถพฒันาดา้นการใหบ้ริการหลงัการขายสาํหรับสินคา้เทคนิค ทาํใหมี้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ,มขึ(นดว้ย สาํหรับกลุ่ม
ลูกคา้ในหน่วยงานราชการ เนื,องจากในปี 2559 บริษทัมีนโยบายลดการประมูลงานขายสินคา้ในรายการที,อตัรากาํไรขั(นตน้
ตํ,า จึงทาํใหร้ายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการลดลง ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากกลุ่มสินคา้
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานจาํนวน 687.37 ลา้นบาท ลดลง 3.92% เมื,อเทียบกบัปี
ก่อน  

 ปี 2560 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะขยายตวั 3%-
4% โดยมีปัจจยัสนบัสนุนมาจากจากนโยบายการขบัเคลื,อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื,องจากปีก่อน การ
ฟื( นตวัภาคการส่งออกในตลาดต่างประเทศ ที,ถึงแมว้า่จะยงัมีปัจจยัเสี,ยงและความผนัผวนในดา้นต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์
วา่จะมีการฟื( นตวัขึ(นไดดี้กวา่ปีก่อน จึงเป็นแรงขบัเคลื,อนให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆขยายตวัขึ(นเช่นกนั ความ
ตอ้งการสินคา้ในธุรกิจของบริษทัจึงคาดวา่จะขยายตวัขึ(น  

 ภาวะการแข่งขนัสาํหรับสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในปัจจุบนั
เริ,มมีเพิ,มขึ(น เมื,อเทียบกับในอดีตที,ผ่านมา จากการที,ประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมยงัคงมีเพิ,มขึ(นอยา่งต่อเนื,อง และมีปัจจยัสนบัสนุนทางดา้นกฎหมายดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัที,มีความเขม้งวดมากขึ(นทุกปี ทาํใหมี้อุปสงคใ์นผลิตภณัฑด์า้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานมากยิ,งขึ(น จึงเกิดผูข้ายรายใหม่เพิ,มขึ(นเช่นกนั คู่แข่งในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรายยอ่ย สินคา้ที,จาํหน่ายยงั
มีไม่ครอบคลุมทั(งหมด บริษทัยงัคงไดเ้ปรียบในเรื,องของสินคา้ที,มีจาํหน่ายอย่างหลากหลาย คลอบคลุมสินคา้มาตรฐาน
ทั,วไป จนถึงสินคา้ที,มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และสามารถรองรับการสั,งซื(อในปริมาณมากได ้นอกจากนี(  บริษทัใชว้ิธี
ร่วมมือกับผูผ้ลิตหรือผูข้ายในการจัดหาสินคา้ให้ตรงกับความตอ้งการลูกคา้ และการบริหารตน้ทุนสินคา้ ทาํให้บริษทั
สามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้

 นอกจากนี(  การที,บริษทัประกอบธุรกิจในดา้นนี(มาเป็นระยะเวลานาน ผลการดาํเนินงานเป็นที,ยอมรับทั(งดา้นคู่คา้
และลูกคา้ ประกอบกบับริษทัมีการพฒันาดา้นการจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ และการพฒันาสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอง 
รวมถึงการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความชาํนาญดา้นความปลอดภยั สามารถใหค้าํแนะนาํในการเลือกใชสิ้นคา้ดา้นความ
ปลอดภยัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัทุกกลุ่มลูกคา้ อีกทั(งบริษทัยงัให้ความสําคญัในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ทั(งเรื,อง
สินคา้และบริการ ทาํใหบ้ริษทัยงัคงรักษาตลาดและความสมัพนัธ์ที,ดีกบัลูกคา้ได ้รวมถึงการเพิ,มช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื,อ
ขยายฐานลูกคา้ใหม่ และความสามารถในการบริหารจดัการสินคา้สาํรองคลงั จึงทาํให้บริษทัมั,นใจศกัยภาพในการแข่งขนั
ของบริษทั 
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 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 

 ธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ การขยายตวัของตลาดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีการชะลอตวัจากความตอ้งการสินคา้ประเภท Hard Disk 

Drive ลดลง ตั(งแต่ปลายปี `mmq ต่อเนื,องมาจนถึงปี ̀ mm� อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูผ้ลิตหลกั รวมถึงกลุ่มบริษทัในห่วงโซ่การผลิต

ก็ไดมี้การปรับกลยทุธ์เพื,อใหส้ามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไดต้่อไป โดยการพฒันาปรับปรุงคุณภาพของ Hard 

Disk สาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมประเภท Clouds Storage ซึ, งมีความสามารถในการบรรจุขอ้มูลต่างๆ ในปริมาณมากและ

ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว   จึงเป็นการแยกตลาดออกจากกลุ่ม SSD ( Solid State Drive ) ซึ, งเป็นที,นิยมและเขา้แทนที, Hard 

Disk ในกลุ่มตลาด Note Book ที,เคยมีมา นอกจากนี(  ในส่วนของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้วงจรอิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น กลุ่ม 

Semiconductor กาํลงัการผลิตยงัทรงตวัอยู ่และไดรั้บผลกระทบจากกาํลงัการผลิตรถยนตที์,ลดลง เนื,องจากชิ(นส่วนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมนี( ส่วนใหญ่ส่งต่อไปยังกลุ่มผู ้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์ด้านการควบคุม

สภาพแวดลอ้มเพื,อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชิ(นงานและกระบวนการผลิต ยงัเป็นสิ,งที,จาํเป็นอยูม่ากในอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ(นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  

 ดา้นการแข่งขนั เนื,องจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทาํให้ลูกคา้ส่วนใหญ่พยายามลดตน้ทุน

ที,ใช้ในการผลิต ระดับการแข่งขนัมีแนวโน้มสูงขึ(น แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนี( จะไม่ค่อยมีการ

เปลี,ยนแปลงสินคา้ เนื,องจากอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต แต่ก็ให้ความสาํคญัในเรื,องตน้ทุนเป็นสําคญั การแข่งขนัส่วน

ใหญ่จึงเป็นการแข่งขนัดา้นราคา บริษทัจึงมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้

ลูกคา้ตระหนักถึงความสําคญัและยากต่อการเปลี,ยนแปลง การนาํเสนอสินคา้ตามความตอ้งการพิเศษให้กบัลูกคา้ตาม

ลกัษณะการใชง้านที,แตกต่างออกไปเฉพาะราย เพื,อเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรักษาฐานลูกคา้เก่าที,มีศกัยภาพ 

นอกจากนี(  ปี 2560 ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าน่าจะขยายตวัดีกวา่ปี 2559 จากการฟื( นตวัของตลาดใน

ประเทศและการส่งออกที,มีแนวโน้มดีขึ(นตามภาวะเศรษฐกิจโลก ธุรกิจด้านการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการดา้นการ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มจึงมีโอกาสเติบโตได ้

      3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ+าเพืUออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 

   บริษทัแบ่งลกัษณะสินคา้และบริการออกเป็น h ประเภทดงันี(  

 d) การจัดจําหน่ายเครื,องจักร และอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกับระบบบาํบัดนํ( าสําเร็จรูป จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที,
เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าประเภทต่างๆ ที,ใช้ในระดบัอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรอง
ตะกอน, เครื,องสูบนํ( า ถงัเก็บนํ( า, ระบบบาํบดันํ( าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module) เครื,องกรองนํ( าสาํเร็จรูปเพื,อบริโภคในครัวเรือน 
เป็นตน้ โดยระบบและอุปกรณ์ซึ,งบริษทัจดัจาํหน่าย สามารถบาํบดันํ( าดีจากแหล่งนํ( าหรือนํ( าเสียจากการดาํเนินงานเพื,อทาํให้
มีคุณภาพที,เหมาะสมตามความตอ้งการใชง้าน นอกจากนี(  ตะกอนเหลือทิ(งจากระบบบาํบดั หลงัจากไดรั้บการแยกนํ( าออก
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แลว้ ยงัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อื,นได ้เช่น ใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นตน้ ซึ,งนอกจากจะสามารถลดมลพิษในนํ( าที,จะ
ถูกปล่อยออกไปในสิ,งแวดลอ้มแลว้ ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ( าของผูป้ระกอบการไดอี้กดว้ย 

 2) การใหบ้ริการจาํหน่ายนํ( าจากระบบบาํบดัใหแ้ก่ลูกคา้ ในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบของสมัปทาน (Build-Own -
Operate) โดยดาํเนินการตั(งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั(งระบบ และนาํระบบไปติดตั(งในสถานที,ของลูกคา้ในลกัษณะ
พร้อมใชง้าน และเก็บเกี,ยวรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ( าที,บาํบดัไดใ้ห้กบัลูกคา้ตามระยะเวลาที,ระบุในสัญญา ทั(งนี( บริษทัจะ
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ� ระบบดงักล่าว   

 3) การใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดันํ( า มุ่งเนน้ในระบบจดัการนํ( าเพื,อตอบสนอง
ความตอ้งการในการใชน้ํ( า โดยการบาํบดันํ( าดีให้ไดคุ้ณภาพเหมาะสมหรือทาํการบาํบดันํ( าเสียเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ, ง
รวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั(งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการ การซ่อม
บาํรุงและงานบริการหลงัการขาย 

 h) การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( า เป็น
การให้บริการดูแลบาํรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดาํเนินงานไดต้่อเนื,องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานที,กาํหนดไว ้ 

 ทั(งนี(  ระบบบาํบดันํ( าสามารถบาํบดัไดท้ั(งนํ( าดีและนํ( าเสีย โดยมีกระบวนการในการบาํบดัโดยรวมดงันี(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งนํ+า ระบบบําบัดนํ+า  

นํ( าดี 

นํ(าจากแหล่งนํ(าต่างๆ เช่น แม่นํ(า คลอง 

อ่างเกบ็นํ(า เป็นตน้ 

นํ(าเสีย 

นํ(าเสียจากแหล่งต่างๆ 

- นํ(าเสียจากชุมชน (ที,พกัอาศยั 

โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร

สาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้) 

- การกรองหยาบ 

(Particle Filtration) 

- ไมโครฟิลเตรชั,น 

(Micro Filtration) 

- อุลตราฟิลเตรชั,น 

(Ultra Filtration) 

- นาโนฟิลเตรชั,น 

การนาํไปใชง้าน 

- ใชใ้นกระบวนการผลิต 

- หอหล่อเยน็ 

- อุปโภค เช่น นํ(าที,ใชใ้นระบบ

 สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

เขา้สู่ระบบ 
นํ(าสะอาด 

นาํนํ(ากลบัมาใชใ้หม่ 
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ระบบบาํบดันํ( าดีหรือนํ( าเสียที,ใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น m ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และคุณภาพของ

นํ( าที,ตอ้งการ ดงันี(  

- ระบบผลิตนํ+าประปาและนํ+าดืUม (Potable and drinking water 

system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ( าดิบ เช่น นํ( าผิวดินตามธรรมชาติ 

(นํ( าคลอง แม่นํ( า นํ( าบาดาล) และนํ( าที,ปนเปื( อนสิ,งสกปรกต่างๆเพื,อให้

สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภค และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

รวมถึงระบบผลิตนํ( าประปาเคลื,อนที, โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชั,น 

(Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชั,น 

(Membrane Ultra Filtration) ซึ, งสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างและค่าใชจ่้ายในการเดินระบบ 

- ระบบบําบัดนํ+าเสีย (Waste water treatment system) เป็น

ระบบบาํบดันํ( าเสียที,เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และ

กิจกรรมต่างๆ ซึ, งจําเป็นต้องได้รับการบําบัดก่อนที,จะปล่อยลงสู่

สิ,งแวดลอ้ม ซึ, งสามารถออกแบบและให้บริการสาํหรับคุณภาพนํ( าเสียที,

แตกต่างกนัใหเ้หมาะสมได ้

- ระบบบําบัดนํ+าเสียเพืUอนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste water 

recycling system) เป็นระบบบาํบดันํ( าเสียเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ในการ

ดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบบาํบดัที,หลากหลาย เช่น เมมเบรนไม

โครฟิลเตรชั,น เมมเบรนอลัตราฟิลเตรชั,น หรือเมมเบรนในถงัปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสม

สาํหรับนํ( าเสียเพื,อให้ไดคุ้ณภาพที,เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ที,นาํนํ( าที,ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่ เช่น สําหรับหอหล่อเยน็ 

(Cooling tower) หรือหมอ้ไอนํ( า (Boiler) 

- ระบบผลิตนํ+าบริสุทธิ_ (Purified water system)เป็นระบบการผลิตนํ( าบริสุทธิ�  สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที,มี

ขอ้กาํหนดสูง ซึ, งประกอบดว้ยระบบต่างๆเช่น ระบบกรองดว้ยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมม

เบรนอลัตราฟิลเตรชั,น ระบบอิเล็คโตรดีไอโอไนเซชั,น (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื(อดว้ยแสงอลัตราไวโอเล็ต 

เป็นตน้ 
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- ระบบผลิตนํ+าจืดจากนํ+าทะเล (Desalination System)เป็นระบบที,นํานํ( าทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นนํ( า

บริสุทธิ� และลดความเค็ม เพื,อให้เป็นนํ( าจืดที,สามารถนาํมาใชง้านทั,วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ซึ, งเหมาะสมสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที,มีพื(นที,ติดชายฝั,ง โรงแรมหรือ    รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร      

ตราสินคา้ที,สาํคญัที,บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ 

GE, PENTAIR และ ANDRITZ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค มีดงันี(  

  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

 ประกอบดว้ยโรงงานอุตสาหกรรมที,มีค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ( าเป็นจาํนวนมาก ซึ, งอาจจะเกิดจากลกัษณะของการ
ดาํเนินงาน ตั(งอยูใ่นพื(นที,ที,ขาดแคลนนํ( า หรือมีค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ( าที,สูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปล่อย
นํ( าเสียลงสู่แหล่งนํ( า ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ( าได ้โดยการผลิตนํ( าจากแหล่งนํ( าตามธรรมชาติหรือจากการบาํบดันํ( า
เสีย ซึ,งสามารถเลือกใชร้ะบบที,เหมาะสมกบัแหล่งนํ( าและคุณภาพของนํ( าที,ตอ้งการสาํหรับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั(ง
ยงัสามารถควบคุมคุณภาพนํ( าสาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้น เช่น โรงพยาบาล หรือห้องวิจยั เป็นตน้ ซึ, งบริษทัมีฐานลูกคา้
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม จากกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ทาํให้บริษทัมีโอกาสในการ
นาํเสนอสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าไดดี้ยิ,งขึ(น 

 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและทีUพกัอาศัย 

 ประกอบดว้ยกิจการโรงแรม ที,พกัอาศยัหรืออาคารขนาดใหญ่ เช่น บา้นพกัอาศยัขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรือ
อาคารสาํนกังาน ซึ,งมีปริมาณและค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ( าสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบาํบดันํ( าเพื,อให้ไดน้ํ( า
ในระดบัคุณภาพที,ตอ้งการ เช่น นํ( าประปา นํ( าดื,ม หรือนํ( ารดนํ( าตน้ไม ้ เป็นตน้ 

 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ 

 ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบาล ซึ,งในบางพื(นที,มีปริมาณการผลิตนํ( ายงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ( า ทาํให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ( า 

 ลูกค้ารายย่อย 

 กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคทั,วไปที,ตอ้งการบริโภคนํ( าสะอาด  

 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ 

 ลูกคา้ในกลุ่มนี(ประกอบดว้ยผูรั้บเหมาโครงการ ซึ,งตอ้งการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับในส่วนของระบบจดัการ
นํ( า หรือตอ้งการซื(อชิ(นส่วนอุปกรณ์ไปเพื,อก่อสร้างระบบ  
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 กลุ่มลูกค้าทีUเป็นผู้จดัจาํหน่ายผลติภัณฑ์ทีUเกีUยวกบัระบบนํ+า 

 ลูกคา้กลุ่มที,เป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ ัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที, เกี,ยวกับระบบนํ( าโดยมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 
ประสงคที์,จะจดัจาํหน่ายระบบบาํบดันํ( าชุดประกอบสาํเร็จภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง จึงวา่จา้งบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิต  

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 - ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษทัมีความสามารถที,จะให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ( าอยา่งครบวงจร ตั(งแต่การ
ออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลบาํรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนาํเทคโนโลยทีี,หลากหลายมาใชร่้วมกนัเพื,อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั(งเรื,องคุณภาพนํ( าดีและนํ( าเสีย รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการนาํนํ( ากลบัไปใชที้,
ต่างกนั และมีการพฒันาสินคา้ใหมี้ระบบจดัการแบบอตัโนมติั มีระบบติดตามคุณภาพเพื,อเพิ,มมูลค่าใหก้บัสินคา้ สร้างความ
เอกลกัษณ์ เพื,อใหลู้กคา้จดจาํสินคา้ของบริษทัได ้รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบสาํเร็จ (Module) 
พร้อมใชง้าน เพื,อความสะดวกในการติดตั(ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษทัให้ความสาํคญักบัมาตรฐานและคุณภาพ
ของระบบ โดยการออกแบบระบบที,ไดม้าตรฐานทางวิศวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ที,มีคุณภาพ มีการรับประกนัสินคา้ไม่นอ้ย
กวา่  1 ปี พร้อมการบริการหลงัการขาย   

สาํหรับการจดัจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ ดา้นระบบบาํบดันํ( า บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสาํหรับ
แบรนดสิ์นคา้ที,มีชื,อเสียง สินคา้มีคุณภาพ เป็นที,ยอมรับ นอกจากนี(บริษทัมีการจดัหมวดหมู่สินคา้ตามการใชง้านที,แตกต่าง
กนัของกลุ่มลูกคา้ เพื,อใหเ้สนอขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ  

- กลยุทธ์ด้านราคา 

บริษทัมีนโยบายการตั(งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ,มกาํไรส่วนเพิ,มจากตน้ทุน สําหรับสินคา้โครงการ 
บริษทัมีการวเิคราะห์โครงสร้างตน้ทุนสินคา้ของทั(งโครงการอยา่งครอบคลุม เพื,อให้การเสนอราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
การหาพนัธมิตรทางการคา้เพื,อลดตน้ทุนสินคา้ การให้ระยะเวลาการชาํระเงินกบัลูกคา้ เพื,อเพิ,มโอกาสทางการแข่งขนัดา้น
ราคามากขึ(น นอกจากนี(บริษทัมีรูปแบบของการใหบ้ริการในลกัษณะ Build-Own -Operate ทาํใหลู้กคา้ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนสูง ไม่ตอ้งรับความเสี,ยงจากการลงทุนและภาระการดูแลบาํรุงรักษาระบบ   

- กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษทัมีทีมงานขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที,มีความเชี,ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ( า โดยบริษทัมุ่งเนน้การเสนอขาย

สินคา้ในลกัษณะงานโครงการเป็นหลกั ทีมงานขายแบ่งความรับผิดชอบตามพื(นที,หลกั ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคกลาง ภาค

ตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต ้นอกจากนี(  บริษทัพยายามหาพนัธมิตรเพื,อเพิ,มช่องทางในการจาํหน่าย เช่นในกลุ่ม

ผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นระบบบาํบดันํ( า เป็นตน้  

สาํหรับกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั จดัให้ทีมงานขายดูแลติดตามอยา่งต่อเนื,อง เพื,อสร้างโอกาสในการสั,งซื(อสินคา้

หรือบริการที,จาํเป็นหลงัการขาย รวมถึงการสร้างงานโครงการดา้นระบบบาํบดันํ( าสาํหรับโครงการต่อๆไปของลูกคา้ดว้ย 
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- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที,ใช้ไดแ้ก่ การเสนอขายสินคา้เป็น Package และเสนอรายในราคาพิเศษ มีการจดัทาํ

โปรโมชั,นการขายอยา่งต่อเนื,อง โดยบริษทัไดท้าํการโฆษณาผา่นสื,อต่างๆ โดยไดค้ดัเลือกสื,อที,ตรงกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ดา้น เช่น วารสารทางวิศวกรรมสิ,งแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงการปรับปรุงและการโปรโมทเวบ็ไซต์ เพื,อให้ผลการคน้หา

ขอ้มูลดา้นระบบบาํบดันํ( าปรากฏขอ้มูลของบริษทัในลาํดบัตน้ นอกจากนี(บริษทัยงัร่วมออกนิทรรศการหรืองานสัมมนาทาง

วชิาการที,เกี,ยวขอ้งกบัการบาํบดันํ( า เพื,อใหบ้ริษทัเป็นที,รู้จกัเพิ,มขึ(น 

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั+นและตรงต่อเวลา 

บริษทัไดค้าํนึงถึงความสาํคญัต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั(นและตรงต่อเวลา โดยไดมี้การสั,งอุปกรณ์ที,

สาํคญัและมีช่วงเวลาการสั,งที,นานมาไวเ้พื,อรอการประกอบ ทาํให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถ

ตอบสนองต่อคาํสั,งซื(อที,คาดวา่จะมีมาในอนาคตได ้

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 นํ( าเป็นสาธารณูปโภคพื(นฐานที,มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติและระบบเศรษฐกิจ การใชน้ํ( าเพื,อการอุปโภคและ
บริโภค การใชน้ํ( าเพื,อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การผลิต
พลังงาน ความต้องการใช้นํ( ามีแนวโน้มเพิ,มขึ(นตามจาํนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี(  ยงัมี
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ เหล่านี( ทาํให้เกิดปัญหาดา้นทรัพยากรนํ( าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนนํ( า 
ปัญหานํ( าท่วม ปัญหาการเสื,อมคุณภาพของแหล่งนํ( า เป็นตน้ หน่วยงานต่างๆทั(งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ความสาํคญัใน
เรื,องการบริหารจดัการทรัพยากรนํ( าเพิ,มมากขึ(น  

 รัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรนํ( าของประเทศไทย เพื,อแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรนํ( า
อยา่งเร่งด่วนและการบริหารจดัการนํ( าอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ั,งยืน จึงไดมี้การจดัสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัดา้นการบริหารจดัการนํ( า เพื,อดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว ธุรกิจดา้น
ระบบบาํบดันํ( าของบริษทั จึงมุ่งเนน้การรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ สาํหรับปี 2559 บริษทัรับงานโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาชุมชน จาํนวนรวม 137 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 458 ลา้นบาท และเนื,องจากจาํนวนโครงการที,มีปริมาณมาก
และมีระยะเวลาการรับงานและส่งมอบงานใกลเ้คียงกนั การบริหารงานโครงการยงัขาดประสิทธิภาพ ทาํให้ไม่สามารถ
ดาํเนินการก่อสร้างไดท้นัเวลา จึงมีการประมาณการหนี( สินที,เกิดจากความล่าชา้ของโครงการ ทาํให้ในปี 2559 มีมูลค่า
รายไดรั้บรู้ตามสดัส่วนงานหลงัหกัประมาณการค่าปรับตามสดัส่วนงาน 252 ลา้นบาท และมีมูลค่างานที,ยงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้
ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนประมาณ 133 ลา้นบาท 

 ดา้นการใหบ้ริการบริหารจดัการนํ( าสาํหรับผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2559 เนื,องจากบริษทัเนน้
การรับงานจากภาครัฐ และกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมยงัมีการลงทุนโครงการดา้นระบบบาํบดันํ( าไม่สูงนกั สัดส่วนรายไดจ้าก
กลุ่มอุตสาหกรรมจึงมีจาํนวนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัมุ่งเน้นการติดตามการนาํเสนอโครงการ และการดูแลเรื,องการ



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 23 
 

บริการหลงัการขายในกลุ่มลูกคา้เดิม นอกจากนี(  ผลการดาํเนินงานที,ผ่านมา เริ,มเป็นที,ยอมรับของลูกคา้ในวงกวา้ง ทาํให้
บริษทัสามารถขยายธุรกิจดา้นระบบาํบดันํ( าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมใหเ้ติบโตได ้  

 สาํหรับปี 2560 บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดยมีปัจจยัสนับสนุนมาจากภาครัฐที,ยงัมี
นโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ( าต่อเนื,อง และจากภาคอุตสาหกรรมที,ระบบบาํบดันํ( ายงัเป็นสิ,งจาํเป็นในกระบวนการการ
ดาํเนินธุรกิจ และบริษทัเชื,อมั,นวา่ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมั,นของบริษทั จะสามารถพฒันาบุคลากรและทีมงานให้มีความ
เชี,ยวชาญในธุรกิจ การพฒันาดา้นการบริหารงานโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทาํ
ใหธุ้รกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าของบริษทัเติบโตและสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต   

 สภาพการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( า มีทั( งกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก แต่ถือวา่ยงัมีจาํนวนนอ้ยราย โดยแต่ละแห่งอาจมุ่งเนน้การให้บริการที,แตกต่างกนั  และกลุ่มลูกคา้มีความหลากหลาย 
ตลาดดา้นการบริหารจดัการนํ( ามีแนวโนม้ขยายตวัไดอี้กมาก การแข่งขนัจึงยงัถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง บริษทัมุ่งเนน้ใน
การใหบ้ริการสาํหรับระบบขนาดกลางและเล็ก คู่แข่งของบริษทัจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ, งบริษทัมี
ความไดเ้ปรียบเรื,อง ความสามารถในดา้นการลงทุน การบริหารจดัการ บริษทัมีความน่าเชื,อถือ ทาํใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนั
ได ้ 

 ช่องทางในการจาํหน่าย 

 ช่องทางการให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ( า ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทัเป็นหลกั โดยทีมงานขายส่วน
ใหญ่เป็นวศิวกรที,มีความเชี,ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถใหค้าํแนะนาํและนาํเสนอสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 สาํหรับอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าสาํเร็จรูปในระดบัครัวเรือน บริษทัใชช่้องทางจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์
www.pholonline.com และผ่านช่องทาง Modern Trade เช่น ห้างสรรพสินคา้ บิgกซี, โฮมโปร เป็นตน้ เพื,อเป็นการเพิ,ม
รายได ้และทาํใหบ้ริษทัเป็นที,รู้จกัในกลุ่มธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( ามากขึ(น 

ดา้นการรับงานก่อสร้างโครงการจากภาครัฐ บริษทัใชช่้องทางการเขา้ร่วมประกวดราคางาน โดยบริษทัมุ่งเนน้การ

เขา้ประกวดราคางานที,มีความเป็นไปไดใ้นการรับงาน ซึ,งบริษทัมีการติดตามข่าวสารการเปิดประกวดราคางานก่อสร้างจาก

สื,อประชาสมัพนัธ์ และหน่วยงานต่างๆที,เกี,ยวขอ้งอยูเ่สมอ    

 การจดัหาผลติภัณฑ์  

 ในส่วนของเครื,องจกัรและอุปกรณ์ที,เกี,ยวกบัระบบบาํบดันํ( าไดรั้บการจดัหาจากทั(งในและต่างประเทศ ปัจจุบนั
บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัตราสินคา้ GE , PENTAIR และ ADRITZ สําหรับวสัดุ อุปกรณ์
สาํหรับงานก่อสร้างทั,วไป บริษทัจดัหาในประเทศเป็นหลกั ส่วนใหญ่จดัซื(อจากผูป้ระกอบการในพื(นที,ใกลเ้คียงงาน
โครงการ เพื,อลดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

2.2 งานทีUยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนที,ยงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้รวมมูลค่า
ประมาณ 133 ลา้นบาท 


