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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้และบริการออกเป็น % กลุ่มหลกั คือ 

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

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

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2561 ถึงปี 2563 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดังนี, 

หน่วย:ลา้นบาท 

กลุ่มสินค้าและบริการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน 

1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั            
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
(SAFETY) 

800.40 75.16% 719.42 77.32%     715.73  76.43% 

2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุม 
สภาพแวดลอ้ม (CE) 

214.93 20.18% 167.96 18.05%     172.57  18.43% 

3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(า 
เพื,ออุปโภคและบริโภค (WATER) 

40.18 3.77% 24.48 2.63%       36.16  3.86% 

4. รายไดอ้ื,น 9.45 0.89% 18.59 2.00% 12.02 1.28% 

รวมรายได้ 1,064.96 100% 930.44 100% 936.47 100% 

 
2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น % กลุ่ม คือ 
 1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Occupational Safety, 
Health and Environment Products) หรือ SAFETY  

 แบ่งลกัษณะสินคา้ในกลุ่มนี(ออกเป็น b ประเภทหลกัคือ 
 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที,บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใช้สวมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ, งของ
ร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื,อป้องกนัอนัตรายที,อาจเกิดขึ(นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจาก
ความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นตน้ รวมทั(งเพื,อการป้องกนัชิ(นงานมิให้เกิดความเสียหาย โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์
นิรภยัส่วนบุคคลนี(  สามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งันี(  
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ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

f) อปุกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนา้ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ครอบ
ศรีษะสาํหรับยดึแผน่กระบงันิรภยั เพื,อใชป้้องกนัการกระแทก การ
เจาะทะลุของวตัถ ุกระแสไฟฟ้า และอคัคีภยั 

 

 
 

 

b) อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา แว่นตานิรภยั และแว่นครอบตา เพื,อใช้ป้องกนัวตัถุกระเด็นเขา้ที,
ดวงตา ป้องกนัรังสี แสงจา้ และประกายไฟ 

%) อปุกรณ์ป้องกนัระบบการได้ยิน ที,ครอบหู และปลัiกอุดหู เพื,อใชป้้องกนัอนัตรายที,ไดรั้บจากระดบั
เสียงที,ดงัเกินไป 

j) อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน
หายใจ 

กลุ่มที,  f  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดส่ง
อากาศที, มีแหล่งจ่ายอากาศแยกอิสระจากอากาศในบริเวณที,
ปฏิบัติงานให้เหมาะสําหรับการหายใจ เช่น   อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา  อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใชส้ายส่งอากาศ และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใชท่้อส่งอากาศ 
กลุ่มที, b  อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ 
โดยทาํใหอ้ากาศสะอาด (Air – purifying respirator) เช่น   อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค  อุปกรณ์ป้องกนั
ระบบทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย   และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและ
ไอระเหยในขณะเดียวกนั 

o) อปุกรณ์ป้องกนัมือ กลุ่มที, f   ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางชีวภาพ ที,เกิดจากเชื(อ
โรคชนิดต่างๆ   
กลุ่มที, b  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางเคมีที,เกิดจากสารเคมี
ประเภทกรด ด่าง รวมทั(งสารทาํละลาย  
กลุ่มที, %  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางกายภาพที,เกิดจากความ
ร้อน ความเยน็ ความคม และกระแสไฟฟ้า 

q) อปุกรณ์ป้องกนัเทา้ รองเทา้นิรภยัและรองเทา้บู๊ทนิรภยัซึ,งใชส้วมใส่เพื,อป้องกนันํ(า 
แรงกระแทก การเจาะทะลุความร้อน ความเยน็ และกระแสไฟฟ้า  
 

r) ชุดป้องกนัร่างกาย ชุดป้องกนัความร้อน ชุดป้องกนัสารเคมี ชุดป้องกนัอากาศเยน็ ชุด
ป้องกนักระแสไฟฟ้าสถิตย ์ชุดผจญเพลิง และชุดดบัเพลิง 

s) อปุกรณ์ป้องกนัการตก อุปกรณป้์องกนัการตกจากที,สูงและอุปกรณ์ช่วยเคลื,อนยา้ยใน
แนวดิ,ง 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 10 
 

 1.2 อุปกรณ์เพื\อความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety and Environmental Products) เป็นอุปกรณ์ที,
ใชเ้พื,อเสริมสร้างความปลอดภยัในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ สินคา้ต่อไปนี(  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

1) อุปกรณที์,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
เกี,ยวกบัอากาศ 

เครื, องวัดแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายเท
อากาศ  

 

b) อุปกรณที์,ใชเ้พื,อป้องกนัอนัตราย
จากสารเคมี 

อุปกรณ์ชาํระลา้งตา และลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย และ
ถ่ายเทสารเคมีอนัตราย อปุกรณ์และวสัดุดูดซับสารเคมี 

%) อุปกรณที์,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
ประเภทอื,น 

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย สําหรับล็อคเครื, องจักร เครื, องมือ อุปกรณ์  
แหล่งกาํเนิดหรือจ่ายพลงังาน สติกเกอร์ ฉลาก ป้ายสัญลกัษณ์เพื,อ
ความปลอดภยั และเครื,องพิมพส์ติกเกอร์ ฉลาก ป้าย  สัญลกัษณ์เพื,อ
ความปลอดภยั 

 2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products) หรือ CE 
 สินคา้ด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้มเป็นอุปกรณ์ที,ใช้ควบคุมสภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภยัในสถานที,
ปฏิบติังานที,ตอ้งการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื(อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด (Clean room)  หรือห้องปลอด
เชื(อ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตเครื,องมือแพทย ์ที,จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ,งปนเปื( อน อนุภาคขนาดเลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ ที,มาจาก ผูป้ฏิบติังาน 
เครื,องจกัร กระบวนการผลิตรวมทั(งอากาศภายนอก ซึ, งสิ,งเหล่านี( สามารถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือชิ(นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ใน
หมวดนี(  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สาํหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สาํหรับห้องคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดชิ(นงาน เครื,องเขียน อุปกรณ์
ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ สินคา้ในหมวดนี(  ไดแ้ก่  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคัญ 

f)อุปกรณป้์องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อป้องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค หรือสิ,งแปลกปลอม ใน
สถานที,ควบคมุ เช่น ถงุมือแพทย ์ถงุมือในงานสภาพควบคุม แผ่น
กาวดกัฝุ่ น 

 

2)อุปกรณท์าํความสะอาด ผ้า เ ช็ ด ชิ( น ง า น  ลูก ก ลิ( ง ทําค ว า ม ส ะ อ า ด  สํ า ห รั บ ชิ( น ง า น 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

3)อุปกรณป้์องกนัไฟฟ้าสถิตย ์ สายรัดข้อมือ ขอ้เท้า หรืออุปกรณ์ที,สวมใส่เพื,อป้องกันการเกิด
ไฟฟ้าสถิตยใ์นสถานที,ควบคุม  

4)อุปกรณส์าํหรับห้องคลีนรูม อุปกรณที์,มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับใชใ้น 
ห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผา้คลีนรูม เครื,องเขียนสําหรับห้อง
คลีนรูม 
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 1. กลุ่มผู้บริโภคขั,นสุดท้าย (End User) 
 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุกอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที,ตอ้งการสร้างความปลอดภยัให้กบัพนักงานและสภาพแวดลอ้มทั,วไปในสถานที,
ทาํงาน หรือตอ้งการใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความตอ้งการที,จะเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที,ดีขององค์กร 
ทั(งดว้ยความสมคัรใจของลูกคา้เองหรือตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที,กฎหมาย ปี boq% บริษทัมีการขายสินคา้ให้กลุ่มลูกคา้นี( คิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ qj ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม โดยมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี(ประมาณ 3,%00 ราย  

 สาํหรับกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมที,มีกระบวนการ
ทาํงานหรือกระบวนการผลิตภายในห้องสะอาด (Clean Room) รวมถึงกระบวนการทาํงานตั(งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที,ให้
ความสาํคญักบัความสะอาดของชิ(นงาน ความตอ้งการควบคุมสภาวะความตา้นทานของผิวสัมผสั ที,อาจนาํไปสู่สภาวะไฟฟ้าสถิตย ์
ซึ, งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได ้  

 บริษทัมีลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ยแยกตามอุตสาหกรรมไดด้งันี(  
 f) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตชิ(นส่วน 
 อิเลก็ทรอนิกส์ เครื,องใชไ้ฟฟ้าและชิ(นส่วนคอมพิวเตอร์  
 b) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตอาหารสด-อาหารแปรรูป 
 อาหารแช่แข็ง-อาหารกระป๋อง รวมไปถึงโรงงานผลิตเครื,องดื,มทั(งที,มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์
 3) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเคมี โรงงานผลิต
 สารเคมี  
 j) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ(นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกับรถยนต ์
 จกัรยานยนต ์และส่วนประกอบของยานยนตด์งักล่าว 
 o) กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกับการผลิตวสัดุ
 และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษทัรับเหมาก่อสร้างทั,วไป 
 6) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา และผลิตเครื,องมือแพทย ์ 
 7) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และลูกคา้ที,เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ    
 8) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื,นๆ เช่น ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มโรงงานเยื,อกระดาษและบรรจุภัณฑ ์     
 เป็นตน้  

 2. กลุ่มลูกค้าที\เป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 
 กลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้านค้าซึ, งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ทั(งในระดบัที,ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่าย
สินคา้ ร้านคา้ขายส่ง และร้านคา้ขายปลีก ปี boq% บริษทัมีการขายสินค้าให้กลุ่มลูกคา้นี( คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของ
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม ปี 2563 โดยมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี( ประมาณ 800 ราย ซึ,งทาํให้การกระจายสินคา้เขา้ไปถึง
ลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งขึ(น สาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจซึ,งดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายเหมือนกบับริษทันั(น จะเป็นการซื(อสินคา้จากบริษทั
เพื,อนาํไปจาํหน่ายร่วมกบัสินคา้ของตนเองเพื,อเพิ,มความหลากหลายของสินคา้และทาํให้ขายสินคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร  
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 โดยในปี boq% บริษทัมีฐานลูกคา้กลุ่มตวัแทนจาํหน่ายเพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน เนื,องจากสถานการณ์การแพร่ะบาด
ของเชื(อไวรัส Covid-19 กลุ่มสินคา้ที,เกี,ยวขอ้งมีความตอ้งการสูง 

 ในช่วง 3 ปีที,ผ่านมา บริษทัไม่มีการพึ,งพิงลูกคา้รายใดรายหนึ,งทั(ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด  

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที,มีความหลากหลาย ครบวงจร มีผลิตภณัฑก์ว่า j,zzz รายการ 
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัทั(งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตต้ราสินคา้ที,มีชื,อเสียง เป็นที,ยอมรับ ทาํใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย บริษทัมีการจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมาเพื,อนาํเสนอลูกคา้อย่าง
ต่อเนื,อง รวมถึงการเพิ,มประเภทสินคา้ใหม่ และการพฒันาสินคา้ที,เป็นตราสินคา้ของบริษทัเอง  นอกจากนี(  บริษทัยงัสามารถจดัหา
ผลิตภณัฑต์ามที,ลูกคา้ตอ้งการ ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ที,มีคุณสมบติัแตกต่างจากที,สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายอยู่ ทาํให้สามารถ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ที,หลากหลายได ้

 - การบริการ (Service) บริษทัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลการสั,งซื(อของลูกคา้ เพื,อมาใชใ้นการวิเคราะห์ความตอ้งการและ
ประมาณการสั,งซื(อ เพื,อให้สามารถสต็อกสินคา้ไดเ้พียงพอ นอกจากนี(  บริษทัมีการปรับปรุงการแบ่งพื(นที,การขาย เพื,อให้พนกังาน
ขายไดบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทั,วถึง จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ในตวัสินคา้และบริการเป็นอย่างดีอย่างสมํ,าเสมอ 
เพื,อใหค้วามรู้แก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง และบริการลูกคา้แต่ละรายไดอ้ยา่งเหมาะสมทั(งก่อนและหลงัการขาย นอกจากนี(  บริษทัมีการส่ง
พนกังานเพื,ออบรมใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้อย่างสมํ,าเสมอ รวมถึงการใหค้วามร่วมมือเข้าร่วมงานจดันิทรรศการดา้น
ความปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคา้ ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการ 

 - ด้านราคา (Price) บริษทัมีนโยบายการตั(งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ,มกาํไรส่วนต่างจากตน้ทุน ซึ,งขึ(นอยูก่บั
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการสั,งซื(อ เงื,อนไขการชาํระเงิน และความสมัพนัธ์ที,มีกบัลูกคา้ ราคาเป็นไปอยา่งยติุธรรมและ
เหมาะสม ในกรณีที,สินคา้ของบริษทัไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้บริษทัจะมีการสรรหาแหล่งผลิตสินคา้ หรือผูข้ายสินคา้รายใหม่ 
เพื,อใหล้ดตน้ทุนสินคา้ สามารถแข่งขนัได ้รวมถึงการพฒันาสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอง  

 - การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย (Place) ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้บริษทั ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทั
เป็นหลกั ประจาํอยูท่ ั(งที,สาํนกังานใหญ่ภาคกลาง จงัหวดัปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคตะวนัออกใน
จงัหวดัระยอง และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต และจดัให้มีพนักงานขายดูแลพื(นที,ขายในส่วนที,สาขายงัไม่ครอบคลุมได้แก่ พื(นที,ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้ดูแลพื(นที,ขายได้คลอบคลุม โดยบริษัทจัดให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานขาย 
พนกังานขายทางโทรศพัท ์และพนกังานประสานงานขาย มีการฝึกอบรมความรู้ดา้นสินคา้และการใช้งานอย่างต่อเนื,อง นอกจาก
พนกังานจะทาํหนา้ที,แนะนาํสินคา้แลว้ ยงัสามารถให้คาํปรึกษาและความรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้อยา่งผูเ้ชี,ยวชาญ นอกจากนี(  
บริษทัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างต่อเนื,อง สร้างความสัมพนัธ์ที,ดีกบัลูกคา้และคู่คา้ เพื,อเพิ,ม
ยอดขายลูกคา้เดิม และขยายฐานไปยงัลูกคา้ใหม่อยูเ่สมอ 
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 ในเขตพื(นที, ที,พนกังานขายของบริษทัไม่สามารถใหบ้ริการไดค้รอบคลุม บริษทัเพิ,มช่องทางการจาํหน่ายโดยพจิารณาหา
คู่คา้ทางธุรกิจเพื,อให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้าของบริษทัในเขตพื(นที,นั(น ซึ, งบริษทัจะให้การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เพื,อใหเ้กิด
ประโยชน์ร่วมกนัทั(งสองฝ่าย เช่น การให้ความรู้เรื,องสินคา้ สนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นตน้  

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ บริษทัพิจารณาหาคู่คา้เพื,อเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในต่างประเทศ 
นอกจากนี(  บริษทัยงัขายสินคา้ผา่นทางลูกคา้ในประเทศ ที,เป็นลกัษณะตวัแทนจาํหน่ายนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในประเทศนั(นๆ 

 ช่องทางจาํหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั ไดแ้ก่ www.pholonline.com  เป็นช่องทางจาํหน่ายสําหรับ
ลูกค้ารายย่อย ลูกคา้ประเภทผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ย เพื,อให้สินคา้ของบริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ได้เพิ,มขึ(นทั(งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นจาํหน่ายสินค้าด้านความปลอดภยัที,สามารถใช้งานไดใ้นสภาพแวดลอ้มทั,วไป และสินค้า
ประเภทเครื,องกรองนํ(าดื,มที,ใชใ้นระดบัครัวเรือน นอกจากนี(  ยงัมีช่องทางการการจดัจาํหน่ายผา่น เวบ็ไซตซื์(อขายสินคา้ออนไลน์ที,มี
ชื,อเสียงอยา่ง LAZADA และ SHOPEE เพื,อใหสิ้นคา้ของบริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้รายย่อยเพิ,มขึ(น  

 - การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษทัมีการจดัทาํ โปรโมชั,นส่งเสริมการขายสินค้า หมุนเวียนสับเปลี,ยนอย่าง
ต่อเนื,อง เพื,อกระตุน้ยอดขาย และมีกิจกรรมทางการตลาดเพื,อให้เขา้ถึงลูกคา้มากขึ(น ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การลงโฆษณาผ่านสื,อ
ต่างๆที,เกี,ยวขอ้งเช่น นิตยสารเพื,อความปลอดภยัต่างๆ  เวบ็ไซต์ความรู้ความปลอดภยัและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีการเข้า
ร่วมงานแสดงสินคา้ภายในประเทศเป็นประจาํทุกปี เช่น งานสปัดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เนื,องจากปี boq% 
ยงัอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 จึงงดจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ โดยบริษทัได้นาํเสนอ
ผลิตภณัฑ์ ความรู้ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่านช่องทางสื,อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ thai-
safetywiki.com  Facebook Fan Page และ Line @ Application ของบริษทัเพื,อเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นที,รู้จกัมากขึ(น  

 - การส่งมอบผลติภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษทัมีระบบการบริหารคลงัสินคา้และระบบการจดัส่งที,มีประสิทธิภาพเพื,อให้การ
ส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลา เป็นที,พอใจของลูกคา้  

 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 การจดัหาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า SAFETY และ กลุ่มสินค้า CE ของบริษทั มีทั(งจากการสั,งซื(อในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 256% ยอดการสั,งซื(อสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 6q และยอดการสั,งซื(อสินคา้จากใน
ประเทศประมาณร้อยละ %j ของยอดการสั,งซื(อทั(งหมด สําหรับการซื(อสินคา้ในประเทศเป็นการซื(อจากทั(งผูจ้ดัจาํหน่ายสินค้าใน
ประเทศและผูผ้ลิตเจา้ของตราสินคา้รวมประมาณ 250 ราย สาํหรับการซื(อสินคา้จากต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการซื(อสินคา้จาก
เจา้ของตราสินคา้โดยตรงรวมประมาณ 80 ราย  เป็นลกัษณะแต่งตั(งบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายเดียวในประเทศ (Sole/Exclusive 
Distributor) และตวัแทนจาํหน่ายทั,วไป (Non-exclusive Distributor)  

 สาํหรับสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั คือ ตราสินคา้ SYNOS และ ROCC บริษทัไดว่้าจา้งผูผ้ลิตทั(งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ, งบริษทัมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเองอยู่เสมอ โดยในปี 2563 มีรายการสินคา้ภายใต้
ตราสินคา้ของบริษทักว่า 500 รายการ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราสินค้าของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2%% ของ
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั
คิดเป็นประมาณ fs% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 
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 บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกว่า  30 ตราสินคา้ โดยมีตราสินคา้ที,บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ 

บริษัท สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เงื\อนไขทางการค้า 

King’s shoe Manufacturing Pte., Ltd. 

ตราสินคา้ : KING’S 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย: ปี 2551 

รองเทา้นิรภยัที,ใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม 

f ปี 

 

 

 

 

� King’s ยกเลิกสัญญานี( ได้โดยแจง้ล่วงหน้า
ตามระยะเวลาที,กาํหนด 

� King’s สามารถยกเลิกสัญญาถา้บริษทัทาํผิด
สัญญาโดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที,
กาํหนด 

� King’s สามารถทบทวนแกไ้ขสัญญาได้ถ้า
บริษทัมีการเปลี,ยนแปลงในระดบัผูบ้ริหาร 

� ยอดขายขั(นตํ,า 

Ansell International 

ตราสินคา้ : ANSELL 
ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2546 

ตราสินคา้ : MICROGARD 
ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

 

ถุงมือและชุดป้องกนัที,ใชใ้น
กระบวนการผลิต 

ชุดป้องกนัสารเคมี ฝุ่ น และเชื(อ
โรค 

f ปี � Ansell สามารถบอกเลิกสัญญาได้ในกรณี
ต่อไปนี(  

1) หากบริษทัผิดเงื,อนไขในสัญญา 
2) ไม่สามารถซื(อครบจาํนวนยอดสั,งซื(อขั(นตํ,า 
3) มีการเปลี,ยนแปลงอาํนาจควบคุมบริษทั 
 

Chemtex, Inc. 

ตราสินคา้ : CHEMTEX 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

วสัดุดูดซบัสารเคมี 1 ปี ไม่ระบุ 

 สาํหรับขั(นตอนการจดัหาผลิตภณัฑน์ั(น บริษทัมีแนวทางในการจดัหาผลิตภณัฑไ์ด ้%  แนวทาง คือ  
 f) บริษทัหาขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่จากแหล่งต่างๆ   
 b) บริษทัติดต่อสอบถามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่ป็นระยะวา่มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑใ์ด 
 %) เจา้ของตราสินคา้และ/หรือตวัแทนจาํหน่าย (Supplier) เป็นผูเ้สนอผลิตภณัฑ์ใหบ้ริษทัทาํการตลาดให้ หลงัจากนั(นจึง
นาํผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง (Prototype) มาศึกษา แลว้ส่งไปให้ลูกคา้ทดลองใช้ ถา้ผลการทดสอบผ่านจึงวางแผนการตลาดและทาํการ
ติดต่อสั,งซื(อต่อไป  

 ในช่วง 3 ปีที,ผ่านมา บริษทัไม่มีการพึ,งพิงผูจ้ดัหน่ายและผูผ้ลิตรายใดรายหนึ, งเกินร้อยละ 20 ของยอดซื(อ และไม่มี
ผลกระทบต่อสิ,งแวดลอ้มจากกระบวนการจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี,ยวกบัสิ,งแวดลอ้ม 
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 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั(งในประเทศและ
ต่างประเทศ     โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รายงานสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 
256% หดตวัร้อยละ q.f ตํ,าสุดในรอบ bb ปี สาํหรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ o.r มีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ s.s จากขอ้มูลรายงานสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสาํคญัที,หดตวัในปี boq% เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็น
การลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ด้านภาคการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลง ตามปริมาณการใช้เชื(อเพลิงที,
ลดลง เนื,องมาจากการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 รวมถึงมาตรการล็อคดาวน์ทาํให้มีการหยุดผลิตและหยุดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชั,วคราว อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมที,มีการขยายตวัในปี boq% ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสาํเร็จรูป อุตสาหกรรม
การผลิตยา ที,เพิ,มขึ(นตามตอ้งการของผูบ้ริโภค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 สอดคลอ้งกบัภาพรวมผล
การดาํเนินงานของบริษทัในปี boq% ที,มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หลกัในบางอุตสาหกรรมลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการกระจายความ
เสี,ยงโดยสร้างฐานลูกคา้ที,หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่พึ,งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ, ง ทาํใหผ้ลกระทบอยู่ในวงจาํกดั ในปี 
boq% บริษทัจึงปรับกลยทุธ์ในการมุ่งเนน้การขยายตลาดในอุตสาหกรรมที,ยงัเติบโตไดใ้นสถานการณ์โควดิ และจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้เกิดวิถีการดาํเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาํวนัแบบปกติใหม่ ทาํให้ความตอ้งการ
สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มจึงเพิ,มสูงขึ(น เกิดภาวะการขาดแคลนสินคา้ บริษทัจึงมุ่งเน้นการบริหาร
จดัการห่วงโซ่อุปทาน การจดัหาสินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการ ทาํให้สามารถขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงักลุ่มอื,นๆที,บริษทัยงัมีส่วนแบ่ง
การตลาดไม่มาก ไดแ้ก่ กลุ่มการแพทยแ์ละสาธารณสุข กลุ่มผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน หรือ SAFETY มีความ
เกี,ยวขอ้งกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื,องจากสินคา้ที,จดัจาํหน่ายเป็นสินคา้ที,ใช้ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือใช้กบัผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการนั(นๆ ซึ, งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตวั จะทาํให้ความ
ตอ้งการใชสิ้นคา้เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยัสาํหรับผูป้ฏิบติังาน รวมถึงสินคา้ที,ใชเ้พื,อสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มี
ความปลอดภยัมีเพิ,มขึ(น ซึ,งในปัจจุบนัสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือองคก์รธุรกิจทั,วไปต่างให้ความสาํคญัในเรื,องอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัเพิ,มขึ(น นอกจากเป็นการปฏิบติัเพื,อใหเ้ป็นไปตามกฎหรือขอ้บงัคบัของกฎหมายแลว้ ยงัมีความตอ้งการปฏิบติั
เพื,อให้เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรองที,เป็นมาตรฐานสากล เป็นการยกระดบัมาตรฐานในการผลิตให้กบัผูป้ระกอบการ และสร้าง
ความน่าเชื,อถือหรือสร้างภาพลกัษณ์ที,ดี ซึ,งมาตรฐานระบบการจดัการอาชีว อนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน มีการพฒันา
ปรับปรุงอยา่งต่อเนื,องเพื,อยกระดบัดา้นการจดัการความปลอดภยั เช่น มาตรฐาน ISO jozzf ที,พฒันาปรับปรุงและนาํมาใชแ้ทนที,
มาตรฐาน OHSAS เป็นตน้ นอกจากนี(  ประเดน็การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและสิ,งแวดลอ้มยงัเป็นประเด็นที,เกี,ยวขอ้ง
กบัการพฒันาเพื,อสร้างความย ั,งยืน ภาคองค์กรธุรกิจต่างๆจึงตระหนกัและใหค้วามสําคญัในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เป็นการกระตุน้ให้ประชากร
ทุกคนตระหนักถึงเรื,องความปลอดภยั อาชีวอนามยัเพิ,มขึ(น มีความจาํเป็นในการป้องกนัเชื(อโรคและสร้างความปลอดภยัให้แก่
ตนเองและสงัคม จึงทาํให้ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มของบริษทัจึง
ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ,มขึ(นต่อไปในอนาคต 

 ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้กลุ่ม SAFETY บริษทัมีลูกคา้กระจายอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีลูกคา้หลกัอยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ, งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที,ได้รับผลกระทบจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 จึงมีคาํสั,งซื(อลดลง ในปี boq% บริษทัจึงมุ่งเนน้การขายไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมที,
ยงัมีการขยายตวัไดใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เช่น อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที,มีความจาํเป็นตอ้งใช้สินคา้ที,เกี,ยวขอ้งกบัการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เช่น ชุด
ป้องกนัเชื(อโรค ถุงมือ และหน้ากากอนามยั เป็นตน้ ซึ, งจากการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทาํใหมี้รายได้
จากการขายและบริการเพิ,มขึ(น และจากการปรับเปลี,ยนวถีิการดาํเนินชีวติประจาํวนัในรูปแบบใหม่ สินคา้ที,ใชเ้พื,อป้องกนัเชื(อโรคมี
ความจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งต่อเนื,องทั,วประเทศ ทาํใหมี้สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายและกลุ่มผูบ้ริโภคเพิ,มขึ(นเมื,อเทียบ
กบัปีก่อน ซึ,งจากการพฒันาปรับปรุงเพิ,มช่องทางการขายสินคา้หรือให้คาํแนะนาํกบัลูกคา้ทางโทรศพัท ์และช่องทางการขายสินคา้
ทางออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pholonline.com และช่องทางสื,อออนไลน์อย่างต่อเนื,อง ทาํให้สามารถรองรับกลุ่มลูกคา้
ดงักล่าวได ้ 

 ภาวะการแข่งขนัสาํหรับสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัเริ,มมีเพิ,มขึ(น เมื,อเทียบกบั
ในอดีตที,ผ่านมา คู่แข่งรายย่อยเริ,มพฒันาสินคา้ที,จดัจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลายมากขึ(น โดยสินคา้ที,มีการแข่งขนัเพิ,มขึ(นอยู่ใน
กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยัทั,วไป โดยเฉพาะอย่างยิ,ง ในช่วงตน้ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 สินคา้ที,
เกี,ยวขอ้ง เช่น หนา้กากอนามยั ชุดป้องกนั เป็นตน้ ความตอ้งการสินคา้เพิ,มสูงขึ(น เกิดภาวะขาดแคลนสินคา้ เป็นโอกาสให้มีคู่แข่ง
รายใหม่เพิ,มขึ(น นาํไปสู่การแข่งขนัทางดา้นราคาที,คาดว่าจะรุนแรงขึ(นสาํหรับกลุ่มสินคา้ที,เกี,ยวขอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื(อไวรัส Covid-19 ขา้งตน้ ซึ, งบริษทัยงัคงมุ่งเนน้ดา้นการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจดัการสินคา้สาํรองคลงัให้
สามารถรองรับการสั,งซื(อที,สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกค้าได ้โดยบริษทัประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน สินคา้และ
บริการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที,ยอมรับของลูกคา้และคู่คา้ อีกทั(งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที,มี
ความน่าเชื,อถือ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ,งแวดลอ้ม มีสภาพคล่องทางการเงิน บริษทัจึงมี
ความไดเ้ปรียบเรื,องการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารตน้ทุนที,สามารถแข่งขนัได ้นอกจากนี(  บริษทัมีการพฒันา จดัหา
ผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มวิศวกรรมที,ตอ้งใชค้วามเชี,ยวชาญเฉพาะ การพฒันาดา้นบุคลากรให้มีความรู้ความเชี,ยวชาญ
สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร อีกทั(งบริษทัยงัให้ความสําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั(งเรื,องสินค้าและ
บริการ ทาํให้บริษทัยงัคงรักษาตลาดและความสมัพนัธ์ที,ดีกบัลูกคา้ได ้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มหรือ CE เป็นอุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อป้องกนัไม่ให้ปัจจยัภายนอกหรือ
สภาพแวดลอ้มต่างๆส่งผลกระทบต่อชิ(นงานและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยลูกค้าหลกัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิ(นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ, งในปี boq% ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตวัตามตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งออก อนั
เนื,องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ในช่วงตน้ แต่ภาคการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เริ,มมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ(นในช่วงครึ, งปีหลงั ตามความตอ้งการสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มที,เกี,ยวข้องกบัระบบ
เทคโนโลยีและสินคา้พื(นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสารที,เพิ,มขึ(นจากการปรับวิธีการเรียนการทาํงานผ่านทาง
ออนไลน์และการ Work from home นอกจากนี(  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-f� มาตรการลอ็คดาวน์หลาย
ประเทศทั,วโลก ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเกิดการขาดแคลนและ
ราคาตลาดปรับตวัเพิ,มสูงขึ(น จากการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานที,มีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษทัมีความสามารถในการจดัหา
สินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการ ในปี boq% บริษทัจึงมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเติบโตขึ(นทั(งใน
กลุ่มลูกคา้หลกัและกลุ่มลูกคา้ใหม่  
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 ดา้นการแข่งขนั มีแนวโน้มสูงขึ(น การแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัทางดา้นราคา เนื,องจากลูกคา้ส่วนใหญ่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ใหค้วามสาํคญัในเรื,องตน้ทุนสินคา้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีคู่แข่งรายใหม่ เพิ,มขึ(นรวมถึงคู่แข่งที,เป็น
ผูผ้ลิตโดยตรงจากต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนี( จะไม่ค่อยมีการเปลี,ยนแปลงสินคา้ เนื,องจากอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการ การสร้างแบรนดใ์หลู้กคา้ตระหนกัถึงความสาํคญัและยากต่อการเปลี,ยนแปลง การนาํเสนอสินคา้ตามความตอ้งการพิเศษ
ให้กบัลูกคา้ตามลกัษณะการใชง้านที,แตกต่างออกไปเฉพาะราย เพื,อเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนัที,มี
ศกัยภาพ รวมถึงศึกษาการทาํตลาดสินคา้ใหม่เพื,อขยายไปยงัลูกคา้ในกลุ่มอื,นๆ   

      3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ,าเพื\ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 
 บริษทัแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงันี(  
 1) การใหบ้ริการดา้นการสาํรวจ การออกแบบและวศิวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดั
นํ(า มุ่งเนน้ในระบบจดัการนํ(าเพื,อตอบสนองความตอ้งการในการใชน้ํ( า ซึ, งรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการ 
งานซ่อมบาํรุงและงานบริการหลงัการขาย โดยรูปแบบการใหบ้ริการแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ขึ(นอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 
การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ 
BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT 
 2) การจดัจาํหน่ายเครื,องจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า สาํเร็จรูป จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑที์,
เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(าประเภทต่างๆ ที,ใชใ้นระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื,อง
อดัตะกอน เครื,องสูบนํ(า ถงัเก็บนํ(า ระบบบาํบดันํ(าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module) 
 3) การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า เป็นการ
ให้บริการดูแลบาํรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดาํเนินงานได้ต่อเนื,องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที,
กาํหนดไว ้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งนํ,า ระบบบําบัดนํ,า  
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- ไมโครฟิลเตรชั,น 

(Micro Filtration) 

- อุลตราฟิลเตรชั,น 
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- นาโนฟิลเตรชั,น 
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ระบบบาํบดันํ(าดีหรือนํ(าเสียที,ให้บริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น o ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และคุณภาพของนํ(าที,
ตอ้งการ ดงันี(  

- ระบบผลิตนํ,าประปาและนํ,าดื\ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ(าดิบ เช่น นํ(าผิวดิน
ตามธรรมชาติ (นํ(าคลอง แม่นํ(า นํ(าบาดาล) และนํ(าที,ปนเปื( อนสิ,งสกปรกต่างๆเพื,อให้สามารถนาํมาใช้อุปโภคบริโภค และใชง้านใน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตนํ( าประปาเคลื,อนที, โดยบริษัทย่อยได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane 
Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชั,น (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอลัตราฟิลเตรชั,น (Membrane Ultra Filtration) ซึ, ง
สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างและค่าใชจ่้ายในการเดินระบบ 

- ระบบบําบัดนํ,าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบาํบดันํ(าเสียที,เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน 
อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ,งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัก่อนที,จะปล่อยลงสู่สิ,งแวดลอ้ม ซึ, งสามารถออกแบบและใหบ้ริการสาํหรับ
คุณภาพนํ(าเสียที,แตกต่างกนัให้เหมาะสมได ้

- ระบบบําบัดนํ,าเสียเพื\อนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบาํบดันํ(าเสียเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใน
การดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบบาํบดัที,หลากหลาย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชั,น เมมเบรนอลัตราฟิลเตรชั,น หรือเมม
เบรนในถงัปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสมสําหรับนํ( าเสียเพื,อให้ได้คุณภาพที,เหมาะสมตาม
วตัถุประสงคที์,นาํนํ(าที,ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่ เช่น สาํหรับหอหล่อเยน็ (Cooling tower) หรือหมอ้ไอนํ(า (Boiler) 

- ระบบผลตินํ,าบริสุทธิc (Purified water system)เป็นระบบการผลิตนํ( าบริสุทธิ�  สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที,มีขอ้กาํหนด
สูง ซึ, งประกอบดว้ยระบบต่างๆเช่น ระบบกรองด้วยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอลัตรา
ฟิลเตรชั,น ระบบอิเลค็โตรดีไอโอไนเซชั,น (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื(อดว้ยแสงอลัตราไวโอเลต็ เป็นตน้ 

- ระบบผลตินํ,าจืดจากนํ,าทะเล (Desalination System)เป็นระบบที,นาํนํ(าทะเลมาผ่านกระบวนการใหเ้ป็นนํ( าบริสุทธิ� และลด
ความเค็ม เพื,อให้เป็นนํ(าจืดที,สามารถนาํมาใชง้านทั,วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ซึ, งเหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
นิคมอุตสาหกรรมที,มีพื(นที,ติดชายฝั,ง โรงแรมหรือ รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร      

ตราสินคา้ที,สําคญัที,บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค ได้แก่ GE, 
PENTAIR และ ANDRITZ เป็นตน้ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออุปโภคและบริโภค มีดงันี(  

  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

 ประกอบดว้ยโรงงานอุตสาหกรรมที,มีค่าใชจ้่ายในการใชน้ํ( าเป็นจาํนวนมาก ซึ,งอาจจะเกิดจากลกัษณะของการดาํเนินงาน 
ตั(งอยูใ่นพื(นที,ที,ขาดแคลนนํ(า หรือมีค่าใชจ่้ายในการใช้นํ(าที,สูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปล่อยนํ(าเสียลงสู่แหล่งนํ( า 
ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้นํ( าได้ โดยการผลิตนํ( าจากแหล่งนํ( าตามธรรมชาติหรือจากการบาํบดันํ( าเสีย ซึ, งสามารถเลือกใช้
ระบบที,เหมาะสมกบัแหล่งนํ(าและคุณภาพของนํ(าที,ตอ้งการสาํหรับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั(งยงัสามารถควบคุมคุณภาพนํ( า
สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้น เช่น โรงพยาบาล หรือหอ้งวจิยั เป็นตน้ ซึ,งบริษทัมีฐานลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม จากกลุ่มสินคา้ดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม ทาํให้บริษทัมีโอกาสในการนาํเสนอสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าไดด้ี
ยิ,งขึ(น 
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 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและที\พักอาศัย 
 ประกอบดว้ยกิจการโรงแรม ที,พกัอาศยัหรืออาคารขนาดใหญ่ เช่น บา้นพกัอาศยัขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรืออาคาร
สํานักงาน ซึ, งมีปริมาณและค่าใช้จ่ายในการใช้นํ( าสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบาํบดันํ( าเพื,อให้ไดน้ํ( าในระดับ
คุณภาพที,ตอ้งการ เช่น นํ(าประปา นํ(าดื,ม หรือนํ(ารดนํ(าตน้ไม ้ เป็นตน้ 

 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ 
 ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบาล ซึ,งในบางพื(นที,มีปริมาณการผลิตนํ(ายงัไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ(า ทาํให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนนํ(า 

 ลูกค้ารายย่อย 
 กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคทั,วไปที,ตอ้งการบริโภคนํ(าสะอาด  

 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ 
 ลูกคา้ในกลุ่มนี(ประกอบดว้ยผูรั้บเหมาโครงการ ซึ,งตอ้งการว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับในส่วนของระบบจดัการนํ(า หรือ
ตอ้งการซื(อชิ(นส่วนอุปกรณ์ไปเพื,อก่อสร้างระบบ  

 กลุ่มลูกค้าที\เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที\เกี\ยวกบัระบบนํ,า 
 ลูกคา้กลุ่มที,เป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที,เกี,ยวกบัระบบนํ(าโดยมีตราสินคา้เป็นของตนเอง ประสงคที์,จะ
จดัจาํหน่ายระบบบาํบดันํ(าชุดประกอบสาํเร็จภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง จึงว่าจา้งบริษทัให้เป็นผูผ้ลิต  

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีความสามารถที,จะให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ(าอยา่งครบวงจร ตั(งแต่การออกแบบ 
การก่อสร้าง การดูแลบาํรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีที,หลากหลายมาใช้ร่วมกันเพื,อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั(งเรื,องคุณภาพนํ(าดีและนํ( าเสีย รวมถึงวตัถุประสงค์ในการนาํนํ(ากลบัไปใช้ที,ต่างกัน และมี
การพฒันาสินคา้ให้มีระบบจดัการแบบอตัโนมติั มีระบบติดตามคุณภาพเพื,อเพิ,มมูลค่าให้กบัสินคา้ สร้างความเอกลกัษณ์ เพื,อให้
ลูกคา้จดจาํสินคา้ของบริษทัได ้รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบสาํเร็จ (Module) พร้อมใชง้าน เพื,อความ
สะดวกในการติดตั(ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษทัให้ความสําคญักบัมาตรฐานและคุณภาพของระบบ โดยการออกแบบ
ระบบที,ไดม้าตรฐานทางวิศวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ที,มีคุณภาพ มีการรับประกนัสินคา้ พร้อมการบริการหลงัการขาย   

สาํหรับการจดัจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ ดา้นระบบบาํบดันํ(า บริษทัไดร้ับการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสาํหรับแบรนด์
สินคา้ที,มีชื,อเสียง สินคา้มีคุณภาพ เป็นที,ยอมรับ นอกจากนี( บริษทัมีการจดัหมวดหมู่สินค้าตามการใชง้านที,แตกต่างกนัของกลุ่ม
ลูกคา้ เพื,อใหเ้สนอขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ  
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- กลยุทธ์ด้านราคา 
บริษทัมีนโยบายการตั(งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ,มกาํไรส่วนเพิ,มจากตน้ทุน สาํหรับสินคา้โครงการ บริษทัมี

การวเิคราะหโ์ครงสร้างตน้ทุนสินคา้ของทั(งโครงการอย่างครอบคลุม เพื,อใหก้ารเสนอราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม การหาพนัธมิตร
ทางการคา้เพื,อลดตน้ทุนสินคา้ การให้ระยะเวลาการชาํระเงินกบัลูกคา้ เพื,อเพิ,มโอกาสทางการแข่งขนัดา้นราคามากขึ(น นอกจากนี(
บริษทัมีรูปแบบของการให้บริการในลกัษณะ Build-Own -Operate ทาํให้ลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ไม่ตอ้งรับความเสี,ยง
จากการลงทนุและภาระการดูแลบาํรุงรักษาระบบ 

- กลยุทธ์ด้านการจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
บริษทัมีทีมงานขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที,มีความเชี,ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ( า โดยบริษทัมุ่งเน้นการเสนอขายสินคา้ใน

ลกัษณะงานโครงการเป็นหลกั ทีมงานขายแบ่งความรับผิดชอบตามพื(นที,หลกั ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัตก และภาคใต ้นอกจากนี(  บริษทัพยายามหาพนัธมิตรเพื,อเพิ,มช่องทางในการจาํหน่าย เช่นในกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร 
โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นระบบบาํบดันํ(า เป็นตน้  

สําหรับกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั จดัให้ทีมงานขายดูแลติดตามอย่างต่อเนื,อง เพื,อสร้างโอกาสในการสั,งซื(อสินค้าหรือ
บริการที,จาํเป็นหลงัการขาย รวมถึงการสร้างงานโครงการดา้นระบบบาํบดันํ(าสาํหรับโครงการต่อๆไปของลูกคา้ดว้ย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
กลยทุธ์ส่งเสริมการขายที,ใชไ้ดแ้ก่ การเสนอขายสินคา้เป็น Package และเสนอรายในราคาพเิศษ มีการจดัทาํโปรโมชั,นการ

ขายอยา่งต่อเนื,อง โดยบริษทัไดท้าํการโฆษณาผ่านสื,อต่างๆ โดยไดค้ดัเลือกสื,อที,ตรงกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้น เช่น วารสารทาง
วิศวกรรมสิ,งแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงการปรับปรุงและการโปรโมทเวบ็ไซต ์เพื,อให้ผลการคน้หาขอ้มูลดา้นระบบบาํบดันํ(าปรากฏ
ขอ้มูลของบริษทัในลาํดบัตน้ นอกจากนี( บริษทัยงัร่วมออกนิทรรศการหรืองานสัมมนาทางวิชาการที,เกี,ยวขอ้งกับการบาํบดันํ( า 
เพื,อใหบ้ริษทัเป็นที,รู้จกัเพิ,มขึ(น 

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั,นและตรงต่อเวลา 
บริษทัไดค้าํนึงถึงความสาํคญัต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั(นและตรงต่อเวลา โดยไดมี้การสั,งอุปกรณ์ที,สําคญั

และมีช่วงเวลาการสั,งที,นานมาไวเ้พื,อรอการประกอบ ทาํให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถตอบสนองต่อคาํ
สั,งซื(อที,คาดว่าจะมีมาในอนาคตได ้

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ,า 
 นํ(ายงัคงเป็นทรัพยากรที,มีอยู่อยา่งจาํกดั ในขณะที,ความตอ้งการใชน้ํ(ามีแนวโน้มเพิ,มขึ(นตามจาํนวนประชากรและความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ สาํหรับความตอ้งการใชน้ํ(าในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ,มขึ(นตามการเพิ,มขึ(นของประชากรและการขยายตวัของ
ชุมชนเมือง การพฒันาพื(นที,เศรษฐกิจ การขยายตวัดา้นอุตสาหกรรม นอกจากนี(  จากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภยั
พิบติัทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนนํ( า ภาวะนํ( าท่วม มลพิษทางนํ( า ที,มีแนวโน้มรุนแรงขึ(นในอนาคต สําหรับ
ประเทศไทยไดมี้การจดัทาํแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ(า 20 ปี (2561-2580) เป็นกรอบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาทรัพยากรนํ( าของประเทศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บริหารจดัการนํ( าไดอ้ย่างย ั,งยืน รวมถึงการบงัคบัใช้กฎหมายที,
เกี,ยวข้องกับการจดัสรรและจดัการทรัพยากรนํ( าที,มีแนวโน้มเข้มงวดขึ(น ทุกหน่วยงานองค์กรทั(งภาครัฐและเอกชนจึงต้องให้
ความสาํคญัในการบริหารจดัการนํ(าเพิ,มขึ(น  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 21 
 

 กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( า หรือ WATER บริษทัมุ่งเน้นการให้บริการลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ, ง
ทรัพยากรนํ( าถือเป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ, งในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ดงันั(นผูป้ระกอบการต้องคาํนึงถึงการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ( าที,ใช้เพื,อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจดัการต้นทุนด้านระบบนํ( าที,
เกี,ยวขอ้งใหมี้ความคุม้ค่าที,สุด การนาํนํ(ากลบัมาใชห้มุนเวียนในกระบวนการผลิตใหม่จึงเป็นแนวทางที,ผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจ
เพิ,มขึ(น รวมถึงระบบการบาํบดันํ(าเสียในอุตสาหกรรมเป็นอีกเรื,องหนึ,งที,ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญั เนื,องจากตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมาย และมีแนวโนม้เขม้งวดขึ(นในอนาคต นอกจากนี(  ประเด็นการดาํเนินธุรกิจเพื,อความยั,งยืน มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ,งแวดลอ้ม หน่วยงานหรือผูป้ระกอบการต่างๆมีแนวโน้มให้ความสาํคญัเพิ,มมากขึ(น ซึ,งการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ( า การใช้ทรัพยากรนํ(าอย่างรู้คุณค่าภายในองคก์รเป็นอีกหนึ,งแนวทางปฏิบติัที,แสดงถึงการดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ,งแวดลอ้ม ซึ, งการดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าของบริษทั สามารถตอบสนองต่อประเด็นดงักล่าวได ้โดยบริษทั
มุ่งเนน้การให้บริการที,หลากหลาย ครบวงจรสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการใช้นํ( าของลูกคา้แต่ละราย ตั(งแต่การใหบ้ริการ
ออกแบบ รับก่อสร้างตลอดจนการดูแลบาํรุงรักษา โดยบุคลากรที,มีความเชี,ยวชาญ สาํหรับการดาํเนินงานในปี 256% บริษทัมีรายได้
จากการขายสินคา้และการให้บริการติดตั(งโครงการระบบนํ( าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน แต่ยงัตํ,ากว่าที,
คาดการณ์ไว ้เนื,องจากมาตรการล็อคดาวน์และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ลูกคา้จึงชะลอ
โครงการออกไป  

 สภาพการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ(า มีทั(งกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ โดยแต่
ละแห่งอาจมุ่งเน้นการให้บริการที,แตกต่างกนั  และกลุ่มลูกคา้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดดา้นการบริหารจดัการนํ( ามี
แนวโน้มขยายตวัเพิ,มขึ(นในอนาคต การแข่งขนัจึงยงัถือว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยบริษทัมุ่งเน้นในการให้บริการสาํหรับระบบ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ, งบริษัทมีความได้เปรียบเรื, อง 
ความสามารถในดา้นการลงทุน การมีเทคโนโลยโีดยความร่วมมือกบัผูผ้ลิต ระบบการบริหารจดัการ มีความน่าเชื,อถือ รวมถึงการ
พฒันาบุคลากรให้มีความเชี,ยวชาญ เป็นผูใ้หบ้ริการไดอ้ยา่งครบวงจร ทาํใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัได ้ 

 ช่องทางในการจําหน่าย 
 ช่องทางการใหบ้ริการดา้นระบบบาํบดันํ(า ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทั โดยทีมงานขายส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที,มี
ความเชี,ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถใหค้าํแนะนาํและนาํเสนอสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 การจัดหาผลิตภณัฑ์  
 ในส่วนของเครื,องจกัรและอุปกรณ์ที,เกี,ยวกับระบบบาํบดันํ( าไดร้ับการจดัหาจากทั(งในและต่างประเทศ ปัจจุบนับริษทั
ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัตราสินคา้ GE , PENTAIR และ ADRITZ สาํหรับวสัดุ อุปกรณ์สาํหรับงานก่อสร้าง
ทั,วไป บริษทัจดัหาในประเทศเป็นหลกั ส่วนใหญ่จดัซื(อจากผูป้ระกอบการในพื(นที,ใกลเ้คียงงานโครงการ เพื,อลดค่าใชจ่้ายใน
การขนส่ง 

2.2 งานที\ยังไม่ได้ส่งมอบ  

 ไม่มี  


