บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ
บริษัทและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์(Purified Water Treatment System)
โดยบริษัทเปนผูจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
เชน ระบบกรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองน้ําอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต และ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เชน ตูนึ่งซาลาเปา(Bun Streamer) เครื่องจายเครื่องดื่ม(Beverage
Dispenser) เครื่องทําน้ําแข็ง (Ice Making Machine) เปนตน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบและสามารถให
คําแนะนําที่เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แกลูกคาไดตั้งแตงานที่ไมมีความซับซอนไปจนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานงานวิศวกรรม ทั้งนี้ผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
2) การออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
3) การใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยแยกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ (ป2553 - ป2555)
หนวย : พันบาท
รายได

ป 2553
จํานวน

รายไดจากการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑและอุปกรณ 166,753.02

ป 2554
%

จํานวน

91.28% 184,136.46

ป 2555
%

จํานวน

%

85.56% 218,128.06

83.61%

รายไดจากงานออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ
รายไดจากงานรับจางปกติ

6,026.99

3.30%

21,794.61

10.13%

28,393.61

10.88%

รายไดตามสัญญาเชาทางการเงิน

6,683.64

3.66%

4,427.52

2.06%

4,907.34

1.88%

2,673.79

1.46%

3,887.01

1.81%

6,721.35

2.58%

544.18

0.30%

959.01

0.45%

2,741.45

1.05%

100.00% 260,891.81

100.00%

รายไดจากงานบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ
รายไดอื่น*
รายไดรวม

182,681.63

100.00% 215,204.62

หมายเหตุ *รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสินและกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ เปนตน
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1)

การจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
สําหรับป 2553 – 2555 บริษัทมีรายไดจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.28, รอยละ 85.56 และรอยละ 83.61 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ซึ่งลักษณะการจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สามารถแยกออกได 4
ประเภทดังนี้
1.1 การนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่อจัดจําหนาย ไดแก
ระบบกรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต ซึ่ง
ผลิตภัณฑและอุปกรณดังกลาวไดมีการรับรองมาตรฐานจากองคกรอิสระ เชน มาตรฐาน NSF และมาตรฐานของ
องคกรภาครัฐในระดับนานาชาติ เชน มาตรฐาน FDA โดยสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาชั้น
นําจากตางประเทศเชน Pentair, Wedeco, Sterilight, Trojan UV, Sekiso, CSM, Shelco Filters เปนตน
1.2 การจัดหาภายในประเทศซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่อจําหนาย เชน
ตูนึ่งซาลาเปา(Bun Streamer) และเครื่องทําน้ําแข็ง (Ice Making Machine) เปนตน
1.3 การวาจางผลิตเพื่อจัดจําหนายสําหรับอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เชน ไสกรอง
น้ํา และ กระบอกใสไสกรองเครื่องกรองน้ํา ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท อันไดแก Toredo, Water Care
และ Hydra Mate
1.4 การผลิตเพื่อจัดจําหนายสําหรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการแพทย โดยบริษัทได
ประดิษฐเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์พรอมระบบการฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่ใชกับเครื่องฟอกเลือด ซึ่งเครื่องดังกลาวอยู
ระหวางการขออนุมัติการจดสิทธิบัตรเพื่อเปนสินทรัพยทางปญญาของบริษัทเพื่อการจําหนายและใหเชา โดยตัว
ระบบเปนเครื่องผลิตน้ําใหบริสุทธิ์พรอมระบบการฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่ทําหนาที่ควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่
ปนเปอนในน้ําดิบและมีระบบฆาเชื้อแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทไดผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํายาลางไต
(Dialysis Solution) ที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย โดยมี
จุดประสงคเพื่อจัดจําหนายใหแกลูกคาของบริษัทในราคาที่แขงขันได
การออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทเนนถึงความสําคัญในการใหบริการแกลูกคากลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยบริษัทเปนบริษัทชั้นนําในประเทศในการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของ
กับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ตั้งแตเริ่มกระบวนการในการบําบัดน้ําดิบที่มีสิ่งเจือปนใหมาเปนน้ําที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทาน้ําประปา และการบําบัดจากน้ําประปาใหเปนน้ําที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่ลูกคาตองการนําไปใช
เพื่อการอุปโภคและบริโภค สําหรับป 2553 – 2555 บริษัทมีรายไดจากการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่
เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.96, รอยละ 12.19 และ รอยละ 12.76 ของรายได
รวม ตามลําดับ ซึ่งรูปแบบการใหบริการสามารถแบงออกได 2 ลักษณะ ไดแก
2.1 การออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาตามปกติทั่วไป
2.2 การออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาในลักษณะสัญญาเชาทาง
การเงินโดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 5 ป เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา บริษัทจะทําการถอดถอนระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
สําหรับหนวยลางไตและนํากลับคืน ซึ่งงานในลักษณะนี้ดําเนินการโดย บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท

2)
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บริษัทมุงเนนที่จะเปนผูนําในการติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แบบครบวงจร หรือบางสวนของระบบ
โดยสามารถบริการลูกคาใหมีความสะดวกสบายในการเลือกใชบริการของบริษัท และลดภาระในการจัดหา
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่เหมาะสมกับการใชงานและงบประมาณ
3)

การใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหบริการหลังการขาย ดูแลบํารุงรักษาระบบเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกลูกคา ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จะตองมีการดูแลบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ
เชน เปลี่ยนไสกรองและ ซอมแซมแกไขอุปกรณตางๆที่ชํารุด โดยบริษัทจะมีแผนงานตามระยะเวลาในการเขามา
ดูแลบํารุงรักษาระบบใหแกลูกคาโดยคํานวณจากอัตราการใชน้ําบริสุทธิ์ (Flow Rate) และระยะเวลาการใชงาน
ของอุปกรณตางๆ สําหรับป 2553 – 2555 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหลังการขาย ดูแลบํารุงรักษาระบบคิด
เปนสัดสวนรอยละ 1.46, รอยละ 1.81 และรอยละ 2.58 ของรายไดรวม ตามลําดับ นอกจากความพรอมในการ
ใหบริการของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแลว บริษัทมีศูนยและหนวยใหบริการทางดานเทคนิคที่
สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยบริษัทมีศูนยบริการทางเทคนิคอยู 2 แหงคือ ศูนยบริการจังหวัดลําพูน
ซึ่งใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือและ ศูนยบริการจังหวัดขอนแกนซึ่งใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ หนวยบริการทางเทคนิคอยู 4 แหง คือหนวยบริการที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก หนวยบริการอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตซึ่งใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทาง
ภาคใตฝงตะวัน ตก หนวยบริการที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และหนวยบริการที่อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลาซึ่งใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใตฝงตะวันออก โดยลูกคาของบริษัทสามารถใชบริการไดทั้งใน
เวลาปกติ และเวลาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สามารถแยกไดเปน 3 ประเภท 1.ผลิตภัณฑ
และอุปกรณสําหรับการกรอง (Filtration) 2. ผลิตภัณฑและอุปกรณสําหรับฆาเชื้อ (Disinfection) และ3. . ผลิตภัณฑและ
อุปกรณอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑและอุปกรณที่สําคัญมีดังนี้
ผลิตภัณฑและอุปกรณสําหรับการกรอง (Filtration)
Fleck / Structural
Model Proflo SXT
Model 1054 Top

เครื่องกรองน้ํา ลางทําความสะอาด
อัตโนมัติซึ่งมีกําลังการผลิต 1 M3/Hr

Fleck / Structural
Model 7000 SXT
Model 1865 Top

เครื่องกรองน้ํา ลางทําความสะอาด
อัตโนมัติซึ่งมีกําลังการผลิต 3 M3/Hr
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Fleck / Structural
Model 2850 NXT
Model 3672 Top/Bottom

เครื่องกรองน้ํา ลางทําความสะอาด
อัตโนมัติซึ่งมีกําลังการผลิต 12 M3/Hr

Structural tank
Fleck

เครื่องกรองน้ํา ลางทําความสะอาด
อัตโนมัติซึ่งมีกําลังการผลิต 3 M3/Hr

High Flow CSR Twin

เครื่ อ งกรองน้ํ า เพื่ อ ใช กั บ อุ ป กรณ ทํ า
น้ําแข็ง,น้ําดื่มและ เครื่องดื่มผสมเสร็จ

High Flow CSR Quad

เครื่ อ งกรองน้ํ า เพื่ อ ใช กั บ อุ ป กรณ ทํ า
น้ําแข็ง,น้ําดื่มและ เครื่องดื่มผสมเสร็จ

Everpure Insurice Twin with PFilter

เครื่ อ งกรองน้ํ า เพื่ อ ใช กั บ อุ ป กรณ ทํ า
น้ําแข็ง

ผลิตภัณฑและอุปกรณสําหรับฆาเชื้อ (Disinfection)
ATG UV
Model ECL

เครื่องฆาเชื้อโรคดวยระบบ UV ในน้ํา
ในกระบวนการผลิต

Sterilight UV
model SUV and STOC

เครื่องฆาเชื้อโรคดวยระบบ UV ในน้ํา
และกําจัดคา TOC
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Wedeco UV
model Spectron70

เครื่องฆาเชื้อโรคดวยระบบ UV ในน้ํา
ขนาดใหญ

Sanitron UV
model S37 C

เครื่องฆาเชื้อโรคดวยระบบ UV ในน้ํา

WEDECO
B160

เครื่องฆาเชื้อโรคดวยระบบ UV ในน้ํา
ทะเล

WEDECO OZONE SYSTEM
GSO40 500G/HR/ UNIT

ระบบผลิตโอโซนเพื่อฆาเชื้อในน้ํา
สําหรับใชในอตุสาหกรรมแชแข็ง

S2Q-PA/2
S5Q-PA/2

เครื่องฆาเชื้อในน้ํา

อื่นๆ
CELLI POST MIX DISPENSER

เครื่องจายเครื่องดื่มแบบตั้งโตะ

CELLI DROP IN POST MIX
DISPENSER

เครื่องจายเครื่องดื่มแบบฝงลงบนแทน
วาง
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บริษัทมีผลิตภัณฑและอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งสามารถชวยในกระบวนการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์และ
สามารถควบคุมคุณภาพของน้ําไดตามที่ตองการ โดยบริษัทสามารถออกแบบการใชงานของระบบการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาซึ่งขอบเขตในการออกแบบระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์บริษัทจะตองเริ่ม
ตั้งแตการศึกษาถึงแหลงที่มาของน้ําดิบเพื่อใหทราบถึงสารประกอบตางๆที่มีอยูในน้ําดิบแลวบริษัทจะนําเทคโนโลยีในการ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์มาปรับสภาพคุณภาพน้ําใหมีความบริสุทธิ์ตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งสามารถแสดงใน Diagram ดานลางนี้

กระบวนการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แบบ
Primary Treatment process
น้ําดิบ

กระบวนการ

กระบวนการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แบบ
Secondary Treatment Process
น้ําประปา

กระบวนการ

น้ําบริสุทธิ์

กระบวนการทางเทคนิค
แบบ Micro Filtration
แบบ Ultra Filtration
แบบ Nano Filtration
แบบ Reverse Osmosis
บริ ษั ท จะทํ า การศึก ษาคุณ สมบัติ ข องน้ํ า จากแหล ง น้ํ า ดิ บ โดยนํ า น้ํา ดิ บ ที่ไ ด ม าจากสถานที่ผ ลิ ต ของลู กค า มา
ทําการศึกษาในหองทดลองตรวจสอบวิเคราะหน้ําของบริษัทเพื่อคนหาสารปนเปอนและสิ่งเจือปน โดยเบื้องตนถาคุณภาพ
น้ําดิบมีสิ่งเจือปนมากและต่ํากวามาตรฐานคุณภาพน้ําประปาที่องคการอนามัยโลก (World Health Organisation) ได
กําหนดไว จะตองผานกระบวนการบําบัดแบบ Primary Treatment ในการบําบัดน้ําที่มีสิ่งเจือปนอยูนั้นจะเริ่มจากระดับ
ความซับซอนและความละเอียดในการบําบัดน้ําจากนอยไปหามาก ทั้งนี้ กระบวนการทางเทคนิคที่ใชจะขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของน้ําดิบของแตละพื้นที่ที่แตกตางกัน ซึ่งกระบวนการบําบัดแบบ Primary Treatment จะปรับสภาพคุณภาพน้ําดิบให
เทียบเทาน้ําประปา และจากกระบวนการบําบัดแบบ Secondary Treatment จะปรับสภาพคุณภาพน้ําจากน้ําประปาเปน
น้ําบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่ลูกคาตองการนําไปใชตอไป ซึ่งเทคโนโลยีที่บริษัทใชสามารถเรียงลําดับตาม
ความละเอียดของการกรองน้ําจากสารปนเปอนไดดังนี้
แบบ Micro Filtration
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.1 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอนที่มีขนาดใหญ
กวา 0.1 ไมครอนได อาทิ ทราย สารแขวนลอย และแบคทีเรียตาง ๆ ไดเกือบหมด อีกทั้งยังสามารถกรองไวรัสได
แบบ Ultra Filtration
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.01 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอนที่มีขนาดใหญ
กวา 0.01 ไมครอนได ซึ่งขนาดละเอียดกวาการกรองดวยระบบ Micro Filtration ทําใหสามารถกรองทราย สารแขวนลอย
และแบคทีเรีย ไวรัส และสารอินทรียทั้งหลาย อาทิ โปรตีนและไขมันตางๆไวไดหมด
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แบบ Nano Filtration
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.001 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอนที่มีขนาด
ใหญกวา 0.001 ไมครอนได ซึ่งขนาดละเอียดกวาการกรองดวยระบบ Micro และ Ultra Filtration ทําใหสามารถกรองทราย
สารแขวนลอย และแบคทีเรีย ไวรัส สารอินทรียทั้งหลาย เกลือและแรธาตุบางสวน
แบบ Reverse Osmosis
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.0001 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอนที่มีขนาด
ใหญกวา 0.0001 ไมครอนได ระบบการกรองดวย Reverse Osmosis สามารถกรอง แบคทีเรีย ไวรัส และสารละลาย อาทิ
ปรอท ตะกั่ว หรือโลหะหนักชนิดตางๆ ที่เจือปนอยูในน้ําออกได
สําหรับกระบวนการและวิธีการบําบัดน้ําดิบเบื้องตน (Pre-trement) นั้นอาจจะตองใชเทคโนโลยีแบบเดียวหรือแบบ
ผสมที่มากกวาหนึ่งวิธีดังที่อธิบายขางตนในการบําบัดน้ําดิบใหมีคุณภาพเทียบเทากับน้ําประปาทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของ
น้ําดิบที่นํามาบําบัด เชน ในกรณีพื้นที่ตั้งโรงงานของลูกคาอยูในพื้นที่ที่มีระบบประปาไหลผานแตคุณภาพของน้ําประปาใน
แตละพื้นที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน ดังนั้น หากนําน้ําประปาที่ยังไมผานการบําบัดใหเหมาะสมกับการใชงานของเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตอาจทําใหการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณชํารุดเสียหายได ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่ตองใชเทคโนโลยีดังกลาวขางตนทั้งแบบเดียวหรือแบบผสมในการบําบัดซ้ําจนใหเกิดเปนน้ําบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติ
ตามความตองการของแตละอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข
ในเบื้องตนทางกระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดน้ําบริโภคและเครื่องดื่มเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนด
คุณภาพและเงื่อนไข วิธีการผลิตซึ่งน้ําบริโภคจะตองมีคุณภาพและมาตรฐานประกอบไปดวย คุณสมบัติทางฟสิกต เชน มีคา
pH อยูระหวาง 6.5 – 8.5 ไมมีกลิ่นแตไมรวมถึงกลิ่นคลอรีน มีความขุนไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล สีตองไมเกิน 20 ฮาเซนยูนิต
สวนทางดานเคมีควรมีคุณสมบัติ เชน ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ไมเกิน 500 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร สารหนู
โครเมียม แมงกานีส เงิน ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร และอื่นๆ เปนตน สวนคุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรียระบุ
วา บักเตรีชนิดโคลิฟอรม ตองนอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร และไมมีบักเตรีชนิด อี.โคไล และจุลินทรียอื่นๆที่ทํา
ใหเกิดโรค
อยางไรก็ดีในแตละอุตสาหกรรมมาตรฐานในการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จะมีความความแตกตางกันในอีกระดับหนึ่ง
โดยสวนใหญจะมีมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเปนพื้นฐานหลัก ซึ่งผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัด
น้ําใหบริสุทธิ์ที่บริษัทนําเขาจะมีมาตรฐานตางๆที่กําหนดไว แลวแตจุดประสงคในการนําไปใชบําบัดน้ําซึ่งเปนมาตรฐานที่ได
ยอมรับตามหลักสากล โดยมาตรฐานของผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่บริษัทนําเขาและ
เปนตัวแทนในการจําหนายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลักตามอุตสาหกรรมดังนี้
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐาน NSF Standard
NSF เปนองคกรอิสระที่เปนกลางที่ไมประสงคทํากําไร ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพของสินคาที่มีผลตอสุขภาพของรางกาย ซึ่งรวมถึงอาหารและน้ํา ปจจุบัน NSF มีบุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ตรวจสอบสินคาที่เกี่ยวกับอาหาร, น้ํา และสิ่งแวดลอมที่ใหญที่สุดในโลก และไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ของบริษัทที่ไดนําเขาจะผานมาตรฐานหลัก NSF
Standard 3 หัวขอหลักคือ มาตรฐานที่ 42-ผลกระทบดานกายภาพ คือการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ําในการ
ลดปริมาณสารปนเปอนในน้ําดื่มที่มีผลกระทบตอรสชาติ กลิ่น และความในของน้ําดื่ม มาตรฐานที่ 53-ผลกระทบดาน
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สุขภาพ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ําในการลดปริมาณสารปนเปอนในน้ําดื่มที่มีอยูมากมายหลายชนิด รวมถึงสาร
ตะกั่ว แรใยหิน สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds, VOCs) และสารกําจัดศัตรูพืช มาตรฐานที่
55-การบําบัดน้ําทางจุลชีววิทยาดวยแสงอุลตราไวโอเล็ท
มาตรฐาน FDA Standard
FDA เปนองคกรของภาครัฐจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทําหนาที่ปกปองสุขภาพของผูบริโภคโดยใหความมั่นใจวา
อาหารและเครื่องดื่มมีความปลอดภัยในทางดานสุขาภิบาล รวมไปถึงวัคซีนและผลิตภัณฑทางชีวภาพอื่นๆ ผลิตภัณฑและ
อุปกรณทางการแพทยสําหรับที่ใชกับประชาชนจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของ
กั บ ระบบบํ า บั ด น้ํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท นั้ น จะเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ที่ เ หมาะสมในการบํ า บั ด น้ํ า บริ สุ ท ธิ์ ใ นเชิ ง
อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของกับอาหารและยา
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการแพทยโดยเฉพาะในศูนยไตเทียม
มาตรฐานของ The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI Standard)
AAMI เปนหนวยงานอิสระที่ไมไดแสวงหากําไร ซึ่งเปนการรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่หลากหลายเพื่อที่จะนําไปพัฒนาในการจัดการศูนยบริการดูแลสุขภาพในชุมชนใหดีขึ้น ประกอบกับการให
ขอมูลวิธีปฏิบัติและวิธีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง AAMI มีมาตรฐานที่ใชในการปฏิบัติในศูนยไตเทียม
และระดับคุณภาพของระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์
มาตรฐาน European Pharmacopoeia
European Pharmacopoeia เปนอีกหนึ่งมาตรฐานที่ใชในการปฏิบัติในศูนยไตเทียม และระดับคุณภาพของ
น้ําบริสุทธิที่ใชในกลุมประเทศยุโรป ซึ่งจะมีความคลายคลึงกับมาตรฐาน AAMI
มาตรฐานของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทยไดมีขอแนะนําเวชปฏิบัติการลางไตโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกเลือด พ.ศ.
2555 ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการใหบริการของบริษัทคือระบบน้ําบริสุทธิ์ โดยมาตรฐานที่กําหนดไดระบุไวคราวๆ
ดังนี้
1. ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ เชนการออกแบบระบบจายน้ําบริสุทธิ์ตองคํานึงถึงการปองกันไมใหเชื้อกอตัวไดโดยงาย
การเดินทอควรเปนชนิดไหลวนกลับทอตองไมมีปลายปด (dead end) เพื่อไมใหมีน้ําขังคางนิ่งอยูในระบบ วัสดุ
ที่ใชทําทอตองเปนสารปลอดสนิม ผิวดานในเรียบ และทนตอวิธีการอบฆาเชื้อโรค
2. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบน้ําบริสุทธิ์ โดยตองสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ําบริสุทธิ์และคุณภาพ
อุปกรณในระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์และตองมีการฆาเชื้อของระบบน้ําบริสุทธิ์เปนประจําไดอยางสม่ําเสมอ
ขั้นตอนในการใหบริการลูกคาของบริษัทประกอบดวย
1. การสํารวจและเก็บขอมูล (Survey & Data Collection)
เขาสํารวจตรวจสอบสถานที่ โครงสรางของอาคาร แหลงน้ําดิบ ระบบน้ําทิ้ง ระบบไฟฟา และ จุดรับน้ํา โดย
บริษัทจะนําน้ําดิบที่เก็บมาเปนตัวอยางมาตรวจคุณภาพในหองปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะหปริมาณสาร
ปนเปอนทางเคมี เชน คา pH ของน้ํา และสิ่งเจือปนตางๆ
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2. การประเมินความตองการของลูกคาและกลุมเปาหมาย (Estimated Demand)
สอบถามถึงความตองของผูใชและจุดประสงคในการใชเพื่อบริโภคและอุปโภค จํานวนผูใช และปริมาณในการ
ใชเพื่อที่จะวิเคราะหหาปริมาณน้ําบริสุทธิไหลออกจากระบบ (Flow Rate) ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกคา
3. การวิเคราะหและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับลูกคาและกลุมเปาหมาย (Analysis & International
Standard)
วิเคราะหขอกําหนดมาตรฐานตางๆที่เหมาะสมกับลูกคาโดยยึดความตองการของผูใชเปนหลักประกอบกับ
มาตรฐานที่ไดยอมรับจากองคกรตางๆ ใหเหมาะสมกับการใชงานหรือและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมของ
ผูใช
4. การออกแบบระบบ (System Design)
ออกแบบระบบที่ จ ะมาใช กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ต า งๆให เ กิ ด ความสะดวกในการใช แ ละง า ยต อ การ
ควบคุมดูแล เชน งานวางระบบควบคุมไฟฟา งานวางระบบทอน้ํา และ อื่นๆ
5. การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ (Product & Service)
นําเสนอผลิตภัณฑและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของและรวมไปถึงการใหบริการทั้งในการติดตั้งและบริการหลังการ
ขาย โดยชวยลูกคาในการวางแผนการบํารุงดูแลรักษาระบบ โดยคาดการณจากปริมาณการใชของผูใช จํานวน
ผูใช และกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการบํารุงดูแลรักษาระบบใหแกลูกคา
6. การติดตั้งและการทดสอบ (Installation testing & commissioning)
หลังจากนําเสนอตัวผลิตภัณฑและระบบ บริษัทจะทําการติดตั้ง และทดสอบระบบ ซึ่งระยะในการติดตั้งและ
ทดสอบจะมีความแตกตางกันในประเภทของงานติดตั้งดังนี้
สําหรับกลุมเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย ระยะเวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง
สําหรับกลุมอุตสาหกรรม ระยะเวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 7วัน ถึง 45 วัน
สําหรับกลุมทางการแพทย ระยะเวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 วัน
7. ตรวจสอบคุมภาพน้ํา
บริษัทสามารถใหบริการในการตรวจสอบคุมภาพน้ําโดยการบริการดังกลาวจะขึ้นอยูกับความตองการของ
ลูกคา โดยบริษัทจะนําสงตัวอยางน้ําหลังจากติดตั้งและทดสอบระบบไปยังองคกรอิสระเปนผูตรวจสอบที่
สามารถรับรองผลได
8. การบริการหลังการขายและดูแลรักษาระบบ
บริษัทสามารถใหบริการโดยมีแผนงานตามะยะเวลาในการเขาดูแลรักษาระบบที่ชัดเจนซึ่งเหมาะสมแกลูกคา
ในการวางแผนงานในอนาคต พรอมทั้งมีระบบ Call Center ที่ลูกคาสามารถโทรติดตอไดไดตลอด 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ขั้นตอนการใหบริการของบริษัทดังกลาวขางตนจะมีความแตกตางตามความตองการของลูกคาซึ่งสามารถแบง
ออกไดตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 3 ประเภท คือ
1. การจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ลูกคามีความรูและความเขาใจดีถึงระบบที่ลูกคาตองการวาควรมีผลิตภัณฑและอุปกรณประเภทใด
และชนิดใดที่เหมาะสมแกแหลงน้ําดิบที่ตั้งทําการของลูกคาซึ่งขั้นตอนการใหบริการของบริษัทจะ
เริ่ ม ต น ตั้ ง แต ก ารนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร ติ ด ตั้ ง และการทดสอบ และการวางแผนงาน
ใหบริการดูแลรักษาระบบ หรือจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณใหแกลกู คา
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2. การออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ลูกคาตองการความรูความเชี่ยวชาญของบริษัทในการวิเคราะหถึงแหลงน้ําดิบและคุณภาพของน้ํา
ที่ตั้ง ทําการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการใหบริการของการสํารวจและเก็บขอมูลจนถึงการวางแผน
งานใหบริการดูแลรักษาระบบดังที่กลาวไวขางตน
3. การใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ
นอกจากแผนงานเขาดูแลรักษาระบบที่ไดวางไวกับลูกคา ในกรณีฉุกเฉินลูกคาสามารถติดตอ Call
Center ของบริษัทไดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจงถึงปญหาและบริษัทจะทําการจัดสงพนักงานฝาย
เทคนิคเขาตรวจสอบระบบ
ตัวอยางผลงานที่ผานมาของบริษัทในป 2553 – 2555
บริษัท ฟลเตอร วิช่นั จํากัด (มหาชน)
ป
2553

ชื่อคูสัญญา
บริษัท เอ็นเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ลักษณะของสัญญา
ซื้อขาย

รายละเอียดสัญญา
สัญญาซื้อขายสินคา - เมมเบรน

2553 - 2555

บริษัท สตารบัคส (ไทยแลนด) จํากัด

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

สัญญางานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน

2553 - 2555

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

สัญญางานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน

2553 - 2555

บริษัท สยามแฟมิลี่มารท จํากัด

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

สัญญางานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน

2553 - 2555

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

สัญญางานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน

2553 - 2555

บริษัท แมคไทย จํากัด
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก
จํากัด

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

สัญญางานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน

2554 - 2555

SWENSEN'S (THAI) LIMITED

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

สัญญางานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน

2554

บริษัท ตรัวซบอง จํากัด

ซื้อขาย

สัญญาซื้อขายสินคา - ชุด Ozone

2554

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี

ซื้อขาย

สัญญาซื้อขายสินคา -เครื่องUV,ปมน้ําและถังกรอง)

2554

ซื้อขาย

2554

บริษัท ซี.อี.โอ วอเตอรเวิคส จํากัด
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย)จํากัด

งานติดตั้งระบบกรองน้ํา

2554

บริษัท เขาใหญไวนเนอรี่ จํากัด

งานติดตั้งระบบกรองน้ํา

2554

บริษัท แมคเคนนาแลนด จํากัด

งานติดตั้งระบบกรองน้ํา

2555

บริษัท เดย สตาร จํากัด
บริษัท เหรียญทองการพิมพ (กิมไป)
จํากัด
โรงเรียนสาธิต, พิบูลบําเพ็ญ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา

งานติดตั้งระบบกรองน้ํา

สัญญาซื้อขายสินคา - ชุด Ozone
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เพื่อทําน้ําประปาให
เปนน้ําตามคุณสมบัติที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงงาน
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เพื่อใชน้ําในการลาง
ขวดไวน และสวนอื่นๆในโรงงานผลิต
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เพื่อทําน้ําประปาให
เปนน้ําที่ใชในการอุปโภคในโรงแรม
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เพื่อทําน้ํากระดางให
เปนน้ําที่ใชในการอุปโภคภายในโรงแรม
งานติดตั้งระบบฆาเชื้อในน้ําประปาดวยระบบยูวี เพื่อใช
ในกระบวนการผลิตและใชในหองทดลอง(Lap)
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เพื่อทําน้ําดิบใหเปน
น้ําที่ใชในการอุปโภคในโรงเรียน

2555
2555

งานติดตั้งระบบฆาเชื้อ
งานติดตั้งระบบกรองน้ํา

สวนที่ 2.3 หนา 10

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ป

2553 - 2558

ชื่อคูสัญญา

บริษัท เซเวนเดย ไดอะลิซิส จํากัด

ลักษณะของสัญญา

เชาทางการเงิน

รายละเอียดสัญญา
สัญญาเชาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับศูนยไตเทียม คลินิกเวช
กรรมเฉพาะทางไตเทียม งามวงศวาน และศูนยไตเทียม รพ.มงกุฏ
วัฒนะ
สัญญาซื้อขายเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์ จํานวน 1 เครื่อง รุน UPW600H8

2553

กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ)

ซื้อขาย

2553

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ซื้อขาย

สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย เ ค รื่ อ ง ผ ลิ ต น้ํ า บ ริ สุ ท ธิ์ แ บ บ เ ค ลื่ อ น ที่
รุน Xion-TW-100-20-DP ยี่หอ Xion จํานวน 3 เครื่อง
สั ญ ญาเช า ระบบบํ า บั ด น้ํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ สํ า หรั บ ศู น ย ไ ตเที ย ม
โรงพยาบาลเบญจลักษณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2553 - 2558

หางหุนสวนจํากัด รีนัล ทรีทเม็นท

เชาทางการเงิน

2553 - 2558

บริษัท ชลลดาเวชกิจ จํากัด

เชาทางการเงิน

2554

สถาบันประสาทวิทยา

ซื้อขาย

2554 - 2559

บริษัท ตรัยเวชชก จํากัด

เชาทางการเงิน

2554 - 2559

บริษัท เมดแคร นอรทเทอรน จํากัด

เชาทางการเงิน

2555 - 2559

บริษัท คลินิกสามัคคีไตเทียม จํากัด

เชาทางการเงิน

2555

2555 - 2560
2555

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา
จํากัด
บริษัท เมดแคร นอรทเทอรน จํากัด
โรงพยาบาลนางรอง

ซื้อขาย
เชาทางการเงิน
ซื้อขาย

2555 - 2560

บริษัท ทีเอสอาร แคร จํากัด

เชาทางการเงิน

2555

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ระบบน้ํา และงานกอสราง

2555

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

2555

บริษัท เซเวนเดย ไดอะลิซิส จํากัด

2555

หางหุนสวนจํากัด รีนัลแคร สเป
เชียลลิสท

ระบบน้ํา

ปรับปรุงระบบน้ํา
กอสรางและเชาการเงิน
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สัญญาเชาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับศูนยไตเทียม รพ.ชล
ลดา
สัญญาซื้อขาย เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนยายได จํานวน 1
เครื่อง
สัญญาเชาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับไตเทียม คลีนิกเฉพาะ
ทางไตเทียมตรัยเวชชก
สัญญาเชาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับไตเทียม โรงพยาบาล
แพรคริสเตียน และ โรงพยาบาลพระพุทธบาท
สัญญาเชาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับไตเทียม โรงพยาบาล
สันปาตอง
สัญ ญาซื้ อ ขายระบบบํ าบั ด น้ํ าให บ ริสุ ท ธิ์ สํ า หรั บ หนว ยไตเที ย ม
กําลังผลิต 800 ลิตร/ชั่วโมง สําหรับเครื่องฟอกเลือด จํากนวน 14
เครื่อง และ Reprocess 3 จุด
สัญญาเชาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับไตเทียม โรงพยาบาล
คลินิคแพร
สัญญาจางทําระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ แบบอัลตราเพียวสําหรับ
ฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกเลือด โรงพยาบาลนางรอง และ สัญญา
จางตกตางระบบหนวยไตเทียม ของรพ.นางรอง
สัญญาเชาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับไตเทียม ศูนยอนามัย
12
สัญญาซื้อขายระบบบํ าบัดน้ํ าให บริสุ ทธิ์ สํ าหรั บฟอกเลือ ดดว ย
เครื่องไตเทียม จํานวน 1 ระบบ
สัญญาซื้อขายระบบบํ าบัดน้ํ าให บริสุ ทธิ์ สํ าหรั บฟอกเลือ ดดว ย
เครื่องไตเทียม จํานวน 1 ชุด
สัญญาซื้อขายสินคาระบบบําบัด น้ําใหบริสุ ทธิ์ สําหรั บหนวยไต
เทียม กําลังผลิต 1000 ลิตร/ชั่วโมง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไต
เทียม งามวงศวาน
สัญญาจางงานปรับปรุงและตกแตงหนวยไตเทียมและสัญญาเชา
ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับไตเทียมสําหรับโรงพยาบาลราช
เวช

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

3.2
3.2.1

การตลาดและสภาวะการแขงขัน
สภาวะอุตสาหกรรม
จากกลุมลูกคาเปาหมายขางตน จะสังเกตไดวาบริษัทมุงเนนในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในดาน
อาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage) และสุขภาพ (Health) ซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แบบ
รับประทานนอกบาน (Eat-Out) หรือ อาหารจานดวน (Fast Food) และอุตสาหกรรมดานสุขภาพของประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยไดรบั อิทธิพลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายภาครัฐในการใหการ
ดูแลสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่ยังคงนิยมรับประทานอาหารนอกบาน หรือการซื้อ
อาหารและเครื่องดื่มสําเร็จรูปกลับบาน สิ่งเหลานี้เปนตัวแปรสําคัญในการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท
โดยภาพรวมของป 2555 รัฐบาลไดมีการสนับสนุนภาคเอกชนทางดานการเงินโดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดเล็กโดย
รวมมือกับสถานบันการเงินในการใหสินเชื่อที่มีการผอนปรนมากขึ้นและดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนการชวยเพิ่มสภาพคลองและ
ฟนฟูกิจการจากวิกฤตน้ําทวมในป 2554 ซึ่งบริษัทไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากนโยบายดังกลาว นอกจากนี้
นโยบายเชิงกระตุนจากภาครัฐ อาทิ โครงการจํานําขาวเปลือก การลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 23
ในรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา มาตรการภาษีสําหรับรถยนตคันแรก และ
บานหลังแรก จะชวยมีการกระตุนการใชจายในประเทศไดมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบเชิงบวกตอกลุมลูกคาที่บริษัทใหบริการ
บริษัทมีรายไดหลักที่มาจากกลุมธุรกิจคาปลีก เชน รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) ธุรกิจรานอาหารที่มี
สาขา (Quick Serviced Chain-Restaurant) โรงพยาบาลและสถานพยาบาลโรคไต และโรงงานผลิตผลิตภัณฑตางๆที่มี
กระบวนการผลิตที่จําเปนตองใชน้ําที่ผานการบําบัดมาในการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิต
ธุรกิจคาปลีก
การขยายตัวของภาคคาปลีกในป 2555 โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยไดรายงานวาภาคคาปลีกในป 2555 มีอัตราการ
เติบโตอยูที่ประมาณรอยละ 7-8 และในป 2556 คาดวาตลาดคาปลีกจะมีแนวโนมการขยายตัวใกลเคียงกับป 2555 คือ
ขยายตัวอยูที่ประมาณรอยละ 6-8 โดยสวนหนึ่งไดรับปจจัยหนุนจากการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่มมีการรวมทุนระหวางผูประกอบการไทยและตางประเทศ และการรวมทุนระหวางผูประกอบการ
ไทยดว ยกันเอง ในการขยายสาขารา นคา ปลีกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดวา จะนํามาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตามพบวา ธุรกิจคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อยังคงสามารถขยายตัวและเปนที่นาสนใจของการเขามา
ลงทุนอยางตอเนื่องทั้งจากผูประกอบการรายเดิมและผูคาปลีกในตลาดอื่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบการเองและขยายสาขา
ดวยระบบแฟรนไชส ในชวงระหวางป 2551 – 2554 จํานวนรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย
อยูรอยละ 8.8 ประกอบไปดวยรานคาสะดวกซื้อนอกสถานีบริการน้ํามันมีอัตราการเติบโตในอัตรารอยละ 10.29 และรานคา
ในสถานีบริการน้ํามันทั้งหมดเติบโตในอัตรารอยละ 2.87 ในป 2555 มีจํานวนรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อในลักษณะ
กลุมของรานยอยที่อยูภายใตบริษัทเดียวกัน (Chain Store) เพิ่มขึ้น 967 สาขา ซึ่งในจํานวนนี้มาจากการขยายสาขาของราน
7-Eleven ถึง 546 สาขา แตเนื่องจากผูประกอบการบางรายหยุดการดําเนินกิจการ ทําใหจํานวนรานคาปลีกโดยรวมลดลง
ดังแสดงในตารางดานลาง
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จํานวนสาขาของรานสะดวกซื้อ ทั้งในชุมชนและสถานีบริการน้ํามัน
(หนวย : ราน)
2552
รานคาสะดวกซื้อนอกสถานีบริการน้ํามัน
7,906
- ราน 7-Eleven
4,462
- รานอื่นๆ
3,444
รานคาในสถานีบริการน้ํามันทั้งหมด
2,012
- ราน 7-Eleven
808
- รานอื่นๆ
1,204
รวมจํานวนรานสะดวกซื้อ
9,918

2553
8,883
4,920
3,963
2,075
870
1,205
10,958

2554
9,773
5,350
4,423
2,135
926
1,209
11,908

2555
9,526
5,842
3,684
1,988
980
1,008
11,514

แหลงขอมูล จากการรวบรวมและประมาณการที่อยูในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป(แบบ 56-1) ของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ป 2555

จากขอมูลแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1) ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ไดระบุถึง
การขยายตัวของราน 7-Eleven ในชวงตลอด 10 ปที่ผานมาราน 7-Eleven ไดมีการขยายเครือขายรานสาขาอยางตอเนื่อง
ประมาณปละ 400-500 สาขา เพื่อใหสามารถครอบคลุมและเขาถึงความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะการ
ขยายสาขาผานระบบแฟรนไชส ซึ่งคาดวาภายใน 5 – 6 ป ขางหนา ราน 7-Eleven จะมีสาขาไมต่ํากวา 10,000 สาขา ซึ่ง
สัดสวนจํานวนรานสะดวกซื้อ 7-Eleven อยูในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนรานสะดวกซื้อทั้งหมดในอดีต ดังนั้น
ภายใน 5 - 6 ปขางหนาจํานวนรานสะดวกซื้อที่คาดวาจะมีการเปดใหมจํานวนไมต่ํากวา 8,486 สาขา หรือ ยอดรวมจํานวน
รานสะดวกซื้อทั้งหมดจํานวนประมาณ 20,000 สาขา ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทไดใหความเห็นวาคาใชจายในการติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์อยูระหวาง 15,000 – 18,000 บาท และ คาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยูระหวาง 3,000 –
5,000 บาทตอป
ธุรกิจรานอาหาร
ธุรกิจรานอาหารประเภทของรานและชนิดของอาหารมีหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูบริโภคอยาง
กวางขวาง ทําใหประชาชนสามารถเลือกบริโภคไดงาย ซึ่งอาหารเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและแนวโนม
การบริโภคหรือรับประทานอาหารนอกบานมีมากขึ้น เนื่องจากสภาวะของสังคมปจจุบันตองรีบเรงแขงขันกับเวลา อีกทั้ง
ปญ หาการจราจรทํ า ให เ วลาและความสะดวกในการประกอบอาหารและรั บ ประทานในบ า นน อ ยลง การใช บ ริก าร
รานอาหารและภัตตาการจึงมีมากขึ้น อยางไรก็ดีธุรกิจรานอาหารมีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจมหาภาค ซึ่งจะสงผล
กระทบตอรายไดของผูบริโภคทําใหกําลังการซื้อเปลี่ยนแปลงงาย ทั้งนี้รานอาหารในปจจุบันมีจํานวนมาก เนื่องจากเปน
ธุรกิจที่ไมซับซอนทําใหการแขงขันสูงโดยสามารถแบงธุรกิจรานอาหารออกเปน 3 ประเภทหลักคือ ธุรกิจอาหารบริการ
ดวนนสไตลตะวันตก (Quick Serviced Chain-Restaurant) ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจรานอาหารขนาดเล็ก โดยรายได
สวนใหญของบริษัทจะมาจากธุรกิจอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกที่มีสาขา
ทั้งนี้ในป 2555 ธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตก (Quick Serviced Chain-Restaurant) คาดวามีมูลคา
ตลาดประมาณมากกวา 40,000 ลานบาท สวนใหญเปนแฟรนไชสที่มีบริษัทแมอยูภายในประเทศและในตางประเทศ โดย
มูลคาดังกลาวประกอบดวยธุรกิจคาเฟมีสัดสวนรายไดอยูรอยละ 8 ธุรกิจแคชชวลไดนิ่งมีสัดสวนรายไดรอยละ 48 ธุรกิจ
ฟาสตฟูดมีสัดสวนรายไดรอยละ 35 ธุรกิจไอศกรีม และ เบเกอรี่มีสัดสวนรายไดรอยละ 10 ในป 2556 บริษัทคาดวาตลาด
โดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากสภาวะความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเงิน
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การเมืองและความเชื่อมั่นของผูบริโภคของประเทศไทยในปจจุบัน โดยคาดวาอัตราการเติบโตของยอดขายรานสาขาเดิม
(Same Store Sales) จะอยูระดับเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึ่งจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3-5
ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทยระหวางป 2553 – 2555
2553
รายได

รายได (ลานบาท)

รอยละ

2554
รายได

รอยละ

คาเฟ
2,476
7.0%
3,107
8.0%
แคชชวล ไดนิ่ง
17,335
51.0%
19,495
49.0%
ฟาสตฟูด
11,239
33.0%
13,626
34.0%
ไอศกรีม และ เบเกอรี่
3,180
9.0%
3,902
10.0%
ตลาดรวม
34,230
100.0%
40,131
100.0%
แหลงขอมูล จากกระทรวงพาณิชย โดยเลือกบริษัทในกลุมอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญที่สุด 500 บริษัทแรก

2555 (ประมาณการ)
รายได
รอยละ
3,645
22,303
16,175
4,457
46,581

8.0%
48.0%
35.0%
10.0%
100.0%

ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทไดใหความเห็นวาโครงสรางตนทุนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจรานอาหารโดยเฉลี่ย
ประกอบไปดว ยคาอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องปรุง รอยละ 45 เงินเดือนและคาแรงพนั กงาน รอ ยละ 22 สวนที่เหลือ
ประกอบดวยคาใชจายดานอาคาร สถานที่ คาสาธารณูปโภค คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ รอยละ 35 ตอตนทุนรวม
ทั้งหมด
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแตธันวาคม ป 2552 ถึง ธันวาคม ป 2555 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไมไดมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนนัยสําคัญ เนื่องจากมีเปดและปดโรงงานในชวงระหวางป
ดังกลาว อยางไรก็ดี แนวโนมของการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมมีการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในป 2555 แสดงใหเห็นวา
โรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายกําลังการผลิตโดยรวมทั้งนี้สอดคลองกับ GDP ที่มีการเติบโตในอัตรารอยละ 6.4 ทั้งนี้
สามารถสรุปจํานวนโรงงานที่ไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเฉลี่ยเงินลงทุนตอโรงงานในชวงธันวาคมป
2552 ถึง ธันวาคมป 2555 ไดในตารางดังนี้
จํานวนโรงงานที่ไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแตธันวาคม ป 2552 ถึง ธันวาคม ป 2555
จํานวนเงินลงทุน (ลาน เฉลี่ยเงินลงทุนตอโรงงาน
ป
จํานวนโรงงาน
บาท)
(ลานบาท)
ธ.ค.-52

324

11,763

36

ธ.ค.-53

308

18,289

59

ธ.ค.-54

276

12,202

44

ธ.ค.-55

306

68,305

223

แหลงขอมูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ณ เดือนธันวาคม ป 2555 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการจํานวน 70 โรงงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.88 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด สวนภูมิภาคจํานวน 236
โรงงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.12 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด โดยในสวนภาคเหนือ ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการมาก
ที่สุดจํานวน 85 โรงงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.78 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด นอยที่สุดภาคตะวันออกจํานวน 18
สวนที่ 2.3 หนา 14

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

โรงงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.88 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้สวนดานของเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่มาก
ที่สุดอยูในภาคกลางมีการลงทุนจํานวน 48,262 ลานบาท หรือ เฉลี่ยเงินลงทุนตอโรงงานจํานวน 2,011 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 70.66 ของเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปไดในตารางดังนี้
จํานวนโรงงานที่ไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ กรกฎาคม ป 2555 โดยแยกตามภูมิภาค
หนวย : ลานบาท

ภูมิภาค

จํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน

เฉลี่ยเงินลงทุนตอโรงงาน

- กรุงเทพมหานคร

27

332

12

- ปริมณฑล

43

1,064

25

รวม กทม.และปริมณฑล

70

1,396

20

ภูมิภาค
- ภาคกลาง

24

48,262

2,011

- ภาคตะวันออก

18

554

31

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

65

14,980

230

- ภาคเหนือ

85

2,138

25

- ภาคใต

44

976

22

รวมภูมิภาค

236

66,909

284

รวมทั้งหมด

306

68,305

223

แหลงขอมูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทไดใหความเห็นวากลุมลูกคาเปาหมายปจจุบันในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะ
อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง ซึ่งคาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยูระหวาง 30,000 –
2,000,000 บาทตอป
ธุรกิจทางการแพทย
เนื่องจากการใหบริการที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ของบริษัทนั้น เปนสวนปจจัยสําคัญในการเกื้อหนุน
ใหบ ริษัทสามารถเขาไปใหบริการในกลุมลู กคาทางการแพทย ซึ่งในธุรกิจทางการแพทยนั้นมีมาตรฐานความตองการ
คุณภาพน้ําบริสุทธิ์ที่ใชในระดับที่สูง และมีปริมาณในการใชมีปริมาณมาก เชน ศูนยไตเทียม ศูนยทันตกรรม ศูนยบํารุงดูแล
และรักษาผิวหนัง ศูนยความงามและสุขภาพ และหนวยงานในโรงพยาบาลตางๆ
ปจจุบันบริษัทไดเริ่มเขาไปใหบริการแกกลุมลูกคาศูนยไตเทียม โดยบริษัทเล็งเห็นวากลุมลูกคาศูนยไตเทียมมีความ
ตองการเฉพาะและระบบมีความซับซอน ซึ่งผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับศูนยไต
เทียมมีจํานวนนอย ประกอบกับความจํากัดในการใหบริการ ปจจุบันหนวยบริการศูนยไตเทียมทั้งหมดในประเทศไทยมี
ประมาณ 420 แหงตามขอมูลจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยป 2551 โดยสัดสวนลูกคาที่เปนผูใหบริการศูนยไตเทียมนั้น
ประกอบดวย ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน และมูลนิธิ ซึ่งสามารถแบงออกเปนรอยละ 53.8, 42.1, 3.8, และ 0.2
ตามลําดับ
สวนที่ 2.3 หนา 15

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

จํานวนศูนยบริการลางไตระหวางป 2540 – 2552
500

จํานวนศูนยไตเทียม

450
400
350

328

301

399

395

2549

2550

420

440

352

300
250
200

200
153

150
100
50

66

99

114

0
2540 2541

2542

2543

2545

2546

2547

2548

2551

2552

แหลงขอมูล จากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยสําหรับป 2552

ในชวงระยะเวลา 12 ปที่ผานมา ระหวางป 2540 – 2552 จํานวนศูนยไตเทียมทั้งหมดที่อยูในประเทศไทยมีอัตรา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและสามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ ในระหวางป 2540 – 2546 อัตราเพิ่มขึ้นจํานวนศูนยไตเทียมจะมี
อัตราที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดโดยอัตราเฉลี่ยในการเพิ่มขึ้นรอยละ 37.88 ตอป หลังจากนั้นระหวางป 2547 – 2552 อัตรา
เพิ่มขึ้นจํานวนศูนยไตเทียมอยูอัตราเฉลี่ยรอยละ 6.62 ตอป ทั้งนี้จากขอมูลสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยในป 2552 ระบุวา
ทุกๆประชากรในจํานวน 1 ลานคนจะมีผูปวยโรคไต 552 คน โดยประมาณรอยละ 77 ของผูปวยโรคไตที่จะตองรักษาดวย
การลางไต (Hemodialysis) แต ณ ปจจุบันจํานวนศูนยบริการลางไตสวนใหญจะตั้งอยูในภูมิภาคและจังหวัดที่มีกําลังการใช
จายสูงโดยสามารถสรุปไดในตารางดังนี้
ตารางจํานวนศูนยไตเทียมที่ตั้งอยูในแตละภูมิภาคของประเทศไทยสําหรับป 2552
จํานวนศูนยไตเทียม จํานวนเครื่องลางไต จํานวนประชากร (ลานคน)
กรุงเทพฯและปริมณฑล

156

35%

1,673

42%

10.24

16%

ภาคกลาง

56

13%

445

11%

9.39

15%

ภาคตะวันตก

20

5%

146

4%

3.15

5%

ภาคตะวันออก

35

8%

301

8%

4.31

7%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

79

18%

682

17%

21.5

34%

ภาคใต

48

11%

331

8%

8.81

14%

ภาคเหนือ

46

10%

431

11%

6.13

10%

รวม

440

100%

4,009

100%

63.11

100%

แหลงขอมูล จากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยสําหรับป 2552
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

จากตารางขางตนสามารถสรุปไดวาโดยเฉลี่ยจํานวนเครื่องลางไตจะมีอยูประมาณ 9 ยูนิตตอหนวยศูนยไตเทียม
ของทั้งหมดที่มีอยูในประเทศไทย ซึ่งสามารถแยกออกตามภูมิภาคโดยในภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ มีเครื่องยูนิตลางไตตอหนวยศูนยไตเทียมจํานวน
11, 8, 7, 9, 9, 7, และ 9 ยูนิต ตามลําดับ เมื่อมาเปรียบเทียบกับประชากรที่คาดวาเปนผูปวยโรคไตและตองรักษาดวยวิธี
ลางไตในป 2552 โดยเฉลี่ยทั้งหมดภายในประเทศมีประมาณ 7 คนตอเครื่องลางไต 1 เครื่อง ซึ่งเมื่อแยกตามภูมิภาคมีผูปวย
โรคไตที่ตองรักษาดวยวิธีลางไตโดยเฉลี่ยในสวน ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ จํานวน 3, 9, 9, 6, 13, 11, และ 6 คนตอเครื่องลางไต 1 เครื่อง ตามลําดับ โดย
ปกติจํานวนครั้งที่ผูปวยตองเขารักษาดวยวิธีการลางไตโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาหและศักยภาพในการใหบริการ
ของเครื่องลางไตตอ 1 ยูนิตโดยเฉลี่ยอยูที่ 2 ครั้งตอวัน ซึ่งจะเห็นไดวาในสวนของภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก
และภาคใตปริมาณเครื่องลางไตไมเพียงพอตอปริมาณประชากรที่คาดวามีผูปวยโรคไตที่จําเปนตองเขารักษาดวยวิธีฟอก
เลือดดวยเครื่องฟอกเลือด (Hemodialysis)
เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวา โรคไตเปนโรคเรื้อรังตองการการดูแลรักษาที่ยาวนาน หลายรายตองรักษาตลอดชีวิต
โดยวิธีการรักษาเรียกวา การบําบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบดวย 3 วิธี คือ การฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกเลือด (Hemodialysis)
การลางชองทองดวยน้ํายา (Peritoneal Dialysis) และการผาตัดเปลี่ยนไต (Kidney Transplantation) โดยสวนใหญรอยละ
มากกวา 80 ของจํานวนผูปวยโรคไตรักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกเลือด (Hemodialysis) จํานวนผูปวยโรคไตใน
อดีตที่ผานมาจะเห็นไดวามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกๆป ซึ่งปจจัยหลักนั้นเกิดจากปจจัยทางตรง เชน การใชยา การกินอาหาร อาชีพ
และอุบัติเหตุ สวนปจจัยทางออม เชน กรรมพันธุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และความอวน ซึ่งจํานวนผูปวยโรคไตตั้งแตป
2540 – 2552 สามารถแสดงในกราฟดานลางไดดังนี้
กราฟแสดงจํานวนผูปวยโรคไตที่เขารักการรักษาระหวางป 2540 – 2552

จํานวนผูปวยตอประชากร 1 ลานคน

600

552.8
496.93

500

419.95

400
300
200
100

30

54.4

78.9

99.4

114.8

2543

2544

234.4

236.4

2546

2547

275.3

302.6

0
2540

2541

2542

2548

2549

2550

2551

2552

แหลงขอมูล: จากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยสําหรับป 2552
หมายเหตุ: ขอมูลป 2545 ไมมี

ตั้งแตระหวางป 2540 – 2552 จํานวนผูปวยโรคไตเพิ่มขึ้นประมาณ 18 เทา โดยเฉลี่ยแลวมีผูปวยโรคไตเพิ่มขึ้น
มากกวารอยละ 30 ตอปในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ซึ่งคาดวาแนวโนมผูปวยโรคไตจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและ
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โรคนี้เปนโรคที่ตองใชการดูแลรักษาที่ยาวนาน ประกอบกับปริมาณเครื่องลางไตในสวนของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือยังมีไมพอตอความตองการ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความเสี่ยงที่ผูปวยที่เปนโรคนิ่วในไตและทางเดินปสสาวะสูงกวาภาคอื่นๆ สาเหตุมาจากลักษณะของอาหาร น้ํา และปจจัย
อื่นๆ สําหรับศูนยบริการลางไตเดิมที่มีอยูผูบริหารของบริษัทใหความเห็นวาทุกๆ 5 ป ศูนยบริการลางไตจะมีการซอมแซม
ปรับปรุงระบบขนาดใหญ (Major Overhaul) โดยคาใชจายในการปรับปรุงอยูระหวาง 100,000 – 300,000 บาท และในแต
ละปหนวยศูนยไตเทียมจะมีคาใชจายในการซื้ออุปกรณ และดูแลรักษาประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
3.2.2 สภาวะการแขงขัน
สภาวะในการแขงขันในการออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ การใหบริการหลังการ
ขาย ดูแลและบํารุงรักษาระบบและจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณ สามารถแบงไดตามกลุมลูกคาได 3 ประเภทตามดังนี้
1) กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย (Commercial and Residential)
สภาวะการแขงขันในธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย บริษัทมีคูแขงขัน
จํานวนมากที่เปนผูประกอบการรายเล็กโดยสวนใหญจะอยูในธุรกิจบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่อที่พักอาศัย ซึ่งผูประกอบการ
บางสวนไดมีการนําผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวกับการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับเพื่อที่พักอาศัยมาทําตลาดในกลุมเพื่อ
การพาณิชย เนื่องจากความไมเขาใจของลูกคาเรื่องความแตกตางในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและอุปกรณในการบําบัด
น้ําบริสุทธิ์ระหวางเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัยนั้นมีขอจํากัดเฉพาะ ดังนั้นคุณภาพน้ําจะไมไดมาตรฐานและระยะเวลาใน
การทํางานจะมีอัตราการชํารุดสูง ในสวนคูแขงที่เปนผูประกอบการที่มีผลิตภัณฑและบริการที่คลายคลึงกับของบริษัทนั้นจะ
เปนบริษัทขามชาติที่มีตัวแทนจัดจําหนายในประเทศไทยแตมีหนวยบริการที่ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาในการใน
การดูแลบํารุงรักษาระบบหลังการขาย
ปจจัยหลักสําคัญในการใหบริการสําหรับตลาดเพื่อการพาณิชยนั้นคือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและงานบริการ
หลังการขาย ซึ่งตอมาไดถูกพัฒนาตามความตองการของลูกคาที่ไดเรียกรองใหผูประกอบการเขามาแกปญหาและสนับสนุน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑของลูกคาใหมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ระบบมาตรฐานตางๆที่สําคัญไดถูกนํามา
เปนขอกําหนดจากคูคาหรือเจาของแฟรนไชส Franchise เพื่อการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานสินคาในสาขาตางๆของ
Franchise ให มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ดั ง นั้ น มาตรฐานต า งๆของคุ ณ ภาพน้ํ า ต อ งได ก ารยอมรั บ ในระดั บ สากลและ
ภายในประเทศ ประกอบกับบุคลากรที่มีความพรอมและมีความสามารถในการใหบริการหลังการขายไดทั่วถึงทุกภูมิภาคที่
สามารถกํ าหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงเปรียบเสมือนเปนอุป สรรคของ
ผูประกอบการรายใหมๆที่จะเขามายังในธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในลักษณะการใหบริการแบบครบวงจร
อีกทั้งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่คุณภาพน้ํา
ไดมาตรฐานและผลิตภัณฑและอุปกรณไดมาตรฐานสากลและมีหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนของบริษัทเอง
ประกอบกับบริษัทมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตั้งที่เปนมาตรฐานทันตอแผนงานที่ลูกคาไดกําหนด
ปจจุบันมีผูประกอบการที่ใหบริการในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทดังตอไปนี้
- บริษัท ฟรีสเซอร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2550 เปนธุรกิจผูผลิต จัดจําหนายและใหบริการซอมบํารุงเกี่ยวกับระบบน้ํา การกรองน้ําและ
เครื่องกรองน้ํา และเปนผูจัดจําหนายเครื่องจําหนายน้ําหวาน-น้ําอัดลม ใหกับบริษัทน้ําอัดลมชื่อดัง มีสํานักงานใหญต้ังอยู
บริเวณถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท ฟรีสเซอร อินเตอรเนชั่นแนล
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(ประเทศไทย) จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 180.05 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวน 88.05 ลานบาท
- บริษัท กูดดี้ อิควิปเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2547 เปนธุรกิจผูจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณเกี่ยวกับระบบน้ํา การกรองน้ํา เครื่องกรองน้ํา
และระบบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น มี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ง อยู บ ริ เ วณถนนสุท ธิส าร เขตดิ นแดง กรุง เทพมหานคร ทั้ง นี้ผ ลการ
ดําเนินงานของบริษัท กูดดี้ อิควิปเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 136.76 ลานบาท และมี
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 94.27 ลานบาท
- บริษัท เอฟ บี เอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2538 เปนธุรกิจผูเกี่ยวกับระบบน้ํา การกรองน้ําและเครื่องกรองน้ํา รวมไปถึงจัดจําหนายสินคา
เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม เครื่องผลิตน้ําแข็ง เบียรสด เครื่องดื่มอัดลมและไมอัดลม มีสํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนติวา
นนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดกรุงเทพฯ ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท เอฟ บี เอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในป 2554 มี
รายไดรวมจํานวน 36.70 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 26.68 ลานบาท
2) กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา (Industrial and Original Equipment Manufacturer
“OEM”)
สภาวะการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา บริษัทมีคูแขงอยูจํานวนมากโดยสวนใหญ
จะเปนผูประกอบการรายเล็กๆ ทั้งที่เปนทั้งคูแขงและคูคาของบริษัทที่เปนผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM) เนื่องจากวา
แตละกลุมอุตสาหกรรมมีขอกําหนดมาตรฐานเฉพาะในการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ประกอบกับแตละกระบวนการในการผลิตที่
ใชระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ก็มีมาตรฐานที่หลากหลาย อยางไรก็ดี บริษัทเปนผูนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับ
ระบบบํ า บัด น้ํา ให บ ริ สุ ท ธิ์ ท่ี ห ลากหลาย รวมถึง เปน ตัว แทนในการจัดจํ า หนา ยผลิ ตภั ณ ฑ และอุ ป กรณ ยี่ ห อ ชั้น นํา จาก
ตางประเทศที่ครอบคลุมถึงกลุมอุตสาหกรรม ทําใหบริษัทสามารถใหบริการแบบครบวงจรได เชน ออกแบบ ประกอบและ
ติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ตามลักษณะความตองการของลูกคา หรือจัดจําหนายผลิตภัณฑ และ
อุปกรณตางๆ เนื่องจากสภาวะการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมมีผูประกอบการหลายรายแตมีขอจํากัดบางอยางเชน ไมมี
ผลิตภั ณ ฑ แ ละอุปกรณ ที่ส ามารถจะใหบ ริ ก ารไดทั น ทว งทีแ ละไม สามารถที่จ ะใหบ ริการหลัง การขายไดอ ยา งตอ เนื่อ ง
เนื่องจากผูประกอบการที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์รายอื่นๆไมมีความสามารถในการใหบริการดูแลบํารุงรักษา
ระบบไดหรืออยูในพื้นที่ที่หางไกลจากลูกคา ดังนั้นสภาวะการแขงขันจึงมีลักษณะที่เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่ง
บริษัทอยูในสถานะที่สามารถใหบริการแบบครบวงจรที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์และสามารถใหบริการเฉพาะ
บางสวนของระบบได เชน ประกอบผลิตภัณฑในลักษณะของ OEM ติดตั้ง และ/หรือ จัดจําหนายผลิตภัณฑ และอุปกรณ
ส ว นการให บ ริ ก ารหลั ง การขายในการดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาระบบจะขึ้ น อยู กั บ การต อ รองกั บ ผู ป ระกอบการ บริ ษั ท เล็ ง เห็ น
ความสําคัญของผูประกอบการทางดานระบบน้ําในลักษณะของ OEM ซึ่งบางครั้งผูประกอบการมีความสัมพันธอันดีตอ
ลูกคาผูใชผลิตภัณฑและบริการ(End User) โดยบริษัทตระหนักดีอยูเสมอวาผูประกอบการที่เปนลักษณะ OEM
เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนกับผูประกอบการดังกลาวเพื่อพัฒนาธุรกิจรวมกันในระยะ
ยาว
ปจจุบันมีผูประกอบการที่ใหบริการในกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ําที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกับ
บริษัทดังตอไปนี้
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-

บริษัท โรจนพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2543 เปนธุรกิจผูผลิต และจัดจํา หนา ยผลิตภัณฑการกรองน้ํ าตามความตองการของลู กคา
(Origianl Equipment Manufacturer “OEM”) รวมไปถึงผลิตภัณฑเกี่ยวกับไสกรองน้ําและสารกรองน้ํา มีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูบริเวณถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท โรจนพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 168.69 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 92.83 ลาน
บาท
- บริษัท ริเวอร เอ.วี.แอนด เซอรวิส จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2542 เปนธุรกิจตัวแทนจําหนายและนําเขาผลิตภัณฑไสกรองน้ํา ถังไสกรอง ถุงกรอง ใยกรอง
อากาศ ผารกอง กระดาษกรอง และตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ จากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุน และเกาหลี มีสํานักงานใหญตั้งอยู
บริเวณถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท ริเวอร เอ.วี.แอนด เซอรวิส จํากัด
ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 61.89 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 31.36 ลานบาท
- บริษัท ฟงกชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2540 เปนธุรกิจผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ํา และระบบน้ํา พรอมทั้ง
อุปกรณตางๆเกี่ยวของ มีสํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนเจริญพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ฟงกชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 260.64 ลานบาท และมีสินทรัพย
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 192.32 ลานบาท
3) กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย (Medical Services)
สภาวะการแขงขันในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทย บริษัทมีคูแขงจํานวนประมาณ 3-4 รายซึ่งถือวามีคูแขง
จํานวนนอยรายเนื่องจากกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยนั้นจะตองมีความเขาใจในเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยอยาง
ตอเนื่องและมาตรฐานที่กําหนดจากองคกรตางๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ดังนั้น
ความรูและความเขาใจของผูประกอบการในการออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์อาจเปนขอจํากัดของ
ผูประกอบการสวนใหญที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยได ประกอบกับในสาขา
บริการทางการแพทยที่ตองมีระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์นั้นจะมีความแตกตางกันในแตละสาขา เชน ศูนยไตเทียม ศูนยทันตก
รรม ศูนยบํารุงดูแลและรักษาผิวหนัง ศูนยความงามและสุขภาพ และหนวยงานในโรงพยาบาลตางๆ ความตองการระดับ
ของคุณ ภาพน้ําบริสุท ธิ์มีค วามแตกตา งกัน ประกอบกับ ผูป ระกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมีอ ยูจํา กัดทํา ใหก าร
ใหบริการและการติดตั้งเปนในลักษณะรับเหมาชวง หรือติดตั้งบางสวนที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ซึ่งอาจทําให
เกิดความยุงยากแกลูกคาที่จะตองมีผูรับเหมาหลายรายและเกิดการลาชาทั้งในการติดตั้งและการใหบริการดูแลบํารุงรักษา
ระบบหลังการขาย
บริษัทไดใหความสําคัญแกกลุมลูกคาเปาหมายทางการแพทยหลักคือศูนยไตเทียมซึ่งมีความซับซอนทั้งในการ
ติดตั้งและการใหบริการ เนื่องจากความตองการในกลุมศูนยไตเทียมมีมาตรฐานในระดับสูง เพราะเกี่ยวของกับชีวิตของ
ผูปวยที่ไมสามารถใหมีสิ่งเจือปนปะปนมากับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ได ดังนั้นจึงมีความตองการเฉพาะทางอีกทั้งลูกคาเอง
มีมาตรฐานที่ถูกกําหนดโดยสมาคมทางการแพทยในระดับที่สูงเพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาด ปจจุบันบริษัทเปนผูนําในการ
ใหบริการติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับศูนยไตเทียมซึ่งเปนธุรกิจในการใหบริการทางการแพทยที่เกี่ยวของกับระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งสามารถใหบริการติดตั้งแบบครบวงจร (Turnkey Project) เชน ติดตั้งระบบไฟฟา
ระบบทอน้ํา และติดตั้งงานเฟอรนิเจอร ประกอบกับการใหบริการแบบครบวงจรในการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําให
บริสุท ธิ์ ทั้ง นี้ บริษัท มีผลิ ตภัณ ฑเครื่ องผลิ ตน้ํ าบริสุท ธิ์พ รอมระบบการฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่ ซึ่งอยูระหวา งการอนุมัติจด
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สิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา โดยเครื่องดังกลาวสามารถนํามาใชทดแทนระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในชวงระหวาง
การดูแลบํารุงรักษา
ปจจุบันมีผูประกอบการที่ใหบริการในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทดังตอไปนี้
- บริษัท วอเทค จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2532 เปนธุรกิจผูจัดจําหนายอุปกรณระบบน้ํา และเคมีปรับสภาพน้ํา มีสํานักงานใหญตั้งอยู
บริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท วอเทค จํากัด ในป
2552 มีรายไดรวมจํานวน 59.48 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 33.45 ลานบาท
- บริษัท อีออนเมด จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2531 เปนธุ รกิจให เชา เครื่องฟอกเลือ ดหรือเครื่อ งไตเทียม และติดตั้งระบบศูน ยไตเทียม มี
สํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท อีออนเมด
จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 342.85 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 239.97
ลานบาท
- บริษัท ซีวีพี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2543 เปนธุรกิจผูผลิตและจัดจําหนายวัสดุอุปกรณสําหรับเครื่องฟอกเลือดหรือเครื่องฟอกไต มี
สํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท ซีวีพี เมดิคอล
เทคโนโลยี จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 228.89 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน
172.13 ลานบาท
- บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2554 เปนธุรกิจผูจัดจําหนายและติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มระบบ Reverse Osmosis(RO) และ
อุปกรณติดตั้งทุกชนิด จําหนายและติดตั้งเครื่องฆาเชื้อ UV และโอโซน สารเคมีเกี่ยวกับการผลิตน้ําประปาน้ําดื่ม Reverse
Osmosis(RO) มีสํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท
ซีวีพี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 2.05 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 จํานวน 1.27 ลานบาท
3.2.3

กลยุทธการแขงขัน

จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจมาเกือบ 20 ป บริษัทไดกําหนดกลยุทธการแขงขันเพื่อรักษาความสามารถใน
การแขงขัน และดํารงความเปนผูนําในตลาดที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ซึ่งปจจัยในการประสบความสําเร็จของ
บริษัทมีดังตอไปนี้
1)

กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ
1.1 ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

บริษัทไดดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบน้ําเปนระยะเวลามาเกือบ 20 ป อีกทั้งเปนผูนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณ
ที่มีคุณภาพและหลากหลาย บริษัทมุงมั่นที่จะดํารงความเปนผูนําโดยการใหบริการอยางมืออาชีพทั้งกอนและหลังการขาย
โดยใหความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาและผูที่จะมาใช
บริการของลูกคาเปนหลัก ทําใหบริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหาใหแกลูกคา
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โดยคํานึงถึงโอกาสทางธุรกิจของลูกคาและตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จากที่บริษัทตระหนักดีถึงความตองการของ
ลูกคาทําใหบริษัทมีความสัมพันธที่ดี และใกลชิดกับลูกคาเสมอมา อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดมีการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการ วิธีปฏิบัติตอลูกคา กระบวนการและวิธีการผลิตใหมๆที่ทันสมัยสําหรับระบบที่เกี่ยวของกับระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์อยูสม่ําเสมอโดยเปนองคความรูที่บริษัทสะสมประสบการณมาและการรวมมาจากผูจําหนายหลักจาก
ตางประเทศ สงผลใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกเดิมและลูกคาใหมมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังมุงเนนที่จะคนควา
ผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อที่จะมาเสริมสรางกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์อยางมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง
1.2 การสงมอบงานที่ตรงตอเวลาและเชื่อถือได
บริษัทเปนทั้งผูนําเขา ผูติดตั้งและจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบน้ําที่หลากหลาย โดยมี
ทีมงานตั้งแตออกแบบระบบ ติดตั้ง ทดสอบไปจนถึงการใหบริการบํารุงรักษาภายหลังการติดตั้งแลว และมีประสบการณใน
การใหบริการลูกคาทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งงานติดตั้งและการใหบริการบํารุงรักษาของบริษัทนั้น บริษัทจะคํานึง
กําหนดระยะเวลาสงมอบที่ลูกคากําหนดไวเพื่อมิใหลูกคามีผลกระทบจากการเสียโอกาสทางธุรกิจโดยบริษัทจะมีการทํา
สัญญาเริ่มเขาติดตั้งและระยะเวลาสงมอบอยางชัดเจน อีกทั้งชวยลูกคาวางแผนระยะเวลาในการใหบริการบํารุงรักษาระบบ
เพื่อมิใหกระบวนการผลิตติดขัดหรือมีผลกระทบตอคุณภาพสินคาจากการผลิต
2)

กลยุทธดานราคา

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ โดยมุงเนนการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพของลูกคา
เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหนอยที่สุด อีกทั้งผลิตภัณฑสินคาที่มีการ
รับประกันการใชงานพรอมทั้งบุคลากรพรอมที่จะใหบริการหลังการขายในสวนการบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักในการกําหนดราคาของบริษัท โดยปจจุบันบริษัทจะพิจารณากําหนดราคาบวกเพิ่มกําไรสวนตางจากตนทุน
ประกอบไปดวย ราคาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่ใชในการประกอบและติดตั้ง ความยากงายในงานติดตั้ง ชวงเวลาที่
ลูกคากําหนด และจํานวนบุคลากรที่ตองใชในการปฏิบัติงานในการใหบริการติดตั้งหรือดูแลบํารุงรักษาระบบ พรอมทั้ง
พิจารณาประวัติและความสัมพันธของลูกคาแตละรายที่เคยมีธุรกรรมรวมกันมาในอดีต
3)

กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนายและใหการบริการ

บริษัทมีชองทางการจําหนายหลักอยู 5 ชองทาง เพื่อใหบริษัทสามารถเขาถึงความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก
1) จากลูกคาเดิม บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมทั้งในการติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ จัด
จําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณ และบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ โดยเฉพาะลูกคาที่เปนลักษณะ Franchise ที่มีแนวโนมใน
การขยายสาขาตามความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และบริษัทไดมุงเนนในการใหบริการที่มีคุณภาพ
หลังการขายมาอยางตอเนื่องแกลูกคาเดิม จึงทําใหลูกคาเดิมมีพึงพอใจที่ดีตอบริษัท และทําหนาที่การตลาดใหกับบริษัทไป
ในตัวดวยการบอกตอลูกคารายใหมใหแกบริษัทหรือในลักษณะการสื่อสารแบบปากตอปาก (Buzz Marketing)
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2) การเขารวมประมูลงานติดตั้งที่เกี่ยวของกับระบบน้ําใหบริสุทธิ์จากเจาของโครงการโดยสวนใหญจะเปน
งานโครงการของภาครัฐ
3) บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณผานตัวแทนที่เปนผูประกอบการที่เกี่ยวของกับระบบน้ําใน
ลักษณะของ OEM และใหบริการทั้งติดตั้ง รวมถึงใหบริการดูแลรักษาระบบหลังจาการขาย แลวแตการเจรจาระหวางบริษัท
กับตัวแทน
4) บริษัทจะมีทีมงานฝายขายที่จะพิจารณาและวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย และจะทําการเสนอบริการแก
ลูกคาใหม
5) บริษัทเขารวมในงานการแสดงสินคาอยางตอเนื่องเพื่อพบปะกับกลุมลูกคาเปาหมาย และผูประกอบการ
รายอื่นๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจบําบัดน้ําบริสุทธิ์เพื่อสรางพันธมิตรทางการคา
4)

กลยุทธการสงเสริมการขาย

บริษัทเนนการสงเสริมการขายใหทั้งกับลูกคาเดิมและลูกคาใหมโดยวิธีดังนี้
1) บริษัททําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาและออกแบบระบบน้ําใหแกลูกคา ใหความรูและความเขาใจในตัว
ผลิตภัณฑเพื่อการใชงานที่ถูกตองเหมาะสม โดยมีบุคลากรที่ใหคําแนะนําทางเทคนิคเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของลูกคา
2) นอกจากการใหบริการในพื้นที่กรุงเทพแลว บริษัทยังมีศูนยหนวยบริการทางเทคนิคที่ครอบคลุมทาง
ภาคเหนือตั้งอยูที่จังหวัดลําพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยูที่จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี และภาคใตตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ซึ่งบริษัทสามารถใหบริการลูกคาไดทั่วทุกภูมิภาคได ทั้งนี้บริษัทมีแนวโนมที่จะเพิ่มศูนยบริการในจังหวัดที่บริษัท
เล็งเห็นถึงศักยภาพในการบริการแกทั้งลูกคาเดิมและลูกคาใหม
3) บริษัทมีการขายสินคาและบริการในรูปของสัญญาเชาทางการเงิน เพื่อจับกลุมลูกคาที่มีศักยภาพในการ
ดําเนินการแตมีเงินลงทุนหรืองบประมาณที่จํากัด โดยลักษณะสัญญาเชาเปนสัญญาเชาทางการเงินในระยะเวลา 5 ป
4) บริ ษั ท มี ก ารจั ด อบรมให แ ก พ นั ก งานของลู ก ค า เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฎิ บั ติ ก ารใช ง าน และ บํ า รุ ง ดู แ ลรั ก ษา
ผลิตภัณฑ และอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
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3.2.4

ลักษณะลูกคา
สัดสวนของรายไดสามารถแบงประเภทตามกลุมธุรกิจของลูกคาไดดังตอไปนี้
(หนวย:พันบาท)
รายได

ป 2553
จํานวน

ป 2554
%

จํานวน

ป 2555
%

จํานวน

%

กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย (C&R)

96,079.91

52.59%

107,148.83

49.79%

135,675.25

52.00%

กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา(OEM)

60,841.32

33.30%

68,176.53

31.68%

67,167.17

25.75%

กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย (Medical)

25,216.22

13.80%

38,920.24

18.09%

55,307.94

21.20%

544.18

0.30%

959.01

0.45%

2,741.45

1.05%

182,681.63

100.00%

215,204.62

100.00%

260,891.81

100.00%

รายไดอื่น
รายไดรวม

1)

กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย (Commercial and Residential)
สําหรับป 2553 – 2555 บริษัทมีรายไดจากกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัยคิดเปนสัดสวนรอยละ 52.59,
รอยละ 49.79 และรอยละ 52.00 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยกลุมลูกคาสวนใหญจะอยูในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage เชน รานอาหารที่มีสาขา(Food Chain) รานกาแฟ รวมถึงรานสะดวกซื้อ (Convenient Store) ที่มี
ชื่อเสียงและตราสินคา Brand Name ระดับสากลทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งลูกคากลุมนี้จะมีความชัดเจนในเรื่อง
ของมาตรฐานจากเจาของแฟรนไชส Franchise ที่กําหนดคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑและอุปกรณที่
เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่มีการยอมรับจากสากล ประกอบกับลูกคาใหความสําคัญในเรื่องของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเปนหลัก เพราะถาผลิตภัณฑและอุปกรณไมไดมาตรฐานที่กําหนดไวอาจทําใหเกิด
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบผลิตน้ําและเปนเหตุใหลูกคาไมสามารถใหบริการได โดยปกติลูกคาที่เปนลักษณะของ
Franchise จะมีแผนงานในการขยายสาขาที่ชัดเจนซึ่งจะระบุระยะเวลาแผนงานในการติดตั้งและการบํารุงรักษาไวใหแก
บริษัท ดังนั้นการใหบริการของบริษัทจะมีแผนงานระยะเวลาการติดตั้งที่เกี่ยวของกับระบบน้ําเพื่อใหสอดคลองกับการ
บริหารงานโครงการในสวนอื่นๆของลูกคา ประกอบกับใหคําแนะนําแกลูกคาระยะเวลาการเขามาดูแลและบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําบริสุทธิ์
2)

กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”)
สําหรับป 2553 – 2555 บริษัทมีรายไดจากกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM) คิดเปน
สัดสวนรอยละ 33.30, รอยละ 31.68 และรอยละ 25.75 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยกลุมลูกคาอุตสหากรรมของบริษัทจะ
อยูในธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑอาจจะไมเกี่ยวของกับสินคาประเภทน้ําโดยตรงแตอาจจะเปนกระบวนการในการผลิต
ที่ ต อ งใช ร ะบบน้ํ า ที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ เ พี ย งพอ เช น โรงงานผลิ ต เลนซ แ ว น สายตา โรงงานสิ่ ง ทอ โรงงานผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ
โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องปรุงอาหาร ฯลฯ ซึ่งกลุมลูกคานี้มีลักษณะความตองการเฉพาะอีกทั้งมาตรฐานระบบบําบัด
น้ําใหบริสุทธิ์ยังมีความหลากหลายขึ้นอยูแตละอุตสาหกรรมที่กําหนด บริษัทมีผลิตภัณฑและอุปกรณที่ครอบคลุมถึงกลุม
ลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ความตองการของลูกคากลุมนี้ตองการผูประกอบการที่มีความเขาใจระบบ
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วิศวกรหลายดาน เชน ไฟฟา วิทยาศาสตรเคมี เครื่องกล สิ่งแวดลอม และอื่นๆ เพื่อที่จะมาใหคําแนะนําออกแบบในการวาง
ระบบ และแนะนําอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกตอง สําหรับลูกคาทางออมในกลุมอุตสาหกรรมบริษัทจะมีพันธมิตร
ทางการค า ที่ เ ป น ผู ป ระกอบการด า นระบบน้ํ า (OEM)เนื่ อ งจากบริ ษั ท อาจไม มี ค วามสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ ลู ก ค า หรื อ
ผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM) เปนผูรับเหมาหลักในโครงการตางๆ ซึ่งรูปแบบการใหบริการและความรับผิดชอบจะ
กําหนดไวในสัญญาระหวางบริษัทและผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM)
3)

กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย (Medical Services)
สําหรับป 2553 – 2555 บริษัทมีรายไดจากกลุมธุรกิจบริการทางการแพทย (Medical Services) คิดเปนสัดสวน
รอยละ 13.80, รอยละ 18.09 และรอยละ 21.20 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยบริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท
และกระบวนการในการผลิตใหเหมาะสมกับศูนยใหบริการทางการแพทย เนื่องจากคุณภาพน้ําบริสุทธิ์ที่ออกจากระบบบําบัด
น้ําใหบริสุทธิ์จําเปนตองมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในกิจกรรมการดําเนินงานขององศกรทางการแพทย ซึ่งกลุมลูกคาในธุรกิจ
บริการทางการแพทยมีหลากหลาย เชน ศูนยไตเทียม ศูนยทันตกรรม ศูนยบํารุงดูแลและรักษาผิวหนัง ศูนยความงามและ
สุขภาพ และหนวยงานในโรงพยาบาลตางๆ จากประสบการณที่ยาวนานรวมทั้งบริษัทและผูบริหารหลักมีความรูและความ
เขาใจทางเคมีและระบบน้ําบริสุทธิ์ที่ใชทางการแพทย และกฎเกณฑมาตรฐานที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขเปนอยางดี
ปจจุบันบริษัทใหความสําคัญแกกลุมลูกคาที่เปนโรงพยาบาลหรือศูนยทางการแพทยที่เปนทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีศูนย
ไตเทียม ซึ่งบริษัทเล็งเห็นกลุมลูกคาดังกลาวมีความซับซอนของมาตรฐานในเชิงเทคนิคทั้งการติดตั้งระบบ และจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจทางเคมีเปนอยางดี ซึ่งบริษัทเนนที่จะใหบริการแกกลุมลูกคาดังกลาวแบบครบวงจรเพื่อที่จะเปนฐานใน
การขยายการบริการใหแกกลุมลูกคาทางการแพทยอื่นๆ ในอนาคต ปจจุบันบริษัทใหบริการออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและ
วางระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับการลางไตที่ไดมาตรฐานสากลใหแกโรงพยาบาลตางๆ หรือ ศูนยไตเทียม และใหบริการ
ในการดูแลบํารุงรักษาระบบเชนเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไดมีการผลิตน้ํายาลางไต (Dialysis Solution) เพื่อเปนวัตถุดิบใหแก
ลูกคาเพื่อใชในกระบวนการลางไต และบริษัทมีผลิตภัณฑเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์พรอมระบบการฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่ซึ่งอยู
ระหวางการขอจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อใชในศูนยไตเทียมเพื่อใชทดแทนระบบหลักในระหวางการดูแล
บํารุงรักษาระบบ โดยกลุมลูกคาดังกลาวมีความตองการความเปนมืออาชีพในระดับสูงเพราะผูควบคุมระบบคือ แพทยและ
พยาบาล และผูใชระบบคือ ผูปวยโรคไต นอกจากนี้บริษัทมีการใหบริการออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบใหแกลูกคาใน
ลักษณะสัญญาเชาทางการเงินโดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 5 ป
3.2.5

การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายหลักโดยแบงออกตามลักษณะของลูกคาไดดังนี้
1)
กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย
ชองทางการจําหนายในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัยสวนใหญจะมาจากการการเติบโตของลูกคาเดิม
โดยเฉพาะลูกคาที่เปนลักษณะ Franchise ที่มีแนวโนมในการขยายสาขาตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ในขณะเดียวกัน
ลูกคาที่มีความพึงพอใจตอบริษัทจะทําหนาที่หาลูกคาใหมใหแกบริษัทในการบอกตอกัน นอกจากนี้บริษัทไดมีการเขารวมใน
งานแสดงสินคาที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์อยางตอเนื่องเพื่อพบปะกลุมลูกคาเปาหมายและพันธมิตรทางการคา
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2)

กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา
บริษัทจะมีตัวแทนที่เปนผูประกอบการที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในลักษณะของ OEM ในการหา
ลูกคาใหมโดยเงื่อนไขและความรับผิดชอบแลวแตการเจรจาระหวางบริษัทกับตัวแทน และในขณะเดียวกันบริษัทจะมีทีมงาน
ฝายขายที่จะวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย และจะทําการเสนอบริการแกลูกคาใหม
3)
กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย
สวนใหญชองทางการจําหนายในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยโดยเฉพาะศูนยไตเทียมจะเปนที่รูจักกันดีในกลุม
ลูกคากลุมดังกลาวอยูแลว เนื่องจากผูประกอบการที่มีศักยภาพในกลุมธุรกิจนี้มีอยูจํานวนนอยราย แตอยางไรก็ดี กลุมลูกคา
ทางการแพทยจะมีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งกลุมลูกคาภาครัฐบางครั้งอาจตองทําการประมูลเพื่อที่จะไดรับงาน
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆ
บริษัทไดมีการนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่สําคัญไดแก ระบบกรองน้ํา

ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต ระบบกรองแบบอัลตราฟลเตรชั่น
และระบบกรองรีเวอรส ออโมซิส เปนตน และจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของภายในประเทศที่สําคัญไดแก ปมสูบ
น้ํา ระบบถังกรองอุตสาหกรรม เปนตน โดยในชวงป 2553 – 2555 ผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์ที่บริษัทนําเขาจากตางประเทศอยูในสัดสวนรอยละ 65.96, รอยละ 61.77 และ รอยละ 59.01ของปริมาณยอดการ
สั่งซื้อสินคาทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งสัดสวนที่เหลือจะเปนการจัดหาภายในประเทศ สําหรับผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่บริษัทไดนําเขามานั้นสวนใหญจะมีตราสินคาเปนที่รูจักกันดีจากประเทศสหรัฐอเมริกาในกลุม
ของบริษัทในเครือ Pentair ซึ่งในป 2553 - 2555 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากกลุมดังกลาวในสัดสวนรอยละ41.66, รอยละ
35.54 และ รอยละ 38.01 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทเปนตัวแทนจัดจําหนายใหแกบริษัท
ผูจําหนายดังกลาว และมีความสัมพันธที่ดีในทางธุรกิจเปนระยะเวลายาวนานตลอดเกือบ 20 ป ประกอบกับผลิตภัณฑและ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ของบริษัทผูจําหนายกลุมดังกลาวมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ขั้นตอนในการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑและอุปกรณหลักที่บริษัทใช ไดแก ระบบกรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา
เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต เคมีภัณฑ อุปกรณไฟฟาตางๆ ฯลฯ โดยการสั่งซื้อจะเปนลักษณะเพื่อสํารองผลิตภัณฑ
และอุปกรณใหเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการสั่งซื้อผลิตภัณฑและ
อุปกรณเพื่อจัดเก็บไวเปนสินคาคงคลัง ซึ่งในการสั่งซื้อบริษัทจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของผลิตภัณฑและอุปกรณ
ประกอบกับพิจารณาจํานวน ประเภท และคุณสมบัติของอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับแผนงานติดตั้งและการใหบริการดูแล
บํารุงรักษาของบริษัทที่ไดวางแผนไวลวงหนา โดยบริษัทมีนโยบายการนําสินคาคงเหลือมาใชในลักษณะมากอนใชกอน
(First in First out) แตอยางไรก็ดี ในอดีตที่ผานมาเทคโนโลยีสําหรับผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึงมีผลกระทบนอยอยางไมมีนัยสําคัญตอมูลคาสินคาคงเหลือเพราะบริษัท
สามารถหมุนเวียนสินคาคงเหลือที่อยูในคลังสินคามาขายไดตลอด
นอกจากนี้ในกระบวนการจัดซื้อของบริษัท บริษัทไดจัดทําทะเบียนผูจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณรายอื่นๆ
นอกเหนือจากผูจําหนายที่บริษัทเปนตัวแทน เพื่อจัดทําการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ ระยะเวลาการจัดสง เงื่อนไขการจาย
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ชําระ เพื่อใหบริษัทสามารถรับเงื่อนไขที่ดีที่สุด และเพื่อใหฝายจัดซื้อสามารถทํางานไดอยางคลองตัวมากขึ้น โดยขั้นตอนการ
จัดซื้อมีดังนี้
1. ฝายผูดูแลคลังสินคาจะรายงานและนําสงขอมูลระดับสินคาในคลังสินคาใหแกผูจัดการทั่วไปอยางตอเนื่อง
2. ผู จัด การทั่ว ไปมี ห นา ที่ รับ ผิ ด ชอบในการดู ป ริม าณการใชผ ลิตภั ณ ฑแ ละอุป กรณ ตา งๆ โดยคํา นึ ง ถึ ง ระดั บ
Minimum Stock ของสินคาที่สําคัญที่มีการขายประจํา และสินคาบางรายการใหสัมพันธกับยอดขายที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตและคอยติดตอกับผูจําหนายและสรรหาผูจําหนายรายใหมๆ
3. ผูจัดการทั่วไปมอบหมายใหฝายผูดูแลคลังสินคาจัดทําใบขอซื้อ (PR) ใหแกฝายจัดซื้อของบริษัท โดยผูจัดการ
ทั่วไปเปนผูอนุมัติ
4. ฝายจัดซื้อจะทําการเปรียบเทียบราคากับผูจําหนายรายอื่นๆ หรือติดตอกับผูจําหนายที่บริษัทเปนตัวแทนในการ
จัดจําหนาย เพื่อฝายจัดซื้อจะไดจัดทําใบสั่งซื้อ (PO) โดยผูจัดการแผนกจัดซื้อเปนผูอนุมัติ
3.4

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

3.5

- ไมมี โครงการที่ยังไมไดสงมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาของงานที่ไดรับและยังสงมอบไมครบถวนจํานวนรวม14.94 ลาน
บาทและมูลคางานคงเหลือที่ยังมิไดสงมอบจํานวนรวม 9.62 ลานบาท ประกอบดวย งานออกแบบ ประกอบและติดตั้งที่
เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ซึ่งทั้งหมดเปนงานที่มาจากบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินการติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหกับศูนยไตเทียมซึ่งมูลคางานคงเหลือจํานวน 4.25 ลานบาท โดยจะสงมอบแลวเสร็จภายในตนป 2556
และงานดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ของบริษัทและของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งมีมูลคางาน
คงเหลือจํานวน 4.29 ลานบาท และ 1.07 ลานบาท ตามลําดับ
หนวย : พันบาท

ลักษณะธุรกิจ

จํานวนลูกคา(ราย)

มูลคางานที่ไดรับ

มูลคางานคงเหลือ

ชวงเวลาวันครบ
กําหนดสงมอบ
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ดูแลบํารุงรักษาระบบ

1

7,585.08

4,294.45

กันยายน 2557

ออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ

2

4,252.34

4,252.34

มกราคม 2556

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

27

3,104.34

1,070.88

พฤศจิกายน 2556

30

14,941.76

9,617.67

บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด

รวม
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