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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  
  
บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย  และสิ่งแวดลอม (Occupational Health, Safety and Environment Products) โดยบริษัทเปนหน่ึงในผูนําท่ีมีการ
จําหนายสินคาอยางครบวงจรครอบคลุมท้ังสินคาอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล และอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ภายใต
ตราสินคา (Brand) ท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 40 ตราสินคา  โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ซึ่งสวนใหญเปนการนําเขา
สินคาจากตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝร่ังเศส ฟนแลนด ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย  เปนตน  บริษัทไดรับการ
แตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับ 27ตราสินคา โดยแบงเปนผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานจํานวน 27 ตราสินคา และผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าจํานวน 2 ตราสินคา โดยเปนตัวแทน
จําหนายรายเดียว (Sole Distributor) สําหรับตราสินคา “King’s”  “Ansell”    และ  “Microgard” สําหรับตราสินคาอื่น บริษัทไดรับ
การแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายท่ัวไป โดยมีสัญญาทั้งประเภทกําหนดระยะเวลา และไมกําหนดระยะเวลา ในสวนของบริษัทยอย
ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าอีก 1 ตราสินคา  

นอกจากน้ีทางบริษัทยังไดมีการพัฒนาตราสินคาเปนของตนเอง ไดแก ENV-SAFE และ Synos โดยตราสินคา        ENV-
SAFE ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลิตในประเทศผลิตให  ในขณะท่ีตราสินคา Synos ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลิต
ตางประเทศผลิตให ท้ังน้ีในสวนผลิตภัณฑเพ่ืออาชวีอนามัยและความปลอดภัย  บริษัทไดวางตําแหนงสินคาภายใตตราสินคาของ
บริษัทใหเปนสวนเติมเต็มชองวางในตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาท่ีตองการสินคาท่ีมีคุณภาพแตคํานึงถึงเร่ือง
ราคา  

ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจัดจําหนายเปนผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thai Industrial Standard - TIS) และมาตรฐานสากลอื่นๆ 
ไดแก 

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ American National Standards Institute 
(ANSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Canadian Standard (CS) ของประเทศแคนาดา 
 Australian Standard (AS) ของประเทศออสเตรเลีย 
 European Norm (EN)  ของประเทศในแถบยุโรป 
 British Standard (BS) ของประเทศอังกฤษ 
 Japan Industrial Standard (JIS)  ของประเทศญี่ปุน 

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงเปน 2 ธุรกิจหลักไดแก 1) ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ 2) ธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย 

 

3.1  ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

3.1.1  ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทเปนผูดําเนินการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจัดจําหนายแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

3.1.1.1 อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภัณฑอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลเปนอุปกรณท่ีบุคคลหรือผูปฏิบัติงานใชสวมใสบนอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง
ของรางกายหรือหลายสวนรวมกันในขณะทํางาน เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมในการทํางาน เชน อันตราย
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จากความรอน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เปนตน รวมทั้งเพ่ือการปองกันชิ้นงานมิใหเกิดความเสียหาย โดยสินคาในหมวด
อุปกรณนิรภัยสวนบุคคลน้ี สามารถแบงเปนประเภทไดดังน้ี 

1) อุปกรณปกปองศรีษะและใบหนา 
ประกอบดวยหมวกนิรภัย อุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา อุปกรณครอบศรีษะสําหรับยึดแผนกระบัง
นิรภัย เพ่ือใชปองกันการกระแทก การเจาะทะลุของวัตถุ กระแสไฟฟา และอัคคีภัย  

2) อุปกรณปกปองดวงตา ประกอบดวย แวนตานิรภัย และแวนครอบตา เพ่ือใชปองกันวัตถุกระเด็นเขาท่ี
ดวงตา ปองกันรังสี แสงจา และประกายไฟ 

3) อุปกรณปกปองระบบการไดยิน 
ประกอบดวย ท่ีครอบหู และปลั๊กอุดหู เพ่ือใชปองกันอันตรายท่ีไดรับจากระดับเสียงท่ีดังเกินไป 

4) อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจ  
กลุมท่ี 1  อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดสงอากาศท่ีมีแหลงจายอากาศแยก 

        อิสระจากอากาศในบริเวณท่ีปฏิบัติงานใหเหมาะสําหรับการหายใจ   
เชน   อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา  อุปกรณปกปอง
ระบบทางเดินหายใจชนิดใชสายสงอากาศ และอุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดใชทอ
สงอากาศ 

กลุมท่ี 2  อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ โดยทําใหอากาศสะอาด  
  (Air – purifying respirator)   
เชน   อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค  อุปกรณปกปองระบบทางเดิน
หายใจชนิดดูดซับกาซและไอระเหย   และอุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดกรอง
อนุภาคและดูดซับกาซและไอระเหยในขณะเดียวกัน 

5) อุปกรณปกปองมือ 
ถุงมือเปนอุปกรณสําหรับปกปองมือขณะปฏิบัติงาน  แบงไดเปน 3 กลุม คือ 
กลุมท่ี 1   ถุงมือสําหรับปองกันอันตรายทางชีวภาพ ท่ีเกิดจากเช้ือโรคชนิดตางๆ   
กลุมท่ี 2  ถุงมือสําหรับปองกันอันตรายทางเคมีท่ีเกิดจากสารเคมีประเภทกรด ดาง รวมท้ัง 
               สารทําละลาย  
กลุมท่ี 3  ถุงมือสําหรับปองกันอันตรายทางกายภาพท่ีเกิดจากความรอน ความเย็น ความคม  
              และกระแสไฟฟา 

6) อุปกรณปกปองเทา 
ประกอบดวย รองเทานิรภัยและรองเทาบูทนิรภัยซึ่งใชสวมใสเพ่ือปองกันนํ้า แรงกระแทก การเจาะทะลุ
ความรอน ความเย็น และกระแสไฟฟา  

7) ชุดปกปองรางกาย 
ประกอบดวย ชุดปองกันความรอน ชุดปองกันสารเคมี ชุดปองกันอากาศเย็น ชุดปองกันกระแสไฟฟา
สถิตย ชุดผจญเพลิง และชุดดับเพลิง 

8) อุปกรณปองกันการตก 
  ประกอบดวย อุปกรณปองกันการตกจากท่ีสูงและอุปกรณชวยเคลื่อนยายในแนวด่ิง 
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ตัวอยางสินคาดานอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. อุปกรณปกปองระบบ

ทางเดินหายใจ

3. อุปกรณปกปองการไดยิน

2. อุปกรณปกปองดวงตา

1. อุปกรณปกปองศรีษะ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4. อุปกรณปกปองระบบ

ทางเดินหายใจ

3. อุปกรณปกปองการไดยิน

2. อุปกรณปกปองดวงตา

1. อุปกรณปกปองศรีษะ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา
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ตัวอยางสินคาดานอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
 

8. อปุกรณปองกนัการตก

7. ชุดปกปองรางกาย

6. อปุกรณปกปองเทา

5. อปุกรณปกปองมือ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลกัษณะสินคาประเภทสินคา

8. อปุกรณปองกนัการตก

7. ชุดปกปองรางกาย

6. อปุกรณปกปองเทา

5. อปุกรณปกปองมือ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลกัษณะสินคาประเภทสินคา
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สัดสวนของยอดขายสินคาในกลุมอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลคิดเปน รอยละ 82.18 และ รอยละ 81.10 ของรายได
รวมจากการขายและการใหบริการในป 2553   และป 2554 ตามลําดับ 

ในป 2553 และป 2554 สินคาในกลุมอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลท่ีมียอดขายสูงสุด     3 อันดับแรก ไดแก ถุงมือ 
รองเทา และแวนตา  

อุตสาหกรรมท่ีเปนลูกคากลุมเปาหมายสําหรับสินคาในกลุมนี้ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตร
เคมีและเคมีภัณฑ  และอุตสาหกรรมกอสราง เปนตน 

3.1.1.2 อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety and Environmental  
 Products) 

     เปนอุปกรณที่ใชเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ ไดแก สินคาตอไปน้ี 
1) อุปกรณท่ีใชเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับอากาศ  ประกอบดวยเคร่ืองวัดแกสพิษ และแกสไวไฟในอากาศ 

และอุปกรณถายเทอากาศ 
2) อุปกรณที่ใชเพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมี ประกอบดวย อุปกรณชําระลางตา และลําตัวฉุกเฉิน 

อุปกรณจัดเก็บ ขนยาย และถายเทสารเคมีอันตราย อุปกรณและวัสดุดูดซับสารเคมี  
3)   ผลิตภัณฑสําหรับหองสะอาด (Clean Room Products) เปนผลิตภัณฑที่ใชควบคุมสภาพแวดลอมใหมี

ความสะอาดและเพ่ือความปลอดภัยเปนพิเศษในบริเวณพ้ืนที่ทํางานเฉพาะ เชน หองสะอาดของ
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล โรงงานอิเล็คทรอนิกส เปนตน สินคาในหมวดน้ีไดแก 
ผาเช็คชิ้นงาน แผนกาวดักฝุน ลูกกล้ิงดักฝุน และ แผนยางปูโตะเพ่ือปองกันไฟฟาสถิตย อุปกรณหนีบ
ช้ินงาน อุปกรณเคร่ืองเขียน โตะ เกาอี้ และชั้นวาง เปนตน 

4) อุปกรณที่ใชเพ่ือความปลอดภัยประเภทอ่ืนๆ เชน  
 อุปกรณล็อคนิรภัย สําหรับล็อคเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ  แหลงกําเนิดหรือจายพลังงาน  
 สติกเกอร ฉลาก ปายสัญลักษณเพื่อความปลอดภัย และเคร่ืองพิมพสติกเกอร ฉลาก ปาย  

สัญลักษณเพ่ือความปลอดภัย 



  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                    สวนที่ 1 หนา 17                                                                                                                            

 

 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

อุปกรณเพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety and Environmental  Products) 

 

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 สัดสวนของยอดขายสินคาในกลุมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานคิดเปนรอยละ 
14.28  และ รอยละ 13.26  ของรายไดรวมจากการขายและการใหบริการในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ 

 ในป 2553 และป 2554 สินคาในกลุมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมียอดขาย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก แผนกาวดักฝุน ผาเช็ดชิ้นงานและวัสดุดูดซับสารเคมี ถังจัดเก็บสารเคมี อางลางตาและชุดฝกบัวชําระลาง 

 อุตสาหกรรมที่เปนลูกคากลุมเปาหมายสําหรับสินคาในกลุมน้ี ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตร
เคมีและเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และโรงพยาบาล 

 

3.1.2   ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย   

3.1.2.1 กลุมผูบริโภคข้ันสุดทาย (End User) 

 ลักษณะลูกคาของกลุมผลิตภัณฑน้ีครอบคลุมลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีตองการสรางความปลอดภัยใหกับ
พนักงานและสภาพแวดลอมท่ัวไป หรือตองการควบคุมความสะอาดในกระบวนการผลิต หรือตองการใหกระบวนการผลิตเปนไป
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงความตองการที่จะเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร ท้ังดวยความสมัครใจของลูกคาเองหรือตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด  ในป 2553 และป  2554  บริษัทมีการขายสินคาใหกลุมลูกคาน้ีคิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 64 ของรายไดรวมจากการขายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยปจจุบัน
บริษัทมีฐานลูกคาในกลุมน้ีประมาณ  4,000 ราย ตัวอยางเชน  บริษัท โตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด,บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
,บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด,บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

ท้ังน้ีในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีการพ่ึงพิงลูกคารายใดรายหน่ึงเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมจากการขาย 
โดยมีกลุมผูบริโภคขั้นสุดทายแยกตามอุตสาหกรรมหลักไดดังน้ี 

1) กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟาและชิ้นสวนประกอบคอมพิวเตอร  

2) กลุมอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตอาหารสด-อาหารแปร
รูป อาหารแชแข็ง-อาหารกระปอง รวมไปถึงโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมท้ังท่ีมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล  

3) กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ไดแก ลูกคากลุมโรงงานผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเคมี 
โรงงานผลิตสารเคมี  

4) กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต 
จักรยานยนต และสวนประกอบของยานยนตดังกลาว 

5)  กลุมอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณกอสราง ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
วัสดุและอุปกรณกอสราง ตลอดจนบริษัทรับเหมากอสรางท่ัวไป 

6)  อื่น ๆ ไดแก กลุมลูกคาในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ลูกคากลุมอุตสาหกรรมบริการ กลุมโรงงานเยื่อกระดาษ 
และบรรจุภัณฑ เปนตน และลูกคาท่ีเปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ    
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ท้ังน้ีโดยมีโครงสรางของกลุมผูบริโภคขั้นสุดทายตอรายไดจากการขายท้ังหมด ในป 2553 และป 2554 ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2  กลุมลูกคาที่เปนคูคาทางธุรกิจ (Trade Partner) 

    กลุมคูคาทางธุรกิจ ไดแก บริษัทหรือรานคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาท้ังในระดับท่ีดําเนินธุรกิจเปนตัวแทน
จําหนายสินคา รานคาขายสง และรานคาขายปลีก ในป 2553 และป 2554 บริษัทมีการขายสินคาใหกับกลุมคูคาทางธุรกิจคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 36 ของรายไดรวมจากการขายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน โดยฐานลูกคาในกลุมน้ีมีมากกวา 500 ราย ซึ่งทําใหการกระจายสินคาเขาไปถึงฐานลูกคาไดในวงกวางขึ้น  

สําหรับคูคาทางธุรกิจซึ่งดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายเหมือนกับบริษัทน้ัน จะเปนการซื้อสินคาจากบริษัท
เพ่ือนําไปจําหนายรวมกับสินคาของตนเองเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินคาและทําใหขายสินคาไดอยางครบวงจร  

 
3.1.3   ชองทางการจําหนาย 

 การจําหนายสินคาท้ังหมดเปนการจําหนายภายในประเทศเพียงอยางเดียว ดําเนินการโดยทีมงานขายของบริษัทซึ่งมี
จํานวนประมาณกวา 70 คน โดยการจําหนายในปจจุบันครอบคลุมพ้ืนท่ีหลักดังน้ี 

1) พ้ืนท่ีขายในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล  และจังหวัดใกลเคียง ไดแก อยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ  เปนตน 
รวมถึงจังหวัดท่ีมีศักยภาพอื่นท่ีไมไดอยูภายใตการดูแลของสาขา      เชน  กาญจนบุรี  นครราชสีมา ขอนแกน     
สุราษฎรธานี สงขลา เปนตน จะอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานใหญ 

2) ภาคตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีการขายท้ังสิ้น 3 จังหวัด คือ ระยอง ตราด และจันทบุรี  อยูภายใตความรับผิดชอบ
ของสาขาระยอง  

3) ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ครอบคลุมพ้ืนท่ีขาย 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม กําแพงเพชร ตาก ลําปาง ลําพูน 
เชียงราย พะเยา นาน แพร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ อยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของสาขา
เชียงใหม 

13.21%

5.03%

11.02%

10.30%
10.94%

6.37%

15.07%13.09%

4.70%

13.06%9.35%

8.65%

6.91%

7.96%

อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และเคมีภัณฑ หนวยงานราชการ
อื่น ๆ

 สัดสวนกลุมผูบริโภคขั้นสุดทาย ป 2553 สัดสวนกลุมผูบริโภคขั้นสุดทาย ป 2554 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

นอกจากน้ี ในป 2554 บริษัทไดทําการขยายพ้ืนท่ีการขายใหครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยใหมีพนักงานประจําครอบคลุม
ดูแลพ้ืนท่ีขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  และไดมีแผนดําเนินการขยายชองทางจําหนายเปนสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตในป 2555-2556 

 
3.1.4   กลยุทธในการแขงขัน 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร ท้ังยังมี
เปาหมายท่ีจะขยายตัวอยางตอเน่ืองและม่ันคงในอนาคต เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีกลยุทธในการแขงขันดังน้ี 

3.1.4.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

3.1.4.1.1   ผลิตภัณฑมีความหลากหลายครบวงจร 
  บริษัทมีผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมท่ีมีความหลากหลายครบ

วงจร โดยปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทมีมากกวา 3,000 รายการ และบริษัทมีหนวยงานพัฒนาและจัดหาสินคาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาแตละกลุมไดอยางตอเน่ืองและเหมาะสม  

3.1.4.1.2  ผลิตภัณฑมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 
  บริษัทมีการคัดสรรผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย

จากในประเทศ เชน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  และมาตรฐานความปลอดภัยจากตางประเทศ เชน  
 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ American National 

Standards Institute (ANSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Canadian Standard (CS) ของประเทศแคนาดา 
 Australian Standard (AS) ของประเทศออสเตรเลีย 
 European Norm (EN)  ของประเทศในแถบยุโรป 
 British Standard (BS) ของประเทศอังกฤษ 
 Japan Industrial Standard (JIS)  ของประเทศญี่ปุน 
  

3.1.4.2          กลยุทธดานบริการ (Service) 
 
           บริษัทมีระบบการจัดเก็บขอมูลการสั่งซื้อของลูกคาทุกราย เพ่ือมาใชในการวิเคราะหความตองการและประมาณ

การสั่งซื้อ เพ่ือใหสามารถสต็อกสินคาไดเพียงพอและบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึง นอกจากน้ีบริษัทยังไดมีการจัดระบบการขายแบง
ตามลูกคาแตละอุตสาหกรรมเพ่ือใหพนักงานขายท่ีใหบริการมีความรูความเขาใจลูกคาท่ีดูแลอยู และยังไดมีการจัดฝกอบรม
พนักงานขายใหมีความรูในตัวสินคาเปนอยางดีอยางสมํ่าเสมอ ทําใหสามารถใหความรูแกลูกคาและใหการบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาแตละรายไดอยางเหมาะสมท้ังกอนและหลังการขาย 

 
   3.1.4.3          กลยุทธดานราคา (Price) 
 
           บริษัทมีนโยบายการต้ังราคาสินคาแตละประเภทโดยบวกเพ่ิมกําไรสวนตางจากตนทุน ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ

ผลิตภัณฑ ปริมาณการสั่งซื้อ เงื่อนไขการชําระเงิน และความสัมพันธท่ีมีกับลูกคาแตละราย ท้ังน้ีบริษัทจัดใหมีระบบการบริหาร
จัดการตนทุนท่ีดีเพ่ือใหสามารถตอบสนองทุกความตองการของลูกคาในราคาท่ียุติธรรมและเหมาะสม 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

3.1.4.4 กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย (Place) 
 

                    บริษัทมีกลยุทธชองทางการจําหนายหลักเปนการขายตรงเขาสูโรงงานตางๆ ผานพนักงานขายซึ่งเปน
ชองทางท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดในการเขาถึงลูกคา และจากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการแกลูกคาอยางตอเน่ือง 
และการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาและคูคา เปนผลทําใหบริษัทสามารถรักษาลูกคาเกาและขยายฐานไปยังลูกคาใหมไดเปน
อยางดี  สําหรับดานคูคาน้ันบริษัทไดใหความสําคัญกับคูคาทุกรายเสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจ โดยมีความโปรงใสและมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกันมาเปนระยะเวลานาน 

 
3.1.4.5 กลยุทธการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 
         บริษัทมีการจัดทํากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือใหเขาถึงลูกคามากขึ้น ผานชองทางตางๆอาทิ เวปไซตบริษัท 

www.pdgth.com, เวปไซตใหความรูอุปกรณความปลอดภัย www.thai-safetywiki.com, เวปไซตผลิตภัณฑเกี่ยวกับอุปกรณบําบัด
นํ้า www.pdenvi.com, การลงโฆษณาผานสื่อตางๆท่ีเกี่ยวของเชน นิตยสารเพ่ือความปลอดภัยตางๆ, เวปไซตความรูความ
ปลอดภัยและอุตสากรรมตางๆ รวมถึงมีการเขารวมงานแสดงสินคาภายในประเทศ เชน งานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ, งาน 
Assembly, งาน Thailand Industrial Fair, BMAM เปนตน เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑและประชาสัมพันธบริษัทใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น 

 
3.1.4.6     กลยุทธดานการสงมอบผลิตภัณฑที่มีความตรงตอเวลา 

 
บริษัทมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให บริการและเพ่ิม

ศักยภาพทางการแขงขัน เชน ระบบการบริหารคลังสินคา การจัดสง สินคาใหไดตามกําหนดเวลา รวมถึงการจัดการในองครวมดวย
การบริหารแบบหวงโซอุปทาน เปนตน 

 

3.1.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

3.1.5.1   ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน 

  จากขอมูลสถิติของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน จะเห็นไดวาจํานวนผูประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการทํางานมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง จากจํานวน 214,235 ราย ในป 2548 ลดลงทุกปจนถึงป 2553 มีจํานวนเพียง 
146,511 ราย ในขณะท่ีจํานวนแรงงานเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ท้ังน้ีเปนผลจากนโยบายของภาครัฐท่ีใหความสําคัญ
ในเร่ืองอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น โดยมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานในเร่ืองน้ี
ออกมาอยางตอเน่ือง รวมถึงความตองการของภาคเอกชนเองท่ีตองการยกระดับมาตรฐานใหเปนสากลเพ่ือเปนท่ียอมรับของคูคา
และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน จากนโยบายของภาครัฐและการที่ภาคเอกชนตระหนักถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกลาว 
สงผลใหปริมาณความตองการผลิตภัณฑของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งจะแปรผกผันกับจํานวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน
ดังแสดงในตารางดานลาง 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

สาเหตุท่ีประสบอันตราย ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. วตัถุหรือส่ิงของตัด / บาด / ทิม่แทง              51,834              49,655              47,385              41,502              34,485              33,648

2. วตัถุหรือส่ิงของกระแทก / ชน              36,415              35,217              33,425              29,884              25,021              24,186

3. วตัถุหรือส่ิงของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา              36,107              33,664              32,649              29,518              23,697              22,732

4. วตัถุหรือส่ิงของพังทลาย / หลนทบั              28,737              27,265              26,285              22,506              19,376              20,049

5. วตัถุหรือส่ิงของหนบี / ดึง              14,085              13,242              12,963              11,961                9,948              10,300

6. ตกจากทีสู่ง                9,299                9,362                9,540                8,874                8,112                7,478

7. โรคทีเ่กิดขึ้นตามตามลักษณะหรือสภาพของงาน

หรือเนือ่งจากการทาํงาน *                7,626                7,859                7,244                4,977                4,575                5,047

8. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ                6,249                6,045                6,448                5,691                5,288                4,979

9. ผลจากความรอนสูง / สัมผัสของรอน                5,064                4,753                4,634                4,104                3,257                3,240

10. อันตรายจากแสง                4,685                4,305                4,044                3,402                2,697                2,203
11. อ่ืน ๆ              14,134              12,890              14,035              14,083              12,980              12,649

รวม          214,235          204,257          198,652          176,502          149,436          146,511

หมายเหตุ : ประมวลผล ณ วนัที ่8  เมษายน 2554

ทีม่า : สํานกังานกองทนุเงินทดแทน

 ขอมูลสถิติท่ีสําคัญเกี่ยวกับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานมีดังน้ี 

 ตารางที่ 1 จํานวนและอัตราการประสบอนัตรายและเจ็บปวยจากการทํางาน 
 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552  ป 2553 
จํานวนลูกจาง (ราย) (1)  7,720,747 7,992,025 8,178,180 8,135,606 7,961,384 8,177,618 
อัตราการขยายตัว (%) 4.52 3.51 2.33 -0.52 -2.14 2.72 
จํานวนการประสบอันตราย (ราย)       
        ทุกกรณี        (2) 214,235 204,257 198,652 176,502 149,436 146,511 
       อัตราการขยายตัว (%) -4.52 -3.51 -2.33 -11.15 -15.33 -1.96 
        กรณีรายแรง (3) 58,517 56,143 54,541 49,443 42,838 42,698 
       อัตราการขยายตัว (%) -0.60 -4.66 -2.74 -9.35 -13.36 -0.33 
อัตราการประสบอันตรายตอ 1,000       
        ทุกกรณี        27.75 25.56 24.29 21.70 18.77 17.92 
       อัตราการขยายตัว (%) -4.90 -7.89 -4.97 -10.66 -13.50 -4.55 
        กรณีรายแรง  7.58 7.02 6.67 6.08 5.38 5.22 
       อัตราการขยายตัว (%) -2.70 -7.39 -4.99 -8.85 -11.50 -2.96 

 
ที่มา :  สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

หมายเหตุ :  (1) จํานวนลูกจาง หมายถึง จํานวนลูกจางในความคุมครองกองทุนเงินทดแทน 
               (2) จํานวนการประสบอันตรายทุกกรณี หมายถึง จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตรายกรณีตาย ทุพพลภาพ  
                          สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน และกรณีหยุดงานไมเกิน 3 วัน 

 (3) จํานวนการประสบอันตรายกรณีรายแรง หมายถึง จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตรายกรณีตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และหยุดงานเกิน   
3 วัน 

 

               ตารางที่  2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามสาเหตุที่ประสบอันตราย 
          หนวย : ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                    สวนท่ี 1 หนา 23                                

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

อวัยวะท่ีไดรับอันตราย ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. นิว้มือ              61,347              58,376              55,516              49,244              32,581              32,612

2. ตา              43,335              40,414              39,193              35,099              28,209              26,753

3. มือ งามนิว้มือ              14,534              13,688              13,517              12,296              10,169              10,046

4. เทา สนเทา งามนิว้เทา              13,703              13,001              12,695              10,904                9,305                9,158

5. บาดเจ็บหลายสวน บาดเจ็บตามรางกาย              13,154              12,058              12,451              11,246              10,120                9,856

6. แขน ศอก ขอศอก              11,575              10,746              10,190                9,044                7,609                7,742

7. นิว้เทา                8,962                8,826                8,581                7,418                6,452                6,354

8. ศรีษะ                7,434                7,350                7,005                5,467                4,693                4,536

9. ขา หนาแขง นอง                7,367                7,232                6,880                4,491                8,271                8,080

10. หลัง                4,878                5,039                4,976                4,309                4,381                4,242
11. อ่ืน ๆ              27,946              27,527              27,648              26,984              27,646              27,132

รวม          214,235          204,257          198,652          176,502          149,436          146,511

ประเภทกิจการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. ผลิตภัณฑจากโลหะ              38,542              38,255              35,573              32,296              25,634              25,939

2. การคา              22,992              22,247              23,194              20,660              18,818              18,038

3. การกอสราง ติดต้ังเครื่องจักร ขุดบอน้ํา              20,979              20,201              21,021              17,101              15,184              12,919

4. ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม              17,587              16,936              16,517              14,558              12,278              12,315

5. การผลิตอาหาร  เครื่องด่ืม              15,882              15,226              14,931              13,710              12,880              12,571

6. ผลิตประกอบยานพาหนะ              16,671              15,198              14,028              13,037                9,855              11,486

7. การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ              14,386              13,676              11,895              10,324                8,326                7,583

8. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน              13,080              12,358              11,719              10,639                8,184                8,061

9. การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม              11,501              10,008                8,706                7,087                5,838                5,637

10. การขนสงการคมนาคม                6,489                6,096                6,017                5,689                5,094                5,061
11.ประเภทกิจการอ่ืน ๆ              36,126              34,056              35,051              31,401              27,345              26,901

รวม          214,235          204,257          198,652          176,502          149,436          146,511

หมายเหตุ : ประมวลผล ณ วันที ่8  เมษายน 2554

ทีม่า : สํานกังานกองทนุเงินทดแทน

ตารางที่ 3 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามอวัยวะท่ีไดรบัอันตราย 
                                                                                                                                                หนวย : ราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามประเภทกิจการ 

                                        หนวย : ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5.2  ภาวะอุตสาหกรรม 

 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานขึ้นอยูกับปจจัยท่ีสําคัญตอไปน้ี 

3.1.5.2.1  ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 
  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานมีความเก่ียวของกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากเปนสินคาท่ีผูปฏิบัติงานในโรงงานมีความ
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

จําเปนตองใชตามกฏหมายแรงงานและมาตรฐานของกรมอาชีวอนามัย ดังน้ันอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานจึงมีความแปรผันตามอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสงผลตอการขยายจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทําใหมีผลตอปริมาณความ
ตองการใชสินคาทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

อุตสาหกรรมหลักท่ีเปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส กลุม
อุตสาหกรรมอาหาร ,กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ,กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต,กลุมอุตสาหกรรม
วัสดุและอุปกรณกอสราง ,กลุมอุตสาหกรรมบริการ กลุมโรงงานเยื่อกระดาษ และบรรจุภัณฑ และ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  

จากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยในชวงปลายป 2551 ไดสงผลกระทบเชิงลบตอ
อุตสาหกรรมตางๆอยางตอเน่ืองถึงป 2552 ทําใหมีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงประมาณรอยละ 2.7 และรอยละ 8 โดยเปนการ
ฟนตัวในชวงคร่ึงปหลังของป 2552  และป 2553   ท้ังน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย ไดคาดการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยวาจะ
มีการขยายตัวในป 2554 ป 2555 และป 2556  ในอัตรารอยละ 1 รอยละ  4.9 และ รอยละ 5.6 ตามลําดับ  (ประมาณการ ณ เดือน
มกราคม 2555)  

   ตารางที่ 5 สรุปผลประมาณการเศรษฐกิจ ณ เดือน  มกราคม 2555 
ประเภท ป 2554 (รอยละ) ป 2555 (รอยละ) ป 2556 (รอยละ) 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 1.0 4.9 5.6 
อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน 2.4* 2.2 1.7 
อัตราเงินเฟอท่ัวไป 3.8* 3.2 2.9 

      หมายเหตุ: *ขอมูลจริง             ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย  
      

3.1.5.2.2    ปจจัยเสริมที่สงผลเชิงบวกตออุตสาหกรรม 

 นโยบายของรัฐบาลและการบังคับใชของกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

    การกํากับดูแลเร่ืองอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของภาครัฐอยูภายใต
กระทรวงท่ีเกี่ยวของดังน้ี  
 

กระทรวง กฎหมายและกฎระเบียบสําคัญท่ีเกี่ยวของ 
กระทรวงแรงงาน  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 กฎกระทรวงและประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  
- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
 
- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 
พ.ศ. 2549 

- ประกาศ เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง เปนตน 
กระทรวงมหาดไทย  กฎกระทรวงและประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  

- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานกับเคร่ืองจักร 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ท่ีมีอันตรายจากการตกจากท่ีสูง 

วัสดุกระเด็น ตกหลน และการพังทลาย เปนตน 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา 
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กระทรวง กฎหมายและกฎระเบียบสําคัญท่ีเกี่ยวของ 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) เปนตน 

กระทรวงอุตสาหกรรม  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 กฎกระทรวงและประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  

- ประกาศเร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับ
สภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 

- ประกาศเร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  เปนตน 
กระทรวงสาธารณสุข  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
 ท้ังน้ีภาครัฐไดใหความสําคัญกับเร่ืองอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี

วิวัฒนาการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

 ในป 2540 รัฐบาลประกาศใหวันท่ี 10 พฤษภาคม เปนวันความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ ซึ่งในทุกปจะ
จัดใหมีงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2544 อนุมัติใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดําเนินโครงการ
พัฒนามาตรฐานแรงงานเพ่ือลดอุปสรรค เสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางการคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน  ซึ่งกระทรวงแรงงานไดดําเนินสรางมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 
(มรท. 8001-2546) ขึ้นประกาศใชในป 2546 โดยมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเปนหน่ึงในขอกําหนดหลักของมาตรฐานดังกลาว  

 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดถูกกําหนดไวอยางชัดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) และแผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2545-2549 ออกมารองรับนโยบาย 

 แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550-2554 ทาง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแผนดังกลาวเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 และมีการจัดทําฉบับปรับปรุง ป 2552 
ในเวลาตอมา 

 ภายใตแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงแรงงานไดมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนในการลด
อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานกรณีรายแรงตอพันราย โดยนับเปนหน่ึงในดัชนีชี้วัดท่ี
สําคัญของการบรรลุเปาหมายในยุทธศาสตรการสงเสริมความมั่นคงในการทํางานและคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ
แรงงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     ตารางที่ 7    เปาหมายอัตราการประสบอันตรายและเจ็บปวยจากการทํางานกรณีรายแรงป 2550 – ป 2554 
                                                                                                                                      หนวย : จาํนวนคนตอพันราย 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
7.452 7.29 7.144 7.001 6.861         

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2550 เห็นชอบใหประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบวาระแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอเพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของให
ความสําคัญไดรวมมือและถือปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี และ
ใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  44  และสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยมีเปาหมาย 7 ประการ 
คือ 

 (1)  แรงงานมีหลักประกันความม่ันคงในการทํางานภายใตแผนแมบทดานความปลอดภัย   
               อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ 
 (2)  แรงงานทุกภาคสวนทํางานในสภาพแวดลอมท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัย 
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(3)  แรงงานมีจิตสํานึกและองคความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

 (4)  แรงงานมีอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานลดลง 
 (5)  แรงงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
              สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (6)  แรงงานไดรับการเฝาระวังดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอยางเปนระบบ 
 (7)  แรงงานมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอกําหนดมาตรฐานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีมีบทบาทมากขึ้นเร่ือยๆ สงผล
ใหโรงงานแตละแหงมีความจําเปนตองทําการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานและคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น ซึ่ง
สิ่งเหลาน้ีเปนผลดีสําหรับธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังในเร่ืองของ
การบังคับใหแตละโรงงานตองมีการจัดหาผลิตภัณฑเหลาน้ีใหกับคนงาน และการกําหนดมาตรฐานของอุปกรณท่ีจะนํามาใช ทําให
ความตองการในผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมีสูงขึ้นเร่ือยๆ  การใหความสําคัญ
ของภาครัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยของแรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ เปนสิ่งสนับสนุนใหธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมีแนวโนมการเติบโตไปอยางตอเน่ือง 

 

 ความตระหนักและความตองการของผูปฏิบัติงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

   ปจจุบันผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและเห็นความสําคัญในดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานมากย่ิงขึ้น ท้ังยังตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางานหรืออุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการทํางาน ดังจะเห็นไดจากการที่ผูใชแรงงานในประเทศไทยไดมีการยื่นขอเรียกรองใหแกกระทรวงแรงงานในวันแรงงาน
แหงชาติ   1 พฤษภาคม 2551 ท่ีผานมา โดยขอเรียกรองท่ีสําคัญขอหน่ึง คือ ขอใหรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยเร็ว 
 

 มาตรฐาน มอก. 18001:2542 และ OHSAS 18001:1999 

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18801:2542 และ OHSAS 18001:1999) 
กําหนดขึ้นโดยใช BS 8800 (Guide to Occupational Health and Safety Management System) เปนแนวทาง โดยมีเปาหมาย
เพ่ือลดและควบคุมความเส่ียงอันตรายของพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจใหเกิดความ
ปลอดภัยและสงเสริมภาพพจนดานความรับผิดชอบขององคกรท่ีมีตอพนักงานและสังคม  

  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:1999 กําหนดขึ้นโดย BS 
8800 มาตรฐานของประเทศตางๆ และมาตรฐานระบบ OHSMS ของหนวยรับรองตาง ๆ 

  ในปจจุบันบริษัทในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจสงออกไดใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวเพ่ือใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของประเทศคูคา  ซึ่งสงผลดีตอการขยายตัวของความตองการใช
สินคาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

3.1.6 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมน้ีถือวาไมสูงมากนัก เน่ืองจากผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของคน จึงจําเปนตองมีคุณภาพท่ีดี  และไดมาตรฐานตามท่ี
เปนมาตรฐานสากลท่ีบุคคลท่ัวไปยอมรับ อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย หรือ มอก. หรือ มาตรฐานสากลอื่นๆเชน 
มาตรฐาน EN ของสหภาพยุโรป, มาตรฐาน ANSI ของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน JIS ของญี่ปุน  

ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑภายในประเทศ สามารถแบงเปน 3 กลุมดวยกัน ดังน้ี 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

กลุมท่ี 1: ผูผลิตและจัดจําหนายสินคาภายในประเทศไทย  
ผูผลิตสินคาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐาน

และเปนท่ียอมรับในระดับสากลยังมีจํานวนไมมากนักประกอบกับมีคาใชจายในการดําเนินการสูงมากสําหรับการขอรับรอง
มาตรฐานสินคา อีกท้ังมาตรฐานและหนวยงานท่ีจะรับรองในประเทศไทยท่ีจะรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑน้ันมีนอยเฉพาะใน
ผลิตภัณฑบางประเภทเทาน้ัน ไดแก หมวกนิรภัย และรองเทานิรภัย เปนตน จึงทําใหมีจํานวนผูผลิตสินคานอยรายและประเภทของ
ผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศไทยยังมีอยูอยางจํากัด   

กลุมท่ี 2: ตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ (Importer & Distributor)  
ตัวแทนจําหนายผูนําเขาผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานจากตางประเทศ

น้ันมีจํานวนนอย เน่ืองจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑหรือตัวแทน
จําหนายในตางประเทศสวนใหญมีนโยบายการจัดจําหนายสินคาในตางประเทศโดยผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศ
น้ันๆ หรือมีการแตงต้ังตัวแทนใหนอยรายท่ีสุดเพ่ือปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย  ทําใหจํานวนตัวแทนจําหนายมี
จํานวนจํากัด ซึ่งถือเปนอุปสรรคตอผูท่ีประสงคจะนําเขาสินคาจากตางประเทศรายใหมๆ  

กลุมท่ี 3: ผูจําหนายสินคารายยอย (Dealer & Retailer) 
 ผูจําหนายสินคารายยอยท่ีไมไดนําเขาสินคามาจากตางประเทศดวยตนเอง ซึ่งจะซื้อสินคาจากผูนําเขาจากตางประเทศ

และทําการจัดจําหนายตอใหแกผูใชเปนหลัก โดยผูขายในกลุมน้ีจะมีอยูจํานวนมากกระจายตัวไปตามพ้ืนท่ีและในอุตสาหกรรม
ตางๆ แตจะมีตนทุนการขายสินคาท่ีสูงกวา 2 กลุมแรก  
 ท้ังน้ีคูแขงของบริษัท คือ กลุมท่ี 2  ตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ  ซึ่งมีหลายลักษณะ อาทิ 

 กลุมท่ีขายเฉพาะสินคาอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล ซึ่งมีท้ังการขายอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลประเภทเดียว
และหลายประเภท 

 กลุมท่ีขายเฉพาะอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีท้ังการขายอุปกรณ
เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประเภทเดียวและหลายประเภท 

 กลุมท่ีขายท้ังอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  

 กลุมท่ีนอกเหนือจากขายอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน แลว ยังขายสินคาหลักประเภทอื่นดวย 

 สําหรับคูแขงรายสําคัญของบริษัท ไดแก  
 บริษัท เคพีเอส อินเตอรมารเก็ตต้ิง จํากัด * 
 บริษัท เอสโก พรีเม่ียม จํากัด * 
 บริษัท นอรท เซฟต้ีอีควิปเมนท จํากัด * 
 บริษัท พีดีเอส อินเตอรแนชชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท เมธาวี มารเก็ตต้ิง จํากัด 
 บริษัท ที.ไอ.จี เทรดด้ิง  จํากัด 
 บริษัท บอรเนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จํากัด* 
 บริษัท รองเทาเซฟต้ี จํากัด 

หมายเหตุ : * เปนคูแขงท่ีขายสินคาอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ  
 ทํางานครอบคลุมทุกประเภทใกลเคียงกับบริษัท 

3.1.7 การจัดหาผลิตภัณฑ 

 บริษัทจัดหาผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานจากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยยอดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศใน ป 2553  คิดเปนประมาณรอยละ 65 และป 2554 คิดเปนประมาณรอยละ 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

64  ของยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมด ตามลําดับ สําหรับการ
ซื้อสินคาในประเทศเปนการซื้อจากท้ังผูจัดจําหนายสินคาในประเทศและผูผลิตเจาของตราสินคา สวนการซื้อสินคาจากตางประเทศ
สวนใหญจะเปนการซื้อสินคาจากเจาของตราสินคาโดยตรง  ปจจุบันบริษัทมีการติดตอสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตและตัวแทนจําหนาย
จากตางประเทศและในประเทศมากกวา 500 ราย โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ผูผลิตและเจาของตราสินคาตางๆ ไดใหการ
สนับสนุนและดําเนินงานรวมกันดวยดีมาโดยตลอด พิจารณาไดจากจํานวนตราสินคาและประเภทสินคาท่ีบริษัทไดรับการไววางใจ
ใหเปนตัวแทนในการจําหนายท่ีมีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

 บริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจากตางประเทศจํานวนรวมท้ังสิ้น 27 ตราสินคา โดยไดรับการแตงต้ังใน 2 ลักษณะ คือ เปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียวใน
ประเทศ (Sole/Exclusive Distributor) และเปนตัวแทนจําหนายท่ัวไป (Non-exclusive Distributor) 

ตราสินคาท่ีทางบริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว ไดแก 

บริษัท ตราสินคา สินคา ปที่เริ่มเปนตัวแทน
จําหนาย 

ระยะเวลา
ของสัญญา 

เงื่อนไขทาง 
การคา 

King’s shoe 
Manufacturing 
Pte., Ltd. 

KING’S รองเทานิรภัยที่
ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

25511/ 1 ป  King’s ยกเลิกสัญญานี้ไดโดย
แจงลวงหนาตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 King’s สามารถยกเลิกสัญญา
ถาบริษัททําผิดสัญญาโดย
แจงลวงหนาตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 King’s สามารถทบทวนแกไข
สัญญาได ถ าบ ริษั ทมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงในระดับผูบริหาร 

 ยอดขายข้ันตํ่า  

Ansell Limited, 
(Australia) 

Ansell ถุงมือและชุด
ปองกันที่ใชใน
กระบวนการ
ผลิต 

25462/ 1 ป  Ansell สามารถบอกเลิก
สัญญาไดในกรณีตอไปนี้ 

1) หากบ ริษัทผิ ด เ งื่ อน ไขใน
สัญญา 

2) ไมสามารถซ้ือครบจํานวน
ยอดสั่งซ้ือข้ันตํ่า 

3) มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ควบคุมบริษัท 

Mirogard 
Limited 

MICROGARD ชุดปองกัน
สารเคมี ฝุน 
และเช้ือโรค 

2553 ไมระบุ  Microgard ยกเลิกสัญญาได
ในกรณีตอไปนี้ (1) มีการ
เปล่ียนแปลงผูถือหุนหรือผูมี
อํ านาจควบ คุมบ ริษั ท  ( 2) 
บ ริษั ท ไม สามารถ ซ้ือครบ
จํานวนยอดสั่งซ้ือข้ันตํ่ารายป  

 
หมายเหตุ: 1/ในอดีตตั้งแตป 2537 จนถึงป 2550 เปนการทําสัญญาแตงตั้งใหกับบริษัท เพอซันแนล เซฟตี้ จํากัด ทั้งนี้บริษัทไดเร่ิมรับโอนธุรกิจจากบริษัท เพอซันแนล เซฟตี้ 
จํากัด มาตั้งแตป 2550 
 2/บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียวตั้งแตป 2546 ยกเวนในป 2552 ซึ่งบริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายทั่วไป เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียวอีกคร้ังในป 2553 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ป  2553 มียอดซื้อสินคาเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานกับผูจําหนายสินคารายใหญ 
10 รายแรกเทากับ 265.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65 ของ ยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท โดยมีการสั่งซื้อจากผูจําหนายสินคารายใหญท่ีสุดในสัดสวนรอยละ 20.05 ของยอด
การสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท 

 

สําหรับป  2554 มียอดซื้อสินคาเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานกับผูจําหนายสินคา
รายใหญ 10 รายแรกเทากับ 315  ลานบาท คิดเปนรอยละ  63  ของ ยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท โดยมีการสั่งซื้อจากผูจําหนายสินคารายใหญท่ีสุดในสัดสวนรอยละ 21.64  ของยอด
การสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท 

 
ตารางท่ี 8 สัดสวนการสั่งซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายรายใหญ 10 รายแรก ในป 2550 – ป 2554  

ป 
ยอดซื้อ* 

(ลานบาท) 
ยอดซื้อจากผูจําหนายรายใหญ 

10 รายแรก (ลานบาท) 
รอยละของ
ยอดซื้อ 

ป 2550 370 237 64 
ป 2551 395 268 68 
ป 2552 262 162 62 
ป 2553 406 265 65 
ป 2554 501 315 63 

*หมายเหตุ: เปนยอดส่ังซื้อท่ีระบุใบส่ังซื้อซึ่งไมรวมคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และสินคาระหวางทาง 
 

สําหรับขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑน้ัน บริษัทมีแนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑได 3  แนวทาง คือ  
1) บริษัทหาขอมูลผลิตภัณฑใหมจากแหลงตางๆ   
2) บริษัทติดตอสอบถามความตองการของลูกคาอยูเปนระยะวามีความตองการใชผลิตภัณฑใด 
3) เจาของตราสินคาและ/หรือตัวแทนจําหนาย (Supplier) เปนผูเสนอผลิตภัณฑใหบริษัททําการตลาดให หลังจาก

น้ันจึงนําผลิตภัณฑตัวอยาง (Prototype) มาศึกษา แลวสงไปใหลูกคาทดลองใช ถาผลการทดสอบผานจึงวางแผนการตลาดและทํา
การติดตอสั่งซื้อตอไป ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการออกสินคาใหมปละ 1-2 ชนิด ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนหลัก 

สําหรับผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ภายใตตราสินคาเปนของ
บริษัทเองน้ัน บริษัทไดวาจางผูผลิตสินคาภายในประเทศเพ่ือผลิตสินคาสําหรับตราสินคา ENV-SAFE และวาจางผูผลิตจาก
ตางประเทศ เชน ประเทศจีน มาเลเซีย และไตหวัน เพ่ือผลิตสินคาสําหรับตราสินคา Synos เพ่ือใชตราสินคาดังกลาวในการเติมเต็ม
ชองวางในตลาด 

3.2  ธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ํา 

3.2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

การใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย มุงเนนในระบบจัดการนํ้าเพ่ือตอบสนองความ
ตองการในการใชนํ้า โดยการบําบัดนํ้าดีใหไดคุณภาพเหมาะสมกับการนํามาใชหรือทําการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม ซึ่ง
สามารถแกปญหาการขาดแคลนนํ้า ลดคาใชจายในการใชนํ้า และปองกันมลพิษท่ีจะเกิดกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการแบงการดําเนินงาน
ระหวางบริษัทและบริษัทยอยดังน้ี 
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จากตารางขางตน บริษัทจะเปนผูจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบ

บําบัดนํ้า และเปนผูประกอบการดานการใหบริการจําหนายนํ้าจากระบบบําบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับ
รูปแบบของสัมปทานโดยการวาจางบริษัทยอยในการออกแบบระบบบําบัดท่ีสามารถนําไปใชติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาเพ่ือเก็บเกี่ยว
รายไดจากการขายนํ้าท่ีไดรับจากการบําบัดใหกับลูกคาตามสัญญาดําเนินการซึ่งเปนไปในรูปแบบลักษณะเดียวกับสัมปทาน 

 ในขณะท่ีบริษัทยอยจะดําเนินการใหบริการออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสียท้ังท่ีเปนแบบโครงการ 
ออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)  บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ (Module) ภายใตตราสินคา
ของผูวาจาง (OEM) และการบริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ   

3.2.1.1  ธุรกิจใหบรกิารออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบดัน้ําดีและนํ้าเสีย  

 การดําเนินงานสวนน้ีจะดําเนินงานโดย บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
เพ่ือใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบดันํ้าดีและนํ้าเสีย และมุงเนนระบบจัดการนํ้าเพ่ือตอบสนองความตองการในการ
ใชนํ้าโดยการบําบัดนํ้าดีใหไดคุณภาพเหมาะสมหรือทําการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม ท้ังน้ีขอบเขตของการใหบริการรวม
ต้ังแต การออกแบบและวิศวกรรม, งานโครงสราง, การติดต้ังและติดตามผล, การวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ, การซอมบํารุงและ
งานบริการหลังการขาย ซึ่งสามารถแบงประเภทการใหบริการไดดังน้ี  

ลักษณะการดําเนินการ ดําเนินการ
โดย 

ลูกคาเปาหมาย 

3.2.1 การใหบริการออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบบําบัดนํ้า  

 บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey ) 

 บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุด
ประกอบสําเร็จ ( Module) ภายใตตราสินคาของผู
วาจาง (OEM) 

 บริษัท  

 ลูกคาท่ัวไปและบริษัท 
 

 ลูกคากลุมท่ีเปนผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบนํ้าโดยมีตราสินคาเปน
ของตนเอง และประสงคท่ีจะจําหนายระบบบําบัด
นํ้าชุดประกอบสําเร็จภายใตตราสินคาของตนเอง  
ซึ่งบริษัทถือวาเปนหนึ่งในลูกคากลุมน้ี 

3.2.2 บริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
         และอุปกรณ 

บริษัทยอย  ลูกคาท่ัวไป และ บริษัท 

3.2.3 การจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ  
         เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้า 

 ระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ 

 เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัด
นํ้า *  

บริษัท  
 

 ลูกคาท่ัวไป 

 บริษัทยอยและลูกคาท่ีมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทยอย  

 3.2.4 การใหบริการจําหนายนํ้าท่ีไดจากการบําบัดใหกับ 
           ลูกคา กลุมอุตสาหกรรมในรูปแบบเดียวกับสัมปทาน  
          (BOO) 

บริษัท 
 

 ลูกคาท่ัวไป (ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม 
ศูนยการคา เปนตน) 
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1) บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) เปนการใหบริการออกแบบ ผลิตและติดต้ัง
โครงการระบบบําบัดนํ้าดีหรือนํ้าเสียอยางครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จท้ังโครงการเพ่ือสงมอบใหกับผูวาจางในลักษณะพรอมใชงานได
ทันที โดยมีระยะเวลาต้ังแตไดรับงานจนถึงสงมอบงานเฉลี่ยประมาณ 4 เดือน ถึง 6 เดือน 

2) บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดน้ํา เปนการใหบริการรับจางออกแบบและผลิตอุปกรณระบบ
บําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ (Module) พรอมใชงานภายใตตราสินคาของผูวาจาง (OEM) โดยมีระยะเวลาต้ังแตไดรับงานจนถึงสง
มอบงานเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน 

 

3.2.1.2 ธุรกิจการใหบรกิารดูแลควบคุมระบบ และบํารุงรกัษาเครื่องจักรและอุปกรณ (Operation and 
maintenance service)  

  เปนการใหบริการดูแลบํารุงรักษาและควบคุมระบบใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ตามระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา โดยท่ัวไปลักษณะสัญญาจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ป 

3.2.1.3  ธุรกิจจัดจําหนายระบบบําบัดน้ําชุดอุปกรณสําเร็จ เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัด
น้ํา 

   เปนการจัดจําหนายอุปกรณท่ีใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้ารวมถึงการนํากลับมาใชใหมเพ่ือลดคาใชจายและ
รักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งผลิตภัณฑในกลุมน้ีประกอบดวย อุปกรณและสารกรองตะกอน, เคร่ืองสูบนํ้า, ประตูนํ้า, ชุดกวนผสม, ถังเก็บนํ้า
, สารเคมีและสารละลายตางๆ, ถังนํ้า, ระบบควบคุม, ระบบกรองตะกอน, ระบบผลิตนํ้าประปา บําบัดนํ้าเสีย และนํานํ้ากลับมาใช
ใหมแบบสําเร็จรูปสําหรับการอุปโภคและบริโภค เปนตน โดยระบบและอุปกรณซึ่งบริษัทจัดจําหนาย สามารถบําบัดนํ้าดีจากแหลง
นํ้าหรือนํ้าเสียจากการดําเนินงานเพ่ือทําใหมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตามความตองการใชงาน นอกจากน้ี ตะกอนเหลือท้ิงจากระบบ
บําบัด หลังจากไดรับการแยกนํ้าออกแลว ยังสามารถนําไปใชประโยชนอื่นได เชน ใชในการผลิตกาซชีวภาพ เปนตน ซึ่งนอกจากจะ
สามารถลดมลพิษในนํ้าท่ีจะถูกปลอยออกไปในสิ่งแวดลอมแลว ยังสามารถลดคาใชจายในการใชนํ้าของผูประกอบการไดอีกดวย 

 อุตสาหกรรมท่ีเปนลูกคาเปาหมายสําหรับสินคาในกลุมน้ี ไดแก กิจการท่ีมีความตองการใชนํ้าเปนปริมาณมาก 
หรืออยูในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้าหรือมีอัตราคานํ้าสูง และ/หรือ ตองการระบบบําบัดนํ้าดีและ/หรือนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม โดยในป 
2553 และ ป 2554 มีสัดสวนของยอดขายผลิตภัณฑเพ่ือการบําบัดนํ้าคิดเปนรอยละ 3.49 และ 5.62  ของรายไดจากการขายและ
การใหบริการทั้งหมด 

ตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อการบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย 
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3.2.1.4 การใหบรกิารจําหนายน้ําจากระบบบาํบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับรปูแบบ
ของสัมปทาน (Build-operate-own)  

              การดําเนินการในสวนน้ีจะเปนการลงทุนโดยบริษัท โดยลักษณะการลงทุนจะเปนในรูปแบบเดียวกับสัมปทาน 
กลาวคือบริษัทจะเปนผูลงทุน ในการจัดจาง บริษัทยอยเพ่ือดําเนินการออกแบบกอสรางและติดต้ังระบบดังกลาวโดยบริษัทจะ 
รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด และนําระบบไปติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาในลักษณะพรอมใชงาน และเก็บเกี่ยว
รายไดจากการจําหนายนํ้าท่ีผานกระบวนการการบําบัดจากระบบท่ีติดต้ังใหกับลูกคาตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษัทจะ
ไดรับรายไดจากคาบริการเปนคานํ้าท่ีไดรับการบําบัดแลวและถูกนําไปใชโดยลูกคา ในขณะท่ีบริษัทยอยก็จะไดรับคาตอบแทนเปน
คาบริการซึ่งเปนราคาตลาด       ท้ังน้ีบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ระบบดังกลาวและจะทําการวาจางบริษัทยอยในการดูแล
ควบคุมระบบ โดยคาดวาจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป และ ใชเม็ดเงินลงทุนประมาณ 5 ลานบาทตอ 1 โครงการ ซึ่งสัญญา
จําหนายนํ้าจากระบบจะมีระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 10 ป      

 ตัวอยางระบบและอุปกรณผลิตนํ้าประปา 
 

 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ท้ังน้ี ระบบบําบัดนํ้าสามารถบําบัดไดท้ังนํ้าดีและนํ้าเสีย โดยมีกระบวนการในการบําบัดโดยรวมดังน้ี 
 

      
  

แหลงน้ํา ระบบบําบัดน้ํา น้ําที่ผานการบําบัด 

นํ้าดี 
นํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ เชน แมนํ้า 
คลอง อางเก็บนํ้า เปนตน 

นํ้าเสีย 
นํ้าเสียจากแหลงตางๆ 
- นํ้าเสียจากชุมชน (ท่ีพักอาศัย 
โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร
สํานักงาน หางสรรพสินคา เปนตน) 

- นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม 

- การกรองหยาบ 
(Particle Filtration) 

- ไมโครฟลเตรชั่น 
(Micro Filtration) 

- อุลตราฟลเตรชั่น 
(Ultra Filtration) 

- นาโนฟลเตรชั่น 
(Nano Filtration) 

- รีเวิรสออสโมซิส 
  (Reverse Osmosis) 

การนําไปใชงาน 
- ใชในกระบวนการผลิต 
- หอหลอเย็น 
- อุปโภค เชน นํ้าท่ีใชในระบบ
 สุขภัณฑ เปนตน 
- บริโภค เชน นํ้าด่ืม  
  เปนตน 

เขาสูระบบ 
นํ้าสะอาด 

นํานํ้ากลับมาใชใหม 
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ระบบบําบัดนํ้าดีหรือนํ้าเสียท่ีใหบริการกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมแบงออกเปน 5 ระบบ ตามความตองการใชงาน และ
คุณภาพของนํ้าท่ีตองการ ดังน้ี 

 

1) ระบบผลิตนํ้าประปาและนํ้าด่ืม (Potable and drinking water system) 

เปนระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าดิบ เชน นํ้าผิวดินตามธรรมชาติ (นํ้าคลอง แมนํ้า นํ้าบาดาล) และนํ้าท่ีปนเปอนสิ่ง
สกปรกตางๆเพ่ือใหสามารถนํามาใชอุปโภคบริโภค และใชงานในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงระบบผลิตนํ้าประปาเคล่ือนท่ี โดยบริษัท
ยอยไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยี Continuous Membrane Filtration ชนิดไมโครฟลเตรชั่น (Membrane Micro Filtration) และ 
เมมเบรนอัลตราฟลเตรชั่น (Membrane Ultra Filtration) ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายในการกอสรางและคาใชจายในการเดิน
ระบบ 

2) ระบบบําบัดนํ้าเสีย (Waste water treatment system) 

เปนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และกิจกรรมตางๆ ซึ่งจําเปนตองไดรับ
การบําบัดกอนท่ีจะปลอยลงสูสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถออกแบบและใหบริการสําหรับคุณภาพนํ้าเสียท่ีแตกตางกันใหเหมาะสมได 

3) ระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม (Waste water recycling system) 

เปนระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหมในการดําเนินงาน โดยใชเทคโนโลยีระบบบําบัดท่ีหลากหลาย เชน 
เมมเบรนไมโครฟลเตรชั่น เมมเบรนอัลตราฟลเตรชั่น หรือเมมเบรนในถังปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความ
เหมาะสมสําหรับนํ้าเสียเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีนํานํ้าท่ีถูกบําบัดกลับไปใชใหม เชน สําหรับหอหลอเย็น 
(Cooling tower) หรือหมอไอนํ้า (Boiler)  

4) ระบบผลิตนํ้าบริสุทธิ์ (Purified water system) 

 เปนระบบการผลิตนํ้าบริสุทธิ์ สําหรับการใชงานเฉพาะดานท่ีมีขอกําหนดสูง ซึ่งประกอบดวยระบบตางๆเชน ระบบ
กรองดวยเมมเบรนรีเวอรสออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอัลตราฟลเตรชั่น ระบบอิเล็คโตรดีไอโอไนเซชั่น (Electro 
deionization) และระบบฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต เปนตน 

5) ระบบผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล (Desalination System) 

เปนระบบท่ีนํานํ้าทะเลมาผานกระบวนการใหเปนนํ้าบริสุทธิ์และลดความเค็ม เพ่ือใหเปนนํ้าจืดท่ีสามารถนํามาใช
งานท่ัวไปหรือใชในอุตสาหกรรมได ซึ่งเหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายฝง โรงแรมหรือ    
รีสอรทชายทะเล และเรือเดินสมุทร 

         ท้ังน้ี เน่ืองจากคุณภาพของแหลงนํ้าท่ีตองการการบําบัด และความตองการในการใชงานของนํ้าท่ีบําบัดแลวมี
ความแตกตางกัน ทําใหมีการเลือกใชกระบวนการกรองท่ีแตกตางกันตามตารางดังตอไปน้ี 
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ไมครอน

อังสตรอม

ขนาด
สัมพัทธ
ทั่วไป
ของวัตถุ

น้ําหนัก
โมเลกุล

0.001

10

0.01

100

0.1

1000

1.0

10 4

10

10 5

100 1000

10 6 10 7

100 200 5,000 20,000 100,000 500,000

สารละลายเกลือ

อิออนโลหะ

น้ําตาล

กระบวน
การกรอง

ไพโรเจน

ไวรัส

กากซิลิกา

โปรตีนอัลบูมินสูง 

แบคทีเรีย

คารบอนดํา ผงสี

เซลลยีสต

แปงสด

ทราย

ละอองเกสร

อุลตราฟลเตรชั่น

ไมโครฟลเตรชั่น

กระบวนการกรองอนุภาคแบบด้ังเดิมกระบวนการกรองอนุภาคแบบด้ังเดิม

ชวงการกรอง
การกรองระดับ

อิออน
การกรองระดับ
โมเลกุล การกรองระดับอนุภาค

สวนท่ีละลายไดในนํ้า สวนท่ีละลายไดในนํ้าสวนท่ีละลายไดในนํ้า   สารแขวนลอย สารแขวนลอยสารแขวนลอย  

นาโนฟลเตรชั่นนาโนฟลเตรชั่น

รีเวิรสออสโมซิส

 

 จากตารางขางตนจะเห็นไดวากระบวนการกรองสามารถกรองวัตถุไดต้ังแตสารแขวนลอยเชน ทราย ละอองเกสร โดย
กระบวนการกรองอนุภาคแบบด้ังเดิม เชน การกรองทราย ไปจนถึงสามารถกรองสารละลายในน้ํา เชน สารละลายเกลือ หรืออิออน
โลหะ โดยกระบวนการรีเวิรสออสโมซิส ซึ่งนํ้าท่ีผานการบําบัดสามารถนํามาใชในการบริโภคได 

ท้ังน้ี ท่ีมาของนํ้าท่ีจะนํามาบําบัดและวัตถุประสงคการนํานํ้าท่ีบําบัดแลวไปใชจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดเทคโนโลยีท่ี
จะใชเพ่ือใหไดนํ้าท่ีมีระดับคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน  โดยบริษัทยอยมีเทคโนโลยีระบบกรองนํ้าท่ีหลากหลายในการ
ใหบริการกับลูกคาดังน้ี 

1) ระบบกรองดวยเมมเบรน (Membrane filtration) เชน Continuous Membrane Filtration (CMF) Membrane 
Bioreactor (MBR) Reverse Osmosis (RO) เปนตน 

2) ระบบกรองแบบทําความสะอาดอัตโนมัติ (Automatic self-cleaning screen system)  
3) ระบบบําบัดนํ้าโดยไมใชเคมี (Non-chemical water treatment) เชน การบําบัดนํ้าโดยใชคลื่นเสียงและไฟฟา 

ปจจุบันบริษัทยอยใชเทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีระบบกรองดวยเมมเบรน (Membrane Filtration Technology)              
2 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1) Continuous Membrane Filtration (CMF):  เปนเทคโนโลยีในการกรองนํ้าโดยใชเสนใยกลวง (Hollow Fiber) บรรจุ
ในภาชนะ ซึ่งสามารถกรองนํ้าอยางตอเน่ืองไดในระดับ Micro Filtration และ Ultra Filtration โดยสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 
เหล็ก สารหนู และสารปนเปอนอื่นในนํ้าตามระดับของการกรองได ซึ่งเทคโนโลยีน้ีสามารถใชงานไดท้ังในการบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย 
อีกท้ังยังมีขนาดเล็กทําใหสามารถประหยัดพ้ืนท่ีติดต้ังได ซึ่งเทคโนโลยีน้ีสามารถถูกออกแบบในลักษณะเปนอุปกรณสําเร็จรูป 
(Module) เพ่ือใหมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนอัตราการกรอง และสะดวกในการติดต้ังและบํารุงรักษา 

ตัวอยางของ Continuous Membrane Filtration 
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2) Membrane Bioreactor (MBR):  เปนเทคโลยีท่ีรวมกระบวนการกรองดวยเมมเบรน (Membrane filtration) และ
การบําบัดทางชีวภาพ (Biological treatment) ไวดวยกัน โดยใชเยื่อกรองจุมลงในถังบําบัดปฏิกริยา ซึ่งสามารถบําบัดไดท้ังของแข็ง 
สารอินทรีย และแบคทีเรียไดในขั้นตอนเดียว ทําใหสามารถประหยัดพ้ืนท่ีในการติดต้ังมากกวากระบวนการบําบัดท่ัวไปโดยใชถัง
ตกตะกอน 

 

      ตัวอยางการติดต้ังถัง MBR          โครงสรางภายในถัง MBR 
 

    
 
 

3.2.2 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ภาพรวมของกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า สามารถสรุปได
ดังน้ี 

ประเภทธุรกิจ ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

1. ธุรกิจใหบริการ
ออกแบบ  ผลิต  และ
ติดต้ังระบบ 
    บําบัดนํ้า 
     1.1  บริการ
ออกแบบพรอมผลิต
แบบเบ็ดเสร็จ 
           (Turnkey) 
 
 
 
 
 

1.2 บ ริ ก า ร
ออกแบบและ
ผ ลิ ต ร ะ บ บ
บําบัดนํ้า 
ชุดประกอบ
สํ า เ ร็ จ  ใ น
ลั ก ษ ณ ะ 
OEM 

 
 
กลุมลูกคาเปาหมายแบงเปน 3 กลุม คือ  
(1) กลุมลูกคาทางตรง ซึ่งประกอบดวย ลูกคากลุมอุตสาหกรรม ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย และลูกคากลุมเทศบาล
(2)  กลุมลูกคาผูรับเหมาโครงการ 
(3)  บริษัท  (วาจางเพ่ือนําไปติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาสําหรับโครงการจําหนายนํ้า) 

 

ลูกคากลุมท่ีเปนผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบนํ้าโดยมีตราสินคาเปนของตนเอง และประสงคท่ีจ
นํ้าชุดประกอบสําเร็จภายใตตราสินคาของตนเอง  ซึ่งบริษัทถือวาเปนหน่ึงในลูกคากลุมน้ี 

2. ธุรกิจการใหบริการ
ดูแลควบคุมระบบและ  
    บํ า รุ ง รั ก ษ า
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ลูกคาท่ัวไปและบริษัท 
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ประเภทธุรกิจ ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

3. ธุรกิจจัดจําหนาย
ร ะ บ บบํ า บั ด นํ้ า ชุ ด
อุปกรณสําเร็จ 
     เ ค ร่ื อ ง จั ก ร แ ล ะ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบบําบัดนํ้า 

3.1 ระบบบําบัด
นํ้าชุดอุปกรณ
สําเร็จ 

 
3.2 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร

และอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับ
ระบบบําบัด
นํ้า  

 
 
ลูกคาทางตรงท่ัวไปซ่ึงประกอบดวย ลูกคากลุมอุตสาหกรรม ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย 
บริษัทยอยและลูกคาท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทยอย 

4. การใหบริการ
จําหนายนํ้าจากระบบ
บําบัดนํ้า 

ลูกคาทางตรงท่ัวไป ซึ่งประกอบดวย ลูกคากลุมอุตสาหกรรม ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย และลูกคากลุมเทศบาลหรื

 

ในสวนของธุรกิจใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้า บริษัทยอยมีแนวทางท่ีจะใหการบริการสําหรับระบบ
ขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีมูลคาโครงการตํ่ากวา 100 ลานบาท โดยกลุมลูกคาเปาหมายสามารถแบงออกไดเปนสองกลุมใหญดังน้ี 

3.2.2.1 กลุมลูกคาทางตรง 

 กลุมลูกคาทางตรง ประกอบดวยลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมหรือท่ีอยูอาศัยท่ีตองการระบบการจัดการนํ้าเพ่ือ
นําไปใชในกิจการหรืออาคารโดยตรง ซึ่งลูกคาเปาหมายในกลุมน้ีประกอบดวย 

ลูกคากลุมอุตสาหกรรม 

ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคาใชจายในการใชนํ้าเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะของการ
ดําเนินงาน ต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้า หรือมีคาใชจายในการใชนํ้าท่ีสูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปลอยนํ้าเสียลง
สูแหลงนํ้า ยังสามารถลดคาใชจายในการใชนํ้าได โดยการผลิตนํ้าจากแหลงนํ้าตามธรรมชาติหรือจากการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งสามารถ
เลือกใชระบบท่ีเหมาะสมกับแหลงนํ้าและคุณภาพของนํ้าท่ีตองการสําหรับแตละประเภทของกิจการ เชน อุตสาหกรรมอาหาร เปน
ตน อีกท้ังยังสามารถควบคุมคุณภาพนํ้าสําหรับการใชงานเฉพาะดาน เชน โรงพยาบาล หรือหองวิจัย เปนตน ทั้งน้ีท่ีผานมาบริษัท
ยอยไดดําเนินการออกแบบ ประกอบ ติดต้ังระบบบําบัดนํ้า ใหกับ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนตน 

ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย 

ประกอบดวยกิจการโรงแรม ท่ีพักอาศัยหรืออาคารขนาดใหญ เชน บานพักอาศัยขนาดใหญ คอนโดมิเนียม หรือ
อาคารสํานักงาน ซึ่งมีปริมาณและคาใชจายในการใชนํ้าสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบําบัดนํ้าเพ่ือใหไดนํ้าในระดับ
คุณภาพท่ีตองการ เชน นํ้าประปา นํ้าด่ืม หรือนํ้ารดนํ้าตนไม  เปนตน 

ลูกคากลุมเทศบาลหรือชุมชน 



 

  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                    สวนท่ี 1 หนา 37                                

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ประกอบดวยชุมชนหรือเทศบาลซ่ึงโดยปกติแลวมีปริมาณการใชนํ้าและปริมาณนํ้าเสียเปนจํานวนมาก ซึ่งระบบ
บําบัดนํ้าและนํากลับมาใชใหม สามารถลดคาใชจายและแกปญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนท่ีแลว และยังสามารถลดมลพิษท่ีเกิดกับ
สิ่งแวดลอมเน่ืองจากนํ้าเสียจากแหลงชุมชนได 

3.2.2.2 กลุมลูกคาผูรับเหมาโครงการ 

 ลูกคาในกลุมน้ีประกอบดวยผูรับเหมาโครงการ ซึ่งตองการวาจางผูรับเหมาชวงสําหรับในสวนของระบบจัดการ
นํ้า โดยบริษัทดังกลาวอาจมีการดําเนินงานท่ีไมครอบคลุมหรือขีดความสามารถไมเพียงพอสําหรับระบบจัดการนํ้าไดจึงจําเปนตองมี
การวาจางผูรับเหมาชวงเพ่ือดําเนินการในสวนของระบบดังกลาว 

3.2.2.3 กลุมลูกคาที่เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับระบบน้ํา 

ลูกคากลุมท่ีเปนผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบนํ้าโดยมีตราสินคาเปนของตนเอง และ
ประสงคท่ีจะจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จภายใตตราสินคาของตนเอง จึงวาจางบริษัทยอยใหเปนผูผลิตให ซึ่งบริษัท
ถือวาเปนหน่ึงในลูกคากลุมน้ีเชนกัน 

ในสวนการใหบริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ ในลักษณะ OEM บริษัทยอยมี
นโยบายท่ีจะใหบริการแกท้ังบริษัท และลูกคารายอืน่ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกีย่วของกับระบบบําบัดนํ้าหรือ
สิ่งแวดลอมซึ่งมีฐานลูกคาของตัวเองอยูแลวและตองการเพ่ิมประเภทผลิตภัณฑท่ีจะจดัจําหนาย   ท้ังน้ีการรับจางผลิตใหลูกคาราย
อื่นดังกลาวเปนไปเพ่ือการขยายฐานลูกคาของบริษัทยอยใหครอบคลมุในวงกวางมากขึ้น โดยไมจํากดัเฉพาะฐานลูกคาของบริษัท
เทาน้ัน  

 

 

3.2.3 ชองทางในการจําหนาย 

1) ชองทางในการใหบริการ: บริษัทใหญจะทําการตลาดและใหบริการโดยเจาหนาท่ีการตลาดและวิศวกรของบริษัท
ใหญ ซึ่งจะมีการสอบถามความตองการและเก็บขอมูลจากผูวาจาง และประเมินความนาเชื่อถือของผูวาจาง จากน้ันวิศวกรโครงการ
จะทําการวางแผนโครงการ ออกแบบและเลือกวัสดุอุปกรณ แลวนําสงแผนโครงการใหกับผูวาจางพิจารณา ซึ่งเม่ือมีการทําขอตกลง
กันแลวจะทําการสั่งอุปกรณและประกอบเพ่ือทําการติดต้ังใหแกผูวาจาง ซึ่งวิศวกรโครงการจะทําการทดสอบระบบและแกไข
ขอบกพรองเปนท่ีเรียบรอยกอนสงมอบโครงการหรือเร่ิมทําการขายนํ้าตามสัญญาสัมปทาน 

2) ชองทางในการจัดจําหนาย : บริษัทจะเปนผูดําเนินการจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ซึ่งเปนการจัดจําหนายภายในประเทศ ครอบคลุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคกลาง
ตอนบน ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงในภูมิภาคเอเชีย  

3.2.4 กลยุทธในการแขงขัน 

3.2.4.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

บริษัทยอยมีความสามารถท่ีจะใหบริการดานการบําบัดนํ้า โดยมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายท่ีสามารถนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังในคุณภาพนํ้าดีและนํ้าเสีย รวมถึงวัตถุประสงค
ในการนํานํ้ากลับไปใชท่ีตางกัน โดยบริษัทยอยมีเปาหมายที่จะใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยนอกจากอุปกรณและระบบดังกลาวสามารถท่ีจะลดคาใชจายในการใชนํ้าและแกปญหาในการขาดแคลนนํ้า และลด
ปญหามลพิษท่ีจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมแลว ยังไดมีการออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะเปนชุดประกอบสําเร็จ (Module) พรอม
ใชงาน เพ่ือความสะดวกในการติดต้ัง หรือขยายขนาดของระบบอีกดวย โดยบริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับ
มาตรฐานและคุณภาพของระบบ โดยการออกแบบระบบท่ีไดมาตรฐานทางวิศวกรรมและใชอุปกรณท่ีมีคุณภาพ 
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นอกจากน้ี บริษัทยังมีการบริการในรูปแบบของการใหบริการการจําหนายนํ้าตามสัญญา ซึ่งทําใหลูกคาไม
จําเปนตองมีการลงทุน แตสามารถลดคาใชจายโดยการซ้ือนํ้าจากระบบของบริษัทในอัตราท่ีถูกกวาเดิมไดทันที และบริษัทเปน
ผูดําเนินการและดูแลระบบท้ังหมด ทําใหผูวาจางไมตองรับความเส่ียงจากการลงทุนเดินระบบและดูแลระบบ 

3.2.4.2 กลยุทธดานการใหบริการ 

เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสียมีความตองการความเช่ียวชาญในการดูแลและเดินระบบ ทําใหการ
บริการรับประกันและซอมบํารุงหลังจากติดต้ังระบบมีความจําเปน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยไดมุงเนนในการใหบริการท่ีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งไดรับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ และมี
ระบบติดตามการทํางานอัตโนมัติซึ่งสามารถติดตามผานทางอินเตอรเน็ตได 

3.2.4.3 กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย 

บริษัทมีฐานลูกคาเดิมในธุรกิจอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล และอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งมีมากกวา 4,000 ราย ทําใหมีชองทางการจําหนายท่ีกวางขวางและครอบคลุมในหลายกลุมอุตสาหกรรม อีกท้ัง
ยังมีชองทางจําหนายจากบุคลากรของบริษัทยอยซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญในดานระบบบําบัดนํ้า และมีประสบการณใน
อุตสาหกรรมน้ีปนเวลานาน 

3.2.4.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําการโฆษณาผานสื่อตางๆ โดยไดคัดเลือกสื่อท่ีตรงกับกลุมเปาหมายเฉพาะดาน 
เชน วารสารทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปนตน รวมถึงไดเปนผูสนับสนุนการจัดงานสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการบําบัด
นํ้า เพ่ือสรางความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการนํ้าท่ีดีมากขึ้น 

3.2.4.5 กลยุทธดานการสงมอบโครงการในระยะเวลาส้ันและตรงตอเวลา 

บริษัทและบริษัทยอยไดคํานึงถึงความสําคัญตอการสงมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงตอเวลา โดยได
มีการสั่งอุปกรณท่ีสําคัญและมีชวงเวลาการสั่งท่ีนานมาไวเพ่ือรอการประกอบ ทําใหสามารถลดเวลาในการสงมอบโครงการ 
และสามารถตอบสนองตอคําสั่งซื้อท่ีคาดวาจะมีมาในอนาคตได 

 

3.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

3.2.5.1 ภาวะการใชน้ําในประเทศไทย 

 ในป 2552 ประเทศไทยมีความตองการใชนํ้าท้ังสิ้น 60,070 ลาน ลบ.ม. โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการ
เกษตรกรรมซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 66.57 ของปริมาณการใชท้ังหมด ในขณะท่ีการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและทองเท่ียว และ
เพ่ือการอุตสาหกรรมเปนสัดสวนรอยละ 10.80 และรอยละ 7.25 ตามลําดับ ซึ่งสถาบันนํ้าภาคอุตสาหกรรมไดมีการประมาณการ
เพ่ิมขึ้นของการใชนํ้า ในป 2557 เทากับ 65,663 ลาน ลบ.ม. หรือเพ่ิมขึ้นจากป 2552 รอยละ 9.31 

 

ตารางที่ 9 ปริมาณความตองการใชน้ําในประเทศไทยแยกตามภาคการใชในป 2552 และประมาณการณในป 2557  
 

ภาคการใชน้ํา 
ป 2552 ป 2557 

ลาน ลบ.ม. รอยละ ลาน ลบ.ม. รอยละ 
การเกษตรกรรม 39,987 66.57 42,980 65.45 
อุปโภคบริโภค และทองเที่ยว 6,486 10.80 7,783 11.86 
อุตสาหกรรม 4,357 7.25 5,229 7.96 
การรักษานิเวศ 9,240 15.38 9,671 14.73 
รวม 60,070 100.00 65,663 100.00 
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อุปโภค

บริโภค และ

ทองเท่ียว

10.80%

การรักษานิเวศ 

15.38%

อุตสาหกรรม

7.25%

การเกษตรกรรม

 66.57%

ป 2552

การเกษตรกรรม  

65.45%

อุปโภคบริโภค

 และทองเที่ยว

 11.86%

อุตสาหกรรม

 7.96%

การรักษานิเวศ 

14.73%

ป 2557

ที่มา: เอกสารประกอบบรรยายวันรักษน้ําโลก ป 2553, สถาบันน้ําภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาการใชนํ้าของกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทคือ กลุมอุปโภคและบริโภค และกลุม
อุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอีก 5 ปขางหนา 

 

ในปจจุบันประเทศไทยมีประมาณความจุท่ีจะกักเก็บนํ้าได 72,630 ลาน ลบ.ม. แตมีปริมาณนํ้าไหลเฉล่ียเขาแหลง
กักเก็บเพ่ือใหสามารถนํามาใชงานไดเพียงประมาณ 42,000 ลาน ลบ.ม. ซึ่งในภาพรวมของประเทศพบวาเกิดปญหาขาดแคลนนํ้า 
นํ้าทวม และคุณภาพนํ้าไมเหมาะสมกับการนํามาใชประโยชนเปนประจําทุกป ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  นอกจากนี้ปริมาณแหลงนํ้าสะอาดท่ีลดลง หรือคุณภาพเส่ือมโทรมลง เน่ืองจากปนเปอนมลพิษยัง
ทําใหปญหาการขาดแคลนนํ้ามีความรุนแรงมากขึ้น โดยในป 2553 ประเทศไทยประสบปญหาความเส่ียงในการขาดแคลนนํ้าจาก
ปริมาณฝนตกในเกณฑนอย เน่ืองจากอิทธิพลของปรากฎการณเอลนิโญ ซึ่งกรมปองกันบรรเทาสารธารณภัยไดประกาศแจงเตือน
ประชาชนใหเตรียมพรอมรับมือวิกฤติการขาดแคลนนํ้า และมีพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลงท่ีไดประกาศเปนพ้ืนท่ีภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแลง) 
แลว จํานวน 29 จังหวัด 

ความตองการใชนํ้าประปาในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นอยางตอเน่ืองโดยปริมาณนํ้าจําหนายจากการประปา
นครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคไดมีอัตราเติบโตอยางตอเน่ืองในชวงท่ีผานมา ซึ่งคานํ้าประปาในปจจุบันแตกตางกันไปตาม
พ้ืนท่ีและจํานวนท่ีใช ซึ่งการประปานครหลวงมีอัตราคานํ้าสูงสุดเทากับ 15.81 บาท ตอลบ.ม. (สําหรับธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรม และอื่นๆ ในปริมาณการใชนํ้าประปาท่ีมากกวา 200 ลบ.ม. ตอเดือน ขึ้นไป) และการประปานครสวนภูมิภาคมีอัตราคา
นํ้าสูงสุดเทากับ 32.25 บาท/ลบ.ม. (สํานักงานประปาภูเก็ต สําหรับรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ ในปริมาณการใช
นํ้าประปาท่ีมากกวา 300 ลบ.ม. ตอเดือน ขึ้นไป) 

 

ตารางท่ี 10 ปริมาณนํ้าจําหนายจากการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค 
หนวย: ลาน ลบ.ม.

ปรมิาณน้ําจําหนาย 2548 2549 2550 2551

การประปานครหลวง 1,131            1,173            1,224            1,251            
   อตัราการเปลี่ยนแปลง 5.1% 3.7% 4.4% 2.2%

การประปานครสวนภูมภิาค 678 722 795 835
   อตัราการเปลี่ยนแปลง 11.9% 6.5% 10.1% 5.0%

รวม 1,809            1,895            2,019            2,086            
   อัตราการเปลีย่นแปลง 7.6% 4.8% 6.5% 3.3%  
ท่ีมา: รายงานประจําป 2551, การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค 
 

ในสวนของอัตราการคาใชนํ้าบาดาลในปจจุบันแบงเปนคาใชนํ้าบาดาลและคาอนุรักษนํ้าบาดาล โดยมีอัตราท่ี
แตกตางระหวางในเขตอนุรักษและนอกเขตอนุรักษซึ่งมีอัตราคาใชนํ้ารวมเทากับ 17 บาท ตอลบ.ม. และ 3.5 บาท ตอลบ.ม. 
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ตารางท่ี 11 อัตราคานํ้าบาดาลตาม พ.ร.บ นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 (แกไขฉบับท่ี 3) 

 
พื้นที ่

อัตราคาใชน้ําบาดาล / ลบ.ม. 
คาใชน้ําบาดาล คาอนุรักษน้ําบาดาล 

ในเขตบริการประปา     นอกเขตบริการประปา 
ในเขตอนุรักษ  
7 จังหวัด 1/ 
  

8.50 บาท -ยกเวน 2/ 
-ลดหยอนเก็บ 30-75 % ของ
ปริมาณนํ้า ข้ึนอยูกับประเภท
ของการใช 

8.50 บาท 
 

นอกเขตอนุรักษ 
69 จังหวัด 
 

3.50 บาท -ยกเวน/3/ 
-เก็บ 30-75 % ของ ปริมาณนํ้า
ข้ึนอยูกับประเภทการใช  

 
ไมเก็บ 

 
หมายเหตุ : 1/เขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม 
   นอกเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล 69 จังหวัด (ยกเวนจังหวัดในเขตวิกฤต) 

 2/ยกเวนสําหรับนํ้าอุปโภค – บริโภค 

 3/ยกเวนสําหรับ 1) เพาะปลูก และ 2) เล้ียงสัตววันละไมเกิน 50 ลบ.ม. 

 ท่ีมา: กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 

 นอกจากน้ีท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าจืดและนํ้าประปาในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมและทองเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ เชน เมืองพัทยา จังหวัดระยอง ภูเก็ต และเกาะสมุย เปนตน โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการขาดแคลนแหลงนํ้าดิบท่ีจะนํามาใชในการผลิตนํ้าประปาหรือน้ําจืด ซึ่งในบางพ้ืนท่ีตองมีการซื้อนํ้าจากผูขายนํ้าในราคาท่ี
คอนขางสูงเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคในชวงท่ีขาดแคลน ทําใหบางพ้ืนท่ีตองติดต้ังระบบแปลงนํ้าทะเลเปนนํ้าจืดเพ่ือลดปญหาการ
ขาดแคลนนํ้า โดยในปจจุบันมีท้ังหมด 3 แหง คือ กิจการประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (กําลังการผลิต 6,000 ลบ.ม. ตอวัน) 
กิจการประปาสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  (กําลังการผลิต 250 ลบ.ม. ตอวัน) และกิจการประปาเกาะลาน เมืองพัทยา        
จังหวัดชลบุรี  (กําลังการผลิต 300 ลบ.ม. ตอวัน) 

3.2.5.2 ภาวะน้ําเสียในประเทศไทย 
 นํ้าเสียจากชุมชน 
 นํ้าเสียจากชุมชนหมายถึง นํ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน และกิจกรรม

ท่ีเปนอาชีพ ไดแก นํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและชําระลางสิ่งสกปรกท้ังหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทตาง ๆ 
เปนตน ซึ่งสวนใหญจะมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ปริมาณนํ้าเสียจากชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีประมาณ 14 ลาน ล.บ.ม.ตอวัน หรือ
คิดเปนปริมาณความสกปรก 2,600 ตันบีโอดีตอวัน ซึ่งปริมาณนํ้าเสียจากอาคารประเภทตางๆเปนดังน้ี 

 

ตารางที่ 12 ปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภทตางๆ 
ประเภทอาคาร หนวย ลิตร/วัน-หนวย 

อาคารชุด/บานพัก ยูนิต 50 

โรงแรม หอง 1,000 
หอพัก หอง 80 
สถานบริการ หอง 400 
หมูบานจัดสรร คน 180 

โรงพยาบาล เตียง 800 
ภัตราคาร ตารางเมตร 25 

ตลาด ตารางเมตร 70 
หางสรรพสินคา ตารางเมตร 5.0 
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ประเภทอาคาร หนวย ลิตร/วัน-หนวย 

สํานักงาน ตารางเมตร 3.0 
    ที่มา: ขอพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําทิ้งชุมชนในประเทศไทย, สมาคมส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย 
   
 จากสถิติจํานวนประชากรจากทะเบียน ซึ่งจัดทําโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุวามีจํานวน
ประชากรจากทะเบียน ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท้ังสิ้น 63.53 ลานคน ซึ่งในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2543 – 2552) 
จํานวนประชากรมีอัตราเติบโตเฉล่ียรอยละ 0.26 ตอป ดังน้ันหากพิจาณาจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสงผลนํ้าเสียตอ
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเชนกัน ซึ่งจะปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยในระยะยาว  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
          ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 โดยกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทไดแก ลูกคากลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมที่มีคาใชจายในการใชนํ้า
จํานวนมาก เชน อาหาร, โรงพยาบาล หองวิจัย, ลูกคากลุมโรงแรมและที่พักอาศัยเชน  โรงแรม คอนโดมิเนียมและ อาคาร
สํานักงาน , ลูกคากลุมเทศบาลหรือชุมชน มีแนวโนมการขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และตามจํานวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น 

 

 นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
 นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมประกอบดวยนํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน การใชนํ้าของคนงาน 

และกิจกรรมอื่นในโรงงาน ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศที่กอใหเกิดนํ้าเสียมีประมาณ 120,000 แหง ซึ่งจะเกิดนํ้าเสีย
ปริมาณ 6.8 ลาน ลบ.ม.ตอวัน หรือคิดเปนปริมาณความสกปรก 2,700 ตันบีโอดีตอวัน ซึ่งในป 2552 มีจํานวนโรงงานที่จด
ทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท้ังสิ้น 128,517 โรง และมีเงินทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 
4.76 ลานลานบาท ซึ่งมีการเติบโตในสวนของเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนคนงานอยางตอเน่ืองในชวง 5 ปท่ีผานมา 

 

ตารางที่ 13  สถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ดทะเบียนไวกบักระทรวงอุตสาหกรรม และไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 – 2553 

       ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 จากขอมูลสถิติจํานวนโรงงานที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองสงผลใหมีความตองการใชในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นโดยท่ีผาน
มาโรงงานสวนใหญเห็นวาการบําบัดนํ้าเสียถือเปนตนทุนและคาใชจายจึงใหความสําคัญนอยและปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย อยางไรก็ตามการท่ีบริษัทสามารถใหบริการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าดี และสามารถนํานํ้ากลับมาใชใหมไดน้ัน 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
จํานวนโรงงาน 122,312 125,347 126,804 126,658 126,517 129,617 
เงินทุนจดทะเบยีน (ลานบาท) 4,045,982 4,254,732 4,419,906 4,572,076 4,763,746 4,864,017 
จํานวนคนงาน (คน) 3,543,240 3,686,702 3,725,671 3,746,405 3,776,781 3,832,090 
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ถือเปนจุดเปลี่ยนใหอุตสาหกรรมตางๆหันมาสนใจ เพราะนอกจากจะทําใหตนทุนการใชนํ้าลดลงแลวยังถือเปนการลงทุนท่ีคุมคา
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ซึ่งหากพิจารณาจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศแจะเห็นไดวาธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ยอยยังสามารถเติบโตไดอีกมากในอนาคต 

 

3.2.5.3 กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสีย 
 ในปจจุบันมีกฎหมายจากหนวยงานท่ีดูแลและควบคุมมลพิษทางนํ้าดังตอไปน้ี 

 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 กรมควบคุมมลพิษ 

   ท้ังน้ี ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) และประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ไดกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ท่ีจะระบายออกสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม โดยในป 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการวางแผนท่ีจะ
บังคับใชประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย การกําหนดใหโรงงานท่ีตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตองมีการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่อง
อุปกรณพิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจวัดคา บีโอดี หรือซีโอดี ตามลักษณะการประกอบกิจการตามท่ี
กําหนด เพ่ือปองกันการลักลอบปลอยนํ้าเสียลงสูสาธารณะ 

   นอกจากน้ี ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของนํ้าท้ิงจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือฟนฟูคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา พ.ศ. 2551 ยังไดกําหนดใหโรงงานท่ีขออนุญาตต้ัง หรือขยายโรงงาน ใน 9 
จังหวัดท่ีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน เชน กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ เปนตน ซึ่งมีนํ้าเสียจากการประกอบกิจการ ตองมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท่ีสามารถบําบัดนํ้าเสียจนสามารถนํากลับไปใชไดหมด หรือมีระบบกักเก็บนํ้าท้ิงท้ังหมด และ
ตองไมระบายออกสูแมนํ้าเจาพระยาท้ังทางตรง และทางออม 

   อีกท้ัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดมีการวางแผนจัดทํามาตรการจัดเก็บภาษีนํ้าเสียและ
มลพิษทางอากาศ ซึ่งอัตราภาษีนํ้าเสียไดกําหนดอัตราสูงสุดท่ี 5,000 ถึง 10,000 บาท ตอ บีโอดี ตัน โดยคาดวาในระยะแรกอาจจะ
จัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท ตอ บีโอดี ตัน ซึ่งตามกฎหมายไดกําหนดใหนํ้าท้ิงมีคาบีโอดีไมเกิน 20 มิลลิกรัม ตอลิตร ทําใหโรงงาน
ตองเสียภาษีสําหรับนํ้าท้ิงประมาณ 0.6 บาท ตอลูกบาศกเมตร 

    สําหรับนํ้าเสียจากอาคารตางๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีประกาศ เร่ือง กําหนด
ประเภทอาคารที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซึ่งประเภทอาคารประกอบดวย อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยการคา อาคารที่ทําการ 
ตามขนาดที่กําหนด เปนตน  

   จากการท่ีรัฐบาลใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมและมีมาตรการในการควบคุมสิ่งแวดลอมออกมาอยาง
ตอเน่ืองจะเปนการผลักดันใหโรงงานอุตสากรรม เทศบาลและครัวเรือน หันมาใสใจในระบบบําบัดนํ้ารวมถึงการนํานํ้ากลับมาใชใหม
มากขึ้น 

3.2.5.4 แนวโนมธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเพื่อนํากลับมาใชใหม 
ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเพ่ือนํากลับมาใชใหมถือเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูงในชวง 5 ปขางหนา และเปน

ธุรกิจท่ีท่ัวโลกหันมาใหความสนใจ เน่ืองจากทรัพยากรนํ้าเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ท้ังน้ีจากขอมูลของ SBI Energy พบวาใน
ป 2552 เทคโนโลยีในการอนุรักษนํ้า ( Water Conservation Technology) ซึ่งรวมถึง   ระบบรีไซเคิลนํ้าและนํากลบัมาใชใหม   
ระบบกักเก็บนํ้าฝน และ  ระบบชลประทานนํ้า มีมูลคาตลาดรวมกวา 88,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยปจจัยท่ีสงเสริมการเติบโตของ
เทคโนโลยีในการอนุรักษนํ้า ไดแก ความตองการน้ําจืดท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากจํานวนประชากรและโรงงานอตุสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น ปริมาณ
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นํ้าสะอาดลดลงจากมลภาวะ ปญหาขาดแคลนนํ้าในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก การสนับสนุนจากรัฐบาล เทคโนโลยีท่ีมีประสทิธิภาพและมี
ราคาถูกมากขึ้น และความรวมมือของนานาประเทศในการสงเสริมการประหยัดนํ้า  

สําหรับระบบรีไซเคิลนํ้าและนํากลบัมาใชใหม (Water Recycle and Reuse Technology) น้ันจากการ
คาดการณของ SBI Energy ( www.sbireport.com)  คาดวาจะเติบโตอยางกาวกระโดด จาก 29,000 ลานดอลลารในป 2553 เปน 
57,000 ลานดอลลารในป 2558 คิดเปนอัตราเติบโตกวารอยละ 16 ตอปในอีก 5 ปขางหนา  โดยปจจุบันระบบบําบัดนํ้าโดย
เทคโนโลยเีมมเบรน ครองสวนแบงการตลาดกวารอยละ 70 ท่ัวโลก และมีการเติบโต 4,000 ลานเหรียญ ในชวง 3 ปท่ีผานมาและ
คาดวาจะมูลคาตลาดเพ่ิมขึ้นเปน  38,000 ลานดอลลารในป 2558  

นอกจากน้ีหากพิจาณาขอมูลการใชเทคโนโลยีรีไซเคิลนํ้าและนํากลับมาใชใหมในแตละภูมิภาค พบวาการ     
รีไซเคิลนํ้าและนํากลับมาใชใหมจะมีการเติบโตสูงในแถบเอซียตะวันออกและแปซิฟก (East  Asia Pacific) ในชวงป 2552 ถึงป 
2559 โดยมีสัดสวนการนํานํ้ากลับมาใชใหมเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 32.9 จากปริมาณนํ้าท่ีนํากลับมาใชใหมท้ังหมด 50.6 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวัน ในชวงป 2009-2016  (ขอมูลของ ADB “Water Crisis and Choices”  ณ. เดือนตุลาคม 2553) ซึ่งแสดงใหเห็น
วาตลาดสําหรับธุรกิจน้ียังเติบโตไดอกีมาก ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหขยายตัวไดอยางมากในอนาคต 

3.2.6 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
ในปจจุบันมีบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานการจัดการนํ้า แบงออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมผูประกอบการขนาดใหญและกลุม

ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งบางบริษัทมีการมุงเนนธุรกิจไปในการจัดการเฉพาะดาน เชน ระบบการน้ําประปา ระบบบําบัด
นํ้าเสีย เปนตน อีกท้ังยังมีกลุมลูกคาท่ีหลากหลาย เชน ชุมชนในระดับภูมิภาค ชุมชนทองถิ่น นิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
อุตสาหกรรมแตละประเภท ซึ่งในปจจุบันหลายบริษัทเร่ิมมีการขยายการดําเนินงานใหมีการครอบคลุมมากข้ึน สวนหน่ึงเปนผลมา
จากการแขงขัน และเทคโนโลยีท่ีกาวหนามากขึ้น โดยสามารถแบงกลุมคูแขงไดดังน้ี 

กลุมคูแขงขนาดใหญ 
ประกอบดวยบริษัทท่ีมีขนาดใหญซึ่งสามารถรองรับโครงการท่ีมีมูลคาสูงท่ีตองใชตองการเงินลงทุนมาก ซึ่งบางบริษัท

สามารถใหบริการในโครงการท่ีตองการเทคโนโลยีท่ีสูงได ประกอบดวยบริษัทจากตางประเทศท่ีเขามาดําเนินธุรกิจการจัดการนํ้าใน
ประเทศไทย เชน บริษัท โกชู โคซัน จํากัด บริษัท จีอี วอเตอร แอนด โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท
ภายในประเทศ เชน บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
และบางบริษัทท่ีเปนการรวมทุนระหวางบริษัทในประเทศไทยและตางประเทศ เชน บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด โดยบริษัท
ในกลุมน้ีมุงเนนมูลคาโครงการท่ีสูงและมีกลุมลูกคาเปาหมายขนาดใหญ เชน ระบบนํ้าประปาในระดับภูมิภาคหรือเทศบาล ระบบ
จัดการนํ้าในนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 

กลุมคูแขงขนาดกลางและเล็ก 

ประกอบดวยบริษัทท่ีมีกลุมเปาหมายเปนโครงการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม 
หรืออาคารสํานักงานหรือท่ีพักอาศัยขนาดใหญ เชน บริษัท ส.นภา จํากัด บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท วอเตอร ดอคเตอร จํากัด บริษัท ยูนิเท็ค จํากัด เปนตน ซึ่งแตละบริษัทไดใชกลยุทธท่ีแตกตางกันในการแขงขัน เชน ดาน
เทคโนโลยี หรือดานราคา เปนตน   

ท้ังน้ี จากท่ีกลาวขางตน บริษัทและบริษัทยอยไดมุงเนนในการใหบริการดานการจัดหานํ้าจากการบําบัดนํ้าดีเพ่ือ
นํามาใชหรือจากการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม โดยมุงเนนไปในระบบขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายทางตรง
เปนโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการโรงแรมหรือท่ีพักอาศัยขนาดใหญ ทําใหกลุมคูแขงสวนใหญจะอยูในขนาดกลางและเล็ก 
อยางไรก็ดี บริษัทและบริษัทยอยยังมีโอกาสสรางรายไดจากโครงการท่ีกลุมคูแขงขนาดใหญ หรือขนาดกลางบางราย ท่ีตองการ
วาจางผูรับเหมาชวงในสวนท่ีมีขนาดโครงการไมเหมาะกับขนาดธุรกิจ หรือมีความชํานาญเฉพาะดานท่ีไมเพียงพอ 

3.2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ 
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ในสวนของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าไดรับการจัดหาจากท้ังในและตางประเทศ   ปจจุบันบริษัท
ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายใหกับตราสินคา Grundfos  สําหรับเครื่องสูบนํ้า ท้ังน้ีสําหรับนโยบายการเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาในกลุมน้ีใหกับเจาของตราสินคาอื่นๆ เพ่ิมเติมในอนาคต  มีนโยบายใหบริษัทเปนคูสัญญากับเจาของตราสินคาสินคาโดยตรง 
ในขณะท่ีบริษัทยอยจะเนนเฉพาะการใหบริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าเทาน้ัน   

อน่ึงอุปกรณท่ีใชในการประกอบระบบไดรับการจัดหาจากท้ังในและตางประเทศ โดยบริษัทยอยเปนผูดําเนินการ
ประกอบระบบท้ังหมด โดยทําการสั่งซื้ออุปกรณท่ีบริษัทเปนตัวแทนจําหนายผานทางบริษัท และสั่งจัดทํางานโครงสรางและอุปกรณ
อื่นๆท่ีจําเปนโดยตรง  

สําหรับโครงการจําหนายนํ้า บริษัทจะทําการจัดซื้อระบบท่ีทําการประกอบและติดต้ังแลวจากบริษัทยอย และทําการ
วาจางบริษัทยอยเพ่ือทําการดําเนินการ และดูแลรักษาระบบใหแกลูกคาจนสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 4. การวิจยัและพัฒนา 
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