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3.

การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ
บริษัทและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์(Purified Water Treatment System)
โดยทั้ง 2 บริษัทดําเนิน ธุรกิจในลักษณะเดียวกัน แตมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แ ตกตางกัน โดยมีบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากั ด
(มหาชน) ซึ่ ง เป น บริ ษัท แม จะเน น การดู แ ลลู ก คา ในกลุ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อ การพาณิช ย แ ละที่ พั ก อาศั ย (Commercial and
Residential) และกลุมอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการดานระบบน้ํา (Industrial and Original Equipment Manufacturer
“OEM”) สําหรับบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จะเนน การดูแ ลลูกคาในกลุมธุรกิจใหบ ริการทางการ
แพทย (Medical Services) นอกจากนีบ้ ริษัทเปนผูจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ เชน ระบบกรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองน้ําอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่อ งฆาเชื้อ
ดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต และผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เชน ตูนึ่งซาลาเปา(Bun Streamer) เครื่อ ง
จายเครื่อ งดื่ ม(Beverage Dispenser) เครื่ อ งทําน้ําแข็ ง (Ice Making Machine) เป นตน บริษัท มีความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบระบบและสามารถใหคําแนะนําที่เกี่ยวกับ ระบบบําบัดน้ําใหบริ สุท ธิ์แกลูกคาไดตั้งแตง านที่ไมมีความซับซอนไป
จนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญทางดานงานวิศวกรรม ทั้งนี้ผลิตภัณฑแ ละการบริการของบริษัทสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภท ตามที่ไดอธิบายไวในสวนที่ 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ 2.4 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก
1) จัดจําหนาย ปรับปรุงและซอมแซมระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
2) จัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
3) การใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ทั้งนี้ผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สามารถแยกไดเปน 3 ประเภท 1.ผลิตภัณฑแ ละ
อุปกรณสําหรับการกรอง (Filtration) 2. ผลิตภัณฑและอุปกรณสําหรับฆาเชื้อ (Disinfection) และ3. ผลิตภัณฑและอุป กรณ
อื่นๆ 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 เครือ่ งดื่มผสมเสร็จ

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

เครื่อ งฆาเชื้อ โรคด วยระบบ UV ในน้ํ า
และกําจัดคา TOC
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Wedeco UV
model Spectron70

เครื่อ งฆาเชื้อ โรคด วยระบบ UV ในน้ํ า
ขนาดใหญ

Sanitron UV
model S37 C

เครื่องฆาเชื้อโรคดวยระบบ UV ในน้ํา

WEDECO
B160

เครื่อ งฆาเชื้อ โรคด วยระบบ UV ในน้ํ า
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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บริษั ทมี ผลิ ตภั ณฑ และอุ ปกรณ ที่ใ ชเ ทคโนโลยี ทัน สมั ย ซึ่ง สามารถชวยในกระบวนการบํ าบั ดน้ํ าใหบ ริสุทธิ์ แ ละ
สามารถควบคุมคุณภาพของน้ําไดตามที่ตองการ โดยบริษัทสามารถออกแบบการใชงานของระบบการบําบัดน้ําใหบริสุท ธิท์ ี่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ งการของลูกคาซึ่งขอบเขตในการออกแบบระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์บริษัทจะตองเริ่ม
ตั้งแตการศึกษาถึงแหลงทีม่ าของน้ําดิบเพื่อ ใหท ราบถึงสารประกอบตางๆที่มีอ ยูในน้ําดิบแลวบริษัท จะนําเทคโนโลยีในการ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิม์ าปรับสภาพคุณภาพน้ําใหมีความบริสุทธิ์ตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งสามารถแสดงใน Diagram ดานลางนี้

กระบวนการบําบัดน้ําใหบ ริสุท ธิ์แบบ
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 การศึ กษาคุ ณ สมบั ติข องน้ํ า จากแหล ง น้ํ า ดิบ โดยนํ า น้ํ า ดิ บ ที่ ไ ด ม าจากสถานที่ผ ลิต ของลู ก ค า มา
ทําการศึกษาในหองทดลองตรวจสอบวิเคราะหน้ําของบริษัทเพื่อคนหาสารปนเปอนและสิ่งเจือปน โดยเบื้องตนถาคุณภาพน้ํา
ดิบมีสิ่งเจือปนมากและต่ํากวามาตรฐานคุณภาพน้ําประปาที่อ งคการอนามัยโลก (World Health Organisation) ไดกําหนด
ไว จะตอ งผานกระบวนการบําบัดแบบ Primary Treatment ในการบําบัดน้ําที่มีสิ่งเจือปนอยูนั้นจะเริ่มจากระดับความ
ซับซอนและความละเอียดในการบําบัดน้ําจากนอยไปหามาก ทั้งนี้ กระบวนการทางเทคนิคที่ใชจะขึ้น อยูกับคุณภาพของน้ํา
ดิบของแตละพื้นที่ที่แตกตางกัน ซึ่งกระบวนการบําบัดแบบ Primary Treatment จะปรับ สภาพคุณภาพน้ําดิบใหเทียบเทา
น้ําประปา และจากกระบวนการบําบัดแบบ Secondary Treatment จะปรับสภาพคุณภาพน้ําจากน้ําประปาเปนน้ําบริสุทธิ์ที่
มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่ลูกคาตองการนําไปใชตอไป ซึ่งเทคโนโลยีที่บริษัทใชสามารถเรียงลําดับตามความละเอียดของ
การกรองน้ําจากสารปนเปอนไดดังนี้
แบบ Micro Filtration
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.1 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอ นที่มีข นาดใหญ
กวา 0.1 ไมครอนได อาทิ ทราย สารแขวนลอย และแบคทีเรียตาง ๆ ไดเกือบหมด อีกทั้งยังสามารถกรองไวรัสได
แบบ Ultra Filtration
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.01 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอนที่มีข นาดใหญ
กวา 0.01 ไมครอนได ซึ่งขนาดละเอียดกวาการกรองดวยระบบ Micro Filtration ทําใหสามารถกรองทราย สารแขวนลอย
และแบคทีเรีย ไวรัส และสารอินทรียทั้งหลาย อาทิ โปรตีนและไขมันตางๆไวไดหมด
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แบบ Nano Filtration
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุน ขนาด 0.001 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอนที่มีขนาด
ใหญกวา 0.001 ไมครอนได ซึ่งขนาดละเอียดกวาการกรองดวยระบบ Micro และ Ultra Filtration ทําใหสามารถกรองทราย
สารแขวนลอย และแบคทีเรีย ไวรัส สารอินทรียทั้งหลาย เกลือและแรธาตุบางสวน
แบบ Reverse Osmosis
เปนเทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่มีรูพรุน ขนาด 0.0001 ไมครอน ทําใหสามารถกรองสารปนเปอนที่มีขนาด
ใหญกวา 0.0001 ไมครอนได ระบบการกรองดวย Reverse Osmosis สามารถกรอง แบคทีเรีย ไวรัส และสารละลาย อาทิ
ปรอท ตะกั่ว หรือโลหะหนักชนิดตางๆ ที่เจือปนอยูในน้ําออกได
สําหรับกระบวนการและวิธีการบําบัดน้ําดิบเบื้องตน (Pre-trement) นั้นอาจจะตองใชเทคโนโลยีแบบเดียวหรือ แบบ
ผสมที่มากกวาหนึ่งวิธดี ังที่อธิบายขางตนในการบําบัดน้ําดิบใหมีคุณภาพเทียบเทากับน้ําประปาทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของ
น้ําดิบที่นํามาบําบัด เชน ในกรณีพื้นที่ตั้งโรงงานของลูกคาอยูในพื้น ที่ที่มีระบบประปาไหลผานแตคุณภาพของน้ําประปาใน
แตละพื้นที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน ดังนั้น หากนําน้ําประปาที่ยังไมผานการบําบัดใหเ หมาะสมกับการใชงานของเครื่อ งจักร
และอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตอาจทําใหการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณชํารุดเสียหายได ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่ตองใชเทคโนโลยีดังกลาวขางตนทั้งแบบเดียวหรือแบบผสมในการบําบัดซ้ําจนใหเกิดเปนน้ําบริสุทธิท์ ี่มีคุณสมบัติตามความ
ตองการของแตละอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข
ในเบื้องตนทางกระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดน้ําบริโภคและเครื่องดื่มเปน อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนด
คุณภาพและเงื่อนไข วิธีการผลิตซึ่งน้ําบริโภคจะตองมีคุณภาพและมาตรฐานประกอบไปดวย คุณสมบัติท างฟสิกต เชน มีคา
pH อยูระหวาง 6.5 – 8.5 ไมมีกลิ่นแตไมรวมถึงกลิ่น คลอรีน มีความขุน ไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล สีตองไมเ กิน 20 ฮาเซนยูนิต
สวนทางดานเคมีควรมีคุณสมบัติ เชน ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ไมเกิน 500 มิลลิกรัม ตอ น้ําบริโภค 1 ลิตร สารหนู
โครเมียม แมงกานีส เงิน ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร และอื่นๆ เปนตน สวนคุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรียระบุวา
บักเตรีชนิดโคลิฟอรม ตองนอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร และไมมีบักเตรีชนิด อี.โคไล และจุลินทรียอื่นๆที่ทําให
เกิดโรค
อยางไรก็ดีในแตละอุตสาหกรรมมาตรฐานในการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จะมีความความแตกตางกันในอีกระดับหนึ่ง
โดยสวนใหญจะมีมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเปนพื้น ฐานหลัก ซึ่งผลิตภัณฑแ ละอุป กรณที่เกี่ยวขอ งกับ ระบบบําบัด
น้ําใหบริสุทธิท์ ี่บริษทั นําเขาจะมีมาตรฐานตางๆที่กําหนดไว แลวแตจุดประสงคในการนําไปใชบําบัดน้ําซึ่งเปน มาตรฐานที่ได
ยอมรับตามหลักสากล โดยมาตรฐานของผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่บ ริษัทนําเขาและ
เปนตัวแทนในการจําหนายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลักตามอุตสาหกรรมดังนี้
มาตรฐานที่เกี่ย วของกับ อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐาน NSF Standard
NSF เปน องค กรอิส ระที่เป น กลางที่ไ มป ระสงคทํ ากํา ไร ซึ่ งเป น องคกรที่จัดตั้ง ขึ้น ในสหรั ฐอเมริกาเพื่ อ ทํ าหนาที่
ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพของสินคาที่มีผลตอสุขภาพของรางกาย ซึ่งรวมถึงอาหารและน้ํา ปจจุบัน NSF มีบุคลากรและ
ผูเ ชี่ยวชาญที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบสิน คา ที่เ กี่ย วกั บอาหาร, น้ํา และสิ่ งแวดลอ มที่ ใหญที่ สุด ในโลก และไดรั บการยอมรั บ
โดยทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิข์ องบริษัทที่ไดนําเขาจะผานมาตรฐานหลัก NSF
Standard 3 หัวขอหลักคือ มาตรฐานที่ 42-ผลกระทบดานกายภาพ คือการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ําในการลด
ปริมาณสารปนเปอนในน้ําดื่มที่มีผลกระทบตอรสชาติ กลิ่น และความในของน้ําดื่ม มาตรฐานที่ 53-ผลกระทบดานสุขภาพ
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ําในการลดปริมาณสารปนเปอนในน้ําดื่มที่มีอยูมากมายหลายชนิด รวมถึงสารตะกั่ว แรใย
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หิน สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds, VOCs) และสารกําจัดศัตรูพืช มาตรฐานที่ 55-การ
บําบัดน้ําทางจุลชีววิทยาดวยแสงอุลตราไวโอเล็ท
มาตรฐาน FDA Standard
FDA เปนองคกรของภาครัฐจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทําหนาที่ปกปอ งสุข ภาพของผูบริโภคโดยใหความมั่น ใจวา
อาหารและเครื่องดื่มมีความปลอดภัยในทางดานสุขาภิบ าล รวมไปถึงวัคซีนและผลิตภัณฑท างชีวภาพอื่นๆ ผลิตภัณฑแ ละ
อุปกรณทางการแพทยสําหรับที่ใชกับประชาชนจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑแ ละอุปกรณที่เกี่ยวของ
กั บ ระบบบํ า บั ด น้ํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท นั้ น จะเป น ผลิ ตภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ที่ เ หมาะสมในการบํ า บั ด น้ํ า บริ สุท ธิ์ ใ นเชิ ง
อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของกับอาหารและยา
มาตรฐานที่เกี่ย วของกับ การใหบริการทางการแพทยโดยเฉพาะในศูนยไตเทียม
มาตรฐานของ The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI Standard)
AAMI เปน หนวยงานอิสระที่ไมไ ดแ สวงหากําไร ซึ่ง เปนการรวมมือระหวางผูเชี่ย วชาญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่หลากหลายเพื่อที่จะนําไปพัฒนาในการจัดการศูน ยบ ริการดูแ ลสุข ภาพในชุมชนใหดีขึ้น ประกอบกับการให
ขอมูลวิธีปฏิบัติและวิธีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง AAMI มีมาตรฐานที่ใชในการปฏิบัติในศูนยไตเทียม
และระดับคุณภาพของระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์
มาตรฐาน European Pharmacopoeia
European Pharmacopoeia เป น อีกหนึ่ ง มาตรฐานที่ ใช ใ นการปฏิบั ติใ นศู น ย ไตเที ยม และระดับ คุ ณ ภาพของ
น้ําบริสุทธิที่ใชในกลุมประเทศยุโรป ซึ่งจะมีความคลายคลึงกับมาตรฐาน AAMI
มาตรฐานของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทยไดมีขอ แนะนําเวชปฏิบัติการลางไตโดยการฟอกเลือ ดดวยเครื่องฟอกเลือ ด พ.ศ.
2555 ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการใหบริการของบริษัทคือระบบน้ําบริสุทธิ์ โดยมาตรฐานที่กําหนดไดระบุไวคราวๆ
ดังนี้
1. ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ เชนการออกแบบระบบจายน้ําบริสุท ธิ์ตอ งคํานึงถึงการปอ งกันไมใหเ ชื้อ กอ ตัวไดโดยงาย
การเดินทอควรเปนชนิดไหลวนกลับทอตองไมมปี ลายปด (dead end) เพื่อไมใหมีน้ําขังคางนิ่งอยูในระบบ วัสดุ
ที่ใชทําทอตองเปนสารปลอดสนิม ผิวดานในเรียบ และทนตอวิธีการอบฆาเชื้อโรค
2. การควบคุมคุณ ภาพมาตรฐานระบบน้ําบริ สุท ธิ์ โดยตอ งสามารถตรวจสอบคุ ณภาพน้ําบริสุท ธิ์แ ละคุณภาพ
อุปกรณในระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์และตองมีการฆาเชื้อของระบบน้ําบริสุทธิ์เปนประจําไดอยางสม่ําเสมอ
ขั้นตอนในการใหบริการลูกคาของบริษัทประกอบดวย
1. การสํารวจและเก็บ ขอ มูล (Survey & Data Collection)
เขาสํารวจตรวจสอบสถานที่ โครงสรางของอาคาร แหลงน้ําดิบ ระบบน้ําทิ้ง ระบบไฟฟา และ จุดรับน้ํา โดย
บริษัทจะนําน้ําดิบที่เก็บมาเปนตัวอยางมาตรวจคุณภาพในหองปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะหป ริมาณสาร
ปนเปอนทางเคมี เชน คา pH ของน้ํา และสิ่งเจือปนตางๆ
2. การประเมินความตองการของลูกคาและกลุมเปาหมาย (Estimated Demand)
สอบถามถึงความตองของผูใชและจุดประสงคในการใชเพื่อบริโภคและอุปโภค จํานวนผูใช และปริมาณในการ
ใชเพื่อที่จะวิเคราะหหาปริมาณน้ําบริสุทธิไหลออกจากระบบ (Flow Rate) ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกคา
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3. การวิเคราะหและมาตรฐานสากลที่เ กี่ย วขอ งกับ ลูกคาและกลุมเปาหมาย (Analysis & International
Standard)
วิเคราะห ขอกําหนดมาตรฐานตางๆที่เหมาะสมกับลูก คาโดยยึ ดความต อ งการของผูใชเ ปนหลักประกอบกับ
มาตรฐานที่ไดยอมรับจากองคกรตางๆ ใหเหมาะสมกับการใชงานหรือและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมของผูใช
4. การออกแบบระบบ (System Design)
ออกแบบระบบที่ จ ะมาใช กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ต างๆให เ กิ ดความสะดวกในการใช แ ละง า ยต อ การ
ควบคุมดูแล เชน งานวางระบบควบคุมไฟฟา งานวางระบบทอน้ํา และ อื่นๆ
5. การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ (Product & Service)
นําเสนอผลิตภัณฑและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของและรวมไปถึงการใหบริการทั้งในการติดตั้งและบริการหลังการขาย
โดยชวยลูกคาในการวางแผนการบํารุงดูแลรักษาระบบ โดยคาดการณจากปริมาณการใชข องผูใช จํานวนผูใช
และกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการบํารุงดูแลรักษาระบบใหแกลูกคา
6. การติดตั้งและการทดสอบ (Installation testing & commissioning)
หลังจากนําเสนอตัวผลิตภัณฑแ ละระบบ บริษัทจะทําการติดตั้ง และทดสอบระบบ ซึ่งระยะในการติดตั้งและ
ทดสอบจะมีความแตกตางกันในประเภทของงานติดตั้งดังนี้
สําหรับกลุมเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย ระยะเวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง
สําหรับกลุมอุตสาหกรรม ระยะเวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 7วัน ถึง 45 วัน
สําหรับกลุมทางการแพทย ระยะเวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 วัน
7. ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริษัทสามารถใหบ ริการในการตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ าโดยการบริ การดัง กลาวจะขึ้นอยู กับความตอ งการของ
ลูกคา โดยบริ ษัท จะนํา สง ตัวอยางน้ํา หลั งจากติด ตั้ง และทดสอบระบบไปยัง องคกรอิ สระเปน ผูต รวจสอบที่
สามารถรับรองผลได
8. การบริการหลังการขายและดูแลรักษาระบบ
บริษัทสามารถใหบริการโดยมีแผนงานตามะยะเวลาในการเขาดูแลรักษาระบบที่ชัดเจนซึ่งเหมาะสมแกลูกคาใน
การวางแผนงานในอนาคต พรอ มทั้งมีระบบ Call Center ที่ลูกคา สามารถโทรติดตอได ไดตลอด 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ขั้นตอนการใหบริการของบริษัทดังกลาวขางตนจะมีความแตกตางตามความตองการของลูกคาซึ่งสามารถแบง
ออกไดตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 3 ประเภท คือ
1. การจัดจําหนาย ปรับปรุงและซอมแซมระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ลูกคามีความรูและความเขาใจดีถึงระบบที่ลูกคาตองการวาควรมีผลิตภัณฑแ ละอุปกรณป ระเภทใด
และชนิดใดที่เหมาะสมแกแ หลงน้ําดิบ ที่ตั้งทําการของลูกคาซึ่งขั้น ตอนการใหบริการของบริษัท จะ
เริ่ม ต น ตั้ ง แต การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ การ ติ ด ตั้ ง และการทดสอบ และการวางแผนงาน
ใหบริการดูแลรักษา ปรับปรุงและซอมแซมระบบ หรือจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณใหแกลูกคา
2. การจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบ ริสุท ธิ์
ลูกคาตองการความรูความเชี่ยวชาญของบริษัทในการวิเคราะหถึงแหลงน้ําดิบและคุณภาพของน้ํา
ที่ตั้งทําการของลูกคา โดยมีขั้น ตอนการใหบริการของการสํารวจและเก็บขอมูลจนถึงการวางแผน
งานใหบริการดูแลรักษาระบบดังทีก่ ลาวไวขางตน
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3. การใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ
นอกจากแผนงานเขาดูแลรักษาระบบทีไ่ ดวางไวกับลูกคา ในกรณีฉุกเฉินลูกคาสามารถติดตอ Call
Center ของบริษัท ไดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ แจงถึงปญหาและบริษัทจะทําการจัดสงพนักงานฝาย
เทคนิคเขาตรวจสอบระบบ
ตัวอยางผลงานที่ผานมาของบริษัทในป 2555 และ 6 เดือนแรกของป 2556
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ป

ชื่อลูกคา

ลักษณะของงาน

2555- 2556

บริษัท สตารบัคส (ไทยแลนด) จํากัด

2555- 2556

SWENSEN'S (THAI) LIMITED

2555 - 2556

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

2555 - 2556

บริษัท สยามแฟมิลี่มารท จํากัด

2555 - 2556

บริษัท แมคไทย จํากัด

2555 - 2556

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก
จํากัด

จําหนายสินคา และดูแล
บํารุงรักษาระบบ
จําหนายสินคา และดูแล
บํารุงรักษาระบบ
จําหนายสินคา และดูแล
บํารุงรักษาระบบ
จําหนายสินคา และดูแล
บํารุงรักษาระบบ
จําหนายสินคา และดูแล
บํารุงรักษาระบบ
จําหนายสินคา และดูแล
บํารุงรักษาระบบ

2555 - 2556

บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

จําหนายสินคา

จําหนายไสกรอง อุปกรณกรองน้ํา

2555 - 2556

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต กรุป จํากัด
(มหาชน)
PEPSI –COLA (THAI) TRADING
CO.,LTD
บริษัท เดย สตาร จํากัด

จําหนายสินคา

จําหนายไสกรอง อุปกรณกรองน้ํา

จําหนายสินคา

จําหนายเครื่องกรองน้ํา ไสกรอง และอุปกรณกรองน้ํา

2555
2555
2555
2556
2556
2556

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา

โรงเรียนสาธิต, พิบูลบําเพ็ญ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท เซาท อิสเทอน เอ็นเตอรไพรซ
จํากัด
บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา

PEPSI –COLA (THAI) TRADING
CO.,LTD

จําหนายสินคา และดูแล
บํารุงรักษาระบบ

งานติดตั้งระบบกรองน้ํา
งานติดตั้งระบบกรองน้ํา
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รายละเอียดของงาน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา ไสกรอง อุปกรณกรองน้ําและ
งานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา, ไสกรอง อุปกรณกรองน้ําและ
งานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา, ไสกรอง อุปกรณกรองน้ําและ
งานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา, ไสกรอง อุปกรณกรองน้ําและ
งานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา, ไสกรอง อุปกรณกรองน้ําและ
งานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา, ไสกรอง อุปกรณกรองน้ําและ
งานบริการและงานซอมบํารุงรักษาแบบปองกัน

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เพื่อทําน้ํากระดางให
เปนน้ําที่ใชในการอุปโภคภายในโรงแรม
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เพื่อทําน้ําดิบใหเปน
น้ําที่ใชในการอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน
งานระบบน้ําเพื่อใชในโรงงาน และระบบกรองน้ําดื่ม
สําหรับพนักงาน
งานระบบกรองน้ําดื่มสําหรับพนักงาน
ใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันแกเครื่องผลิตเครื่องดื่ม

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เออรวิง คอรปอเรชัน่ จํากัด
ป

ชื่อลูกคา

ลักษณะของงาน

รายละเอียดของงาน

ซื้อขายระบบบําบัดน้ํา

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับหนวยไตเทียมกําลัง
ผลิต 800 ลิตร/ชั่วโมง สําหรับเครื่องฟอกเลือด จํานวน 14 เครื่อง
และ Reprocess 3 จุด
งานติดตั้งบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ แบบอัลตราเพียวสําหรับฟอกเลือด
ดวยเครื่องฟอกเลือด โรงพยาบาลนางรอง และงานปรับปรุง
ตกแตงหนวยไตเทียม ของรพ.นางรอง

2555

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา
จํากัด

2555

โรงพยาบาลนางรอง

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา และ
งานปรับปรุงตกแตงหนวยไต
เทียม

2555

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

2555

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา และ
งานปรับปรุงตกแตงหนวยไต
เทียม
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา

2555

หางหุนสวนจํากัด รีนัลแคร สเป
เชียลลิสท

งานปรับปรุงตกแตงหนวยไต
เทียมและเชาการเงินระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์

2555 - 2556

โรงพยาบาล เสนา

งานปรับปรุงระบบน้ํา และ
งานปรับปรุงตกแตงหนวยไต
เทียม

งานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์และงานปรับปรุงและ
ตกแตงหนวยไตเทียม

2556

โรงพยาบาลอํานาจเจริญ

งานติดตั้งระบบน้ํา และงาน
ปรับปรุงตกแตงหนวยไตเทียม

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับหนวยไตเทียม กําลัง
ผลิต 1000 ลิตร/ชั่วโมงและงานปรับปรุงและตกแตงหนวยไตเทียม

2556

บริษัท ราชวัตรทาตูม จํากัด

งานปรับปรุงตกแตงหนวยไต
เทียม

งานปรับปรุงและตกแตงหนวยไตเทียมของรพ.สังขะ

2556

โรงพยาบาลคายศรีพัชรินทร

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับหนวยไตเทียม กําลัง
ผลิต 800 ลิตร/ชั่วโมง

2556

โรงพยาบาล สุขุมวิท หนวยไตเทียม
ชั้น 6 (ตึกใหม)

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับหนวยไตเทียม กําลัง
ผลิต 2,500 ลิตร/ชั่วโมง

2556

โรงพยาบาลขุขันธ

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ํา

งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับหนวยไตเทียม กําลัง
ผลิต 400 ลิตร/ชั่วโมง
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งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม จํานวน 1 ระบบ และงานปรับปรุงตกแตงหนวยไตเทียม
งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม จํานวน 1 ระบบ
งานปรับปรุงและตกแตงหนวยไตเทียมและการใหเชาระบบบําบัด
น้ําใหบริสุทธิ์ สําหรับหนวยไตเทียมของโรงพยาบาลราชเวช

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

3.2
3.2.1

การตลาดและสภาวะการแขงขัน
สภาวะอุตสาหกรรม
จากการที่บริษัทใหบริการดานระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์มาเปนระยะเวลานานกวา 20 ป กลุมลูกคาของบริษัทจึงมี
ความหลากหลาย ซึ่งในชวงระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมาลูกคาในกลุมธุรกิจเพื่อ การพาณิชยแ ละที่พักอาศัย (Commercial
and Residential) มีความเติบโตคอนขางสูงซึ่งปจจุบันบริษัทมีรายไดจากลูกคาในกลุมดังกลาวเปนหลัก โดยลักษณะของ
ลูกคาประกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ งกับ อาหารและเครื่องดื่ม เชน รานคาปลีกหรือ รานสะดวกซื้อ รานอาหารและเครื่อ งดื่ม ราน
กาแฟ ที่มีสาขาเปนตน ซึ่งเปนธุรกิจที่เนนการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ในสวนของภาคการผลิตบริษัท จะมีลูกคาที่อ ยูใน
กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งในชวง
เริ่มตนการใหบริการดานระบบบําบัดน้ําบริษัทไดใหบริการลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมทําใหบริษัทเปนที่รูจักดีในภาคการผลิต
เชน ผูผลิตเครื่องดื่ม โรงงานอุตสาหกรรมตางๆที่มีระบบน้ําในกระบวนการผลิต และไดมีการจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่
เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แ กผูประกอบการดานระบบบําบัดน้ํา สําหรับ ลูกคาในกลุมธุรกิจใหบ ริการทางการ
แพทย (Medical Services) เปนกลุมลูกคาใหมที่บริษัทใหบริการมาเปนระยะเวลากวา 10 ป และมีอัตราการเติบโตสูง โดย
กลุมลูกคาดังกลาวสวนใหญเปนโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของภาครัฐที่ดําเนินธุรกิจศูนยไตเทียม
จากกลุมลูกคาเปาหมายขางตน จะสังเกตไดวาบริษัทมุงเนน ในการตอบสนองความตอ งการของผูบริโภคในดาน
อาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage) และสุขภาพ (Health) ซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แบบ
รับ ประทานนอกบาน (Eat-Out) หรือ อาหารจานดวน (Fast Food) และอุตสาหกรรมดานสุข ภาพของประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายภาครัฐในการใหการ
ดูแลสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่ยังคงนิยมรับประทานอาหารนอกบาน หรือ การซื้อ
อาหารและเครื่องดื่มสําเร็จรูปกลับบาน สิ่งเหลานี้เปนตัวแปรสําคัญในการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท
โดยภาพรวมของป 2555 รัฐบาลไดมีการสนับสนุนภาคเอกชนทางดานการเงินโดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดเล็กโดย
รวมมือกับสถานบันการเงิน ในการใหสิน เชื่อที่มีการผอนปรนมากขึ้นและดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนการชวยเพิ่มสภาพคลองและ
ฟนฟู กิจ การจากวิก ฤตน้ําทวมในป 2554 ซึ่ งบริ ษัท ไดรั บ การสนับ สนุน ทางดา นการเงิน จากนโยบายดั งกลาว นอกจากนี้
นโยบายเชิงกระตุนจากภาครัฐ อาทิ โครงการจํานําขาวเปลือก การลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 23 ใน
รอบระยะเวลาบัญชี 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา มาตรการภาษีสําหรับรถยนตคันแรก และบาน
หลังแรก จะชวยมีการกระตุนการใชจายในประเทศไดมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบเชิงบวกตอกลุมลูกคาที่บริษัทใหบริการ
บริษัทมีรายไดหลักที่มาจากกลุมธุรกิจคาปลีก เชน รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขา
(Quick Serviced Chain-Restaurant) โรงพยาบาลและสถานพยาบาลโรคไต และโรงงานผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ ตา งๆที่ มี
กระบวนการผลิตที่จําเปนตองใชน้ําที่ผานการบําบัดมาในการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิต
ธุรกิจคาปลีก
การขยายตัวของภาคคาปลีกในป 2555 โดยศูน ยวิจัยกสิกรไทยไดรายงานวาภาคคาปลีกในป 2555 มีอัตราการ
เติบ โตอยูที่ประมาณรอยละ 7-8 และในป 2556 คาดวาตลาดคาปลีกจะมีแ นวโนมการขยายตัวใกลเคียงกับป 2555 คื อ
ขยายตัวอยูที่ประมาณรอยละ 6-8 โดยสวนหนึ่งไดรับปจจัยหนุน จากการเตรียมความพรอ มเขาสูการเปน สมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่มมีการรวมทุนระหวางผูประกอบการไทยและตางประเทศ และการรวมทุนระหวางผูป ระกอบการ
ไทยด ว ยกัน เอง ในการขยายสาขาร านค า ปลีกเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่งคาดว าจะนํ า มาซึ่ งการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตามพบวา ธุรกิจคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อยังคงสามารถขยายตัวและเปน ที่นาสนใจของการเขามา
ลงทุนอยางตอเนื่องทั้งจากผูประกอบการรายเดิมและผูคาปลีกในตลาดอื่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบการเองและขยายสาขา
สวนที่ 2.3 หนา 10
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ดวยระบบแฟรนไชส ในชวงระหวางป 2551 – 2554 จํานวนรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู
รอยละ 8.8 ประกอบไปดวยรานคาสะดวกซื้อนอกสถานีบริการน้ํามันมีอัตราการเติบ โตในอัตรารอ ยละ 10.29 และรานคาใน
สถานีบริการน้ํามันทั้งหมดเติบโตในอัตรารอยละ 2.87 ในป 2555 มีจํานวนรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อในลักษณะกลุม
ของรานยอยที่อยูภายใตบริษัทเดียวกัน (Chain Store) เพิ่มขึ้น 967 สาขา ซึ่งในจํานวนนี้มาจากการขยายสาขาของราน 7Eleven ถึง 546 สาขา แตเนื่องจากผูประกอบการบางรายหยุดการดําเนินกิจการ ทําใหจํานวนรานคาปลีกโดยรวมลดลง ดัง
แสดงในตารางดานลาง
จํานวนสาขาของรานสะดวกซื้อ ทั้งในชุมชนและสถานีบริการน้ํามัน
(หนวย : ราน)
2552
รานคาสะดวกซื้อ นอกสถานีบริการน้ํามัน
7,906
- ราน 7-Eleven
4,462
- รานอื่นๆ
3,444
รานคาในสถานีบ ริการน้ํามันทั้งหมด
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) ไดระบุถึงการ
ขยายตัวของร าน 7-Eleven ในชว งตลอด 10 ป ที่ผ านมาร าน 7-Eleven ได มีก ารขยายเครือ ขา ยรานสาขาอย างต อ เนื่อ ง
ประมาณปละ 400-500 สาขา เพื่อใหสามารถครอบคลุมและเขาถึงความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะการ
ขยายสาขาผานระบบแฟรนไชส ซึ่งคาดวาภายใน 5 – 6 ป ขางหนา ราน 7-Eleven จะมีสาขาไมต่ํากวา 10,000 สาขา ซึ่ง
สัดสวนจํานวนรานสะดวกซื้อ 7-Eleven อยูในสัดสวนไมต่ํากวารอ ยละ 50 ของจํานวนรานสะดวกซื้อ ทั้งหมดในอดีต ดังนั้น
ภายใน 5 - 6 ปขางหนาจํานวนรานสะดวกซือ้ ที่คาดวาจะมีการเปดใหมจํานวนไมต่ํากวา 8,486 สาขา หรือ ยอดรวมจํานวน
รานสะดวกซื้อทั้งหมดจํานวนประมาณ 20,000 สาขา ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทไดใหความเห็นวาคาใชจายในการติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิอ์ ยูระหวาง 15,000 – 18,000 บาท และ คาใชจายในการดูแ ลและบํารุงรักษาระบบอยูระหวาง 3,000 –
5,000 บาทตอป
ธุรกิจรานอาหาร
ธุรกิจรานอาหารประเภทของรานและชนิดของอาหารมีห ลากหลายครอบคลุมความตองการของผูบริโ ภคอยาง
กวางขวาง ทําใหประชาชนสามารถเลือกบริโภคไดงาย ซึ่งอาหารเปน ปจจัยพื้น ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและแนวโนม
การบริโภคหรือรับประทานอาหารนอกบานมีมากขึ้น เนื่องจากสภาวะของสังคมปจจุบัน ตอ งรีบเรงแขงขันกับเวลา อีกทั้ง
ปญหาการจราจรทําใหเวลาและความสะดวกในการประกอบอาหารและรับประทานในบานนอยลง การใชบริการรานอาหาร
และภัตตาการจึงมีมากขึ้น อยางไรก็ดีธุรกิจรานอาหารมีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจมหาภาค ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
รายไดข องผูบริโภคทําใหกําลังการซื้อ เปลี่ยนแปลงงาย ทั้งนี้รานอาหารในปจจุ บัน มีจํานวนมาก เนื่อ งจากเปนธุรกิจที่ไ ม
ซับซอนทําใหการแขงขันสูงโดยสามารถแบงธุรกิจรานอาหารออกเปน 3 ประเภทหลักคือ ธุรกิจอาหารบริการดวนนสไตล
ตะวันตก (Quick Serviced Chain-Restaurant) ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจรานอาหารขนาดเล็ก โดยรายไดสวนใหญข อง
บริษัทจะมาจากธุรกิจอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกที่มีสาขา
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ทั้งนี้ในป 2555 ธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตก (Quick Serviced Chain-Restaurant) คาดวามีมูลคา
ตลาดประมาณมากกวา 40,000 ลานบาท สวนใหญเปนแฟรนไชสที่มีบริษัท แมอยูภายในประเทศและในตางประเทศ โดย
มูลคาดังกลาวประกอบดวยธุรกิจคาเฟมีสัดสวนรายไดอ ยูรอ ยละ 8 ธุรกิจแคชชวลไดนิ่งมีสัดสวนรายไดรอ ยละ 48 ธุรกิจ
ฟาสตฟูดมีสัดสวนรายไดรอยละ 35 ธุรกิจไอศกรีม และ เบเกอรี่มีสัดสวนรายไดรอ ยละ 10 ในป 2556 บริษัท คาดวาตลาด
โดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่อ งจากสภาวะความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเงิน
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%

ทั้ง นี้ ผูบ ริ หารของบริษั ท ไดใ หความเห็ น วา โครงสรางตน ทุน ที่ สํ าคัญ ในการประกอบธุร กิ จ รา นอาหารโดยเฉลี่ ย
ประกอบไปด วยค า อาหาร เครื่ อ งดื่ม และเครื่ อ งปรุ ง ร อ ยละ 45 เงิ น เดื อ นและคา แรงพนั กงาน ร อ ยละ 22 สวนที่เ หลื อ
ประกอบดวยคาใชจายดานอาคาร สถานที่ คาสาธารณูปโภค คาวัสดุอุป กรณ และคาใชจายอื่น ๆ รอยละ 35 ตอ ตนทุน รวม
ทั้งหมด
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแตธัน วาคม ป 2552 ถึง ธัน วาคม ป 2555 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไมไดมีการเปลี่ยนแปลงที่เปน นัยสําคัญ เนื่อ งจากมีเปดและปดโรงงานในชวงระหวางป
ดังกลาว อยางไรก็ดี แนวโนมของการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมมีการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในป 2555 แสดงใหเห็น วา
โรงงานอุตสาหกรรมมี การขยายกําลั งการผลิตโดยรวมทั้ง นี้สอดคลองกับ GDP ที่มีก ารเติบ โตในอั ตรารอ ยละ 6.4 ทั้ง นี้
สามารถสรุปจํานวนโรงงานที่ไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเฉลี่ยเงินลงทุน ตอ โรงงานในชวงธันวาคมป
2552 ถึง ธันวาคมป 2555 ไดในตารางดังนี้
จํานวนโรงงานที่ไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแตธันวาคม ป 2552 ถึง ธัน วาคม ป 2555
จํานวนเงินลงทุน (ลาน เฉลี่ย เงินลงทุนตอ โรงงาน
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
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ณ เดือ นธันวาคม ป 2555 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการจํานวน 70 โรงงาน คิด เปน สัดสวนรอ ยละ 22.88 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด สวนภูมิภาคจํานวน 236
โรงงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.12 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด โดยในสวนภาคเหนือ ไดรับอนุญาตใหป ระกอบกิจการมาก
ที่สุดจํานวน 85 โรงงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.78 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด นอยที่สุดภาคตะวันออกจํานวน 18 โรงงาน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.88 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้สวนดานของเงินลงทุน ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มากที่สุดอยูใน
ภาคกลางมีการลงทุนจํานวน 48,262 ลานบาท หรือ เฉลี่ยเงินลงทุนตอโรงงานจํานวน 2,011 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
70.66 ของเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปไดในตารางดังนี้
จํานวนโรงงานที่ไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ กรกฎาคม ป 2555 โดยแยกตามภูมิภาค
หนวย : ลานบาท

ภูมิภาค

จํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน

เฉลี่ย เงินลงทุน ตอ โรงงาน

- กรุงเทพมหานคร

27

332

12

- ปริมณฑล

43

1,064

25

รวม กทม.และปริมณฑล

70

1,396

20

- 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

ภูมิภาค

แหลงขอมูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทไดใหความเห็นวากลุมลูกคาเปาหมายปจจุบันในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะ
อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง ซึ่งคาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยูระหวาง 30,000 –
2,000,000 บาทตอป
ธุรกิจทางการแพทย
เนื่องจากการใหบริการที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิข์ องบริษัท นั้น เปนสวนปจจัยสําคัญในการเกื้อ หนุน
ใหบริษัทสามารถเขาไปใหบริการในกลุมลูกคาทางการแพทย ซึ่งในธุรกิจทางการแพทยนั้นมีมาตรฐานความตองการคุณภาพ
น้ําบริสุทธิ์ที่ใชในระดับที่สูง และมีปริมาณในการใชมีปริมาณมาก เชน ศูนยไตเทียม ศูนยทันตกรรม ศูนยบํารุงดูแ ลและรักษา
ผิวหนัง ศูนยความงามและสุขภาพ และหนวยงานในโรงพยาบาลตางๆ
ปจจุบันบริษัทไดเริ่มเขาไปใหบริการแกกลุมลูกคาศูนยไตเทียม โดยบริษัทเล็งเห็นวากลุมลูกคาศูนยไตเทียมมีความ
ตองการเฉพาะและระบบมีความซับ ซอ น ซึ่งผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับศูน ยไต
เทียมมีจํานวนนอ ย ประกอบกับ ความจํากัดในการใหบ ริการ ปจจุบั นหนว ยบริการศูน ยไตเทียมทั้ งหมดในประเทศไทยมี
ประมาณ 420 แหงตามขอมูลจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยป 2551 โดยสัดสวนลูกคาที่เปน ผูใหบริการศูนยไตเทียมนั้น
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ประกอบดวย ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน และมูลนิธิ ซึ่งสามารถแบงออกเปน รอยละ 53.8, 42.1, 3.8, และ 0.2
ตามลําดับ
จํานวนศูนยบริการลางไตระหวางป 2540 – 2552
500

จํานวนศูนยไตเทียม

450
400
350
300
250
200
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ในชวงระยะเวลา 12 ปที่ผานมา ระหวางป 2540 – 2552 จํานวนศูนยไตเทียมทั้งหมดที่อ ยูในประเทศไทยมีอัตรา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและสามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ ในระหวางป 2540 – 2546 อัตราเพิ่มขึ้น จํานวนศูนยไตเทียมจะมี
อัตราที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดโดยอัตราเฉลี่ยในการเพิ่มขึ้นรอยละ 37.88 ตอป หลังจากนั้นระหวางป 2547 – 2552 อัตรา
เพิ่มขึ้นจํานวนศูนยไตเทียมอยูอัตราเฉลี่ยรอยละ 6.62 ตอป ทั้งนี้จากขอมูลสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยในป 2552 ระบุวา
ทุกๆประชากรในจํานวน 1 ลานคนจะมีผูปวยโรคไต 552 คน โดยประมาณรอยละ 77 ของผูปวยโรคไตที่จะตองรักษาดวยการ
ลางไต (Hemodialysis) แต ณ ปจจุบันจํานวนศูนยบริการลางไตสวนใหญจะตั้งอยูในภูมิภาคและจังหวัดที่มีกําลังการใชจาย
สูงโดยสามารถสรุปไดในตารางดังนี้
ตารางจํานวนศูนยไตเทียมที่ตั้งอยูในแตละภูมิภาคของประเทศไทยสําหรับป 2552
จํานวนศูนยไตเทีย ม จํานวนเครื่องลางไต จํานวนประชากร (ลานคน)
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จากตารางขางตนสามารถสรุปไดวาโดยเฉลี่ยจํานวนเครื่อ งลางไตจะมีอ ยูป ระมาณ 9 ยูนิตตอ หนวยศูนยไตเทียม
ของทั้ง หมดที่มีอยู ในประเทศไทย ซึ่ งสามารถแยกออกตามภูมิภ าคโดยในภาคกรุง เทพฯและปริ มณฑล ภาคกลาง ภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ มีเครื่องยูนิตลางไตตอหนวยศูนยไตเทียมจํานวน
11, 8, 7, 9, 9, 7, และ 9 ยูนิต ตามลําดับ เมื่อมาเปรียบเทียบกับประชากรที่คาดวาเปนผูปวยโรคไตและตองรักษาดวยวิธีลาง
ไตในป 2552 โดยเฉลี่ยทั้งหมดภายในประเทศมีประมาณ 7 คนตอเครื่องลางไต 1 เครื่อง ซึ่งเมื่อ แยกตามภูมิภาคมีผูปวยโรค
ไตที่ตอ งรักษาดวยวิธีลางไตโดยเฉลี่ยในสวน ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ จํานวน 3, 9, 9, 6, 13, 11, และ 6 คนตอเครื่องลางไต 1 เครื่อง ตามลําดับ โดย
ปกติจํานวนครั้งที่ผูปวยตองเขารักษาดวยวิธีการลางไตโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาหและศักยภาพในการใหบริการของ
เครื่องลางไตตอ 1 ยูนิตโดยเฉลี่ยอยูที่ 2 ครั้งตอวัน ซึ่งจะเห็นไดวาในสวนของภาคกลาง ภาคตะวัน ตก ภาคตะวันออก และ
ภาคใตปริมาณเครื่องลางไตไมเพียงพอตอปริมาณประชากรที่คาดวามีผูปวยโรคไตที่จําเปนตอ งเขารักษาดวยวิธีฟอกเลือด
ดวยเครื่องฟอกเลือด (Hemodialysis)
เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวา โรคไตเปนโรคเรื้อรังตองการการดูแ ลรักษาที่ยาวนาน หลายรายตอ งรักษาตลอดชีวิต
โดยวิธีการรักษาเรียกวา การบําบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบดวย 3 วิธี คือ การฟอกเลือดดวยเครื่อ งฟอกเลือด (Hemodialysis)
การลางชองทองดวยน้ํายา (Peritoneal Dialysis) และการผาตัดเปลี่ยนไต (Kidney Transplantation) โดยสวนใหญรอ ยละ
มากกวา 80 ของจํานวนผูปวยโรคไตรักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกเลือด (Hemodialysis) จํานวนผูปวยโรคไตในอดีต
ที่ผานมาจะเห็นไดวามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกๆป ซึ่งปจจัยหลักนั้นเกิดจากปจจัยทางตรง เชน การใชยา การกินอาหาร อาชีพ และ
อุบัติเหตุ สวนปจจัยทางออม เชน กรรมพันธุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และความอวน ซึ่งจํานวนผูปวยโรคไตตั้งแตป 2540
– 2552 สามารถแสดงในกราฟดานลางไดดังนี้
กราฟแสดงจํานวนผูปวยโรคไตที่เขารักการรักษาระหวางป 2540 – 2552

จํานวนผูปวยตอประชากร 1 ลานคน
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ตั้งแตระหวางป 2540 – 2552 จํานวนผูปวยโรคไตเพิ่มขึ้น ประมาณ 18 เทา โดยเฉลี่ยแลวมีผูปวยโรคไตเพิ่มขึ้น
มากกวารอยละ 30 ตอปในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ซึ่งคาดวาแนวโนมผูปวยโรคไตจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อ งและโรค
นี้เปน โรคที่ ตอ งใชการดูแ ลรั กษาที่ ยาวนาน ประกอบกับปริมาณเครื่อ งลางไตในสวนของภาคกลาง ภาคตะวั นออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือยังมีไมพอตอความตองการ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความเสี่ยงที่ผูปวยที่เปนโรคนิ่วในไตและทางเดินปสสาวะสูงกวาภาคอื่นๆ สาเหตุมาจากลักษณะของอาหาร น้ํา และปจจัย
อื่นๆ สําหรับศูนยบริการลางไตเดิมที่มีอยูผูบริหารของบริษัทใหความเห็น วาทุกๆ 5 ป ศูน ยบ ริการลางไตจะมีการซอ มแซม
ปรับปรุงระบบขนาดใหญ (Major Overhaul) โดยคาใชจายในการปรับปรุงอยูระหวาง 100,000 – 300,000 บาท และในแต
ละปหนวยศูนยไตเทียมจะมีคาใชจายในการซื้ออุปกรณ และดูแลรักษาประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
3.2.2 สภาวะการแขงขัน
สภาวะในการแขงขันในการจัดจําหนายพรอ มออกแบบ ประกอบ ติดตั้งระบบที่เ กี่ยวขอ งกับระบบบําบัดน้ําใหบ ริสุท ธิ์ การ
ใหบริการหลังการขาย ดูแลและบํารุงรักษาระบบและจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุป กรณ ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัด
น้ําใหบริสุทธิส์ ามารถแบงไดตามกลุมลูกคาได 3 ประเภทตามดังนี้
1) กลุมธุรกิจเพื่อ การพาณิชยและที่พักอาศัย (Commercial and Residential)
สภาวะการแขงขันในธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิเ์ พื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย บริษัท มีคูแขงขัน
จํานวนมากที่เปน ผูป ระกอบการรายเล็กโดยสวนใหญจะอยู ในธุรกิจ บําบัดน้ํา ใหบ ริสุท ธิ์เ พื่อที่พั กอาศัย ซึ่งผูป ระกอบการ
บางสวนไดมีการนําผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวกับการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับเพื่อที่พักอาศัยมาทําตลาดในกลุมเพื่อการ
พาณิชย เนื่องจากความไมเขาใจของลูกคาเรื่องความแตกตางในประสิท ธิภ าพของผลิตภัณฑแ ละอุป กรณในการบําบัดน้ํา
บริสุทธิ์ระหวางเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัยนั้นมีขอจํากัดเฉพาะ ดังนั้นคุณภาพน้ําจะไมไดมาตรฐานและระยะเวลาในการ
ทํางานจะมีอัตราการชํารุดสูง ในสวนคูแขงที่เปนผูประกอบการทีม่ ีผลิตภัณฑและบริการที่คลายคลึงกับ ของบริษัท นั้น จะเปน
บริษัทขามชาติที่มีตัวแทนจัดจําหนายในประเทศไทยแตมีหนวยบริการทีไ่ มเพียงพอตอความตองการของลูกคาในการในการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบหลังการขาย
ปจจัยหลักสําคัญในการใหบริการสําหรับตลาดเพื่อการพาณิชยนั้นคือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและงานบริการ
หลังการขาย ซึ่งตอมาไดถูกพัฒนาตามความตองการของลูกคาที่ไดเรียกรองใหผูประกอบการเขามาแกปญหาและสนับสนุน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑของลูกคาใหมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ระบบมาตรฐานตางๆที่สําคัญไดถูกนํามา
เปนขอกําหนดจากคูคาหรือเจาของแฟรนไชส Franchise เพื่อการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานสิน คาในสาขาตางๆของ
Franchise ใหมีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นมาตรฐานตางๆของคุณภาพน้ําตองไดการยอมรับในระดับสากลและภายในประเทศ
ประกอบกับบุคลากรที่มีความพรอมและมีความสามารถในการใหบริการหลังการขายไดทั่วถึงทุกภูมิภ าคที่สามารถกําหนด
ระยะเวลาไวอยางชัดเจนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงเปรียบเสมือนเปนอุปสรรคของผูประกอบการรายใหมๆ
ที่จะเขามายังในธุรกิจที่เกี่ยวขอ งกับ ระบบบําบัดน้ําใหบริสุท ธิ์ในลักษณะการใหบริการแบบครบวงจร อีกทั้งบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบที่เกี่ยวขอ งกับ ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่คุณภาพน้ําไดมาตรฐานและ
ผลิตภัณฑและอุปกรณไดมาตรฐานสากลและมีหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนของบริษัทเอง ประกอบกับบริษัทมี
การกําหนดระยะเวลาในการติดตั้งที่เปนมาตรฐานทันตอแผนงานที่ลูกคาไดกําหนด
ปจจุบันมีผูประกอบการที่ใหบริการในกลุม ธุรกิจเพื่อการพาณิชยที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทดังตอไปนี้
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-

บริษัท ฟรีสเซอร อิน เตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)จํากัด
จัดตั้งเมื่อ ป 2550 เป นธุรกิจผูผลิต จัดจํ าหนายและใหบ ริก ารซอ มบํารุงเกี่ยวกั บระบบน้ํ า การกรองน้ําและ
เครื่องกรองน้ํา และเปนผูจัดจําหนายเครื่องจําหนายน้ําหวาน-น้ําอัดลม ใหกับบริษัทน้ําอัดลมชื่อดัง มีสํานักงานใหญตั้งอยู
บริเวณถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ผลการดําเนิน งานของบริษัท ฟรีสเซอร อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํา กัด ในป 2554 มีร ายไดรวมจํานวน 180.05 ลานบาท และมีสิ นทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554
จํานวน 88.05 ลานบาท
- บริษัท กูดดี้ อิควิปเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2547 เปนธุรกิจผูจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณเกี่ยวกับระบบน้ํา การกรองน้ํา เครื่อ งกรองน้ํา
และระบบเครื่ อ งทํา ความเย็ น มี สํา นั กงานใหญ ตั้ง อยู บ ริเ วณถนนสุ ท ธิ สาร เขตดิ น แดง กรุ ง เทพมหานคร ทั้ งนี้ ผลการ
ดําเนิน งานของบริษัท กู ดดี้ อิค วิปเมนท แอนด เซอรวิส จํากั ด ในป 2554 มีรายไดรวมจํ านวน 136.76 ลานบาท และมี
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 94.27 ลานบาท
- บริษัท เอฟ บี เอส อินเตอรเ นชั่น แนล จํากัด
จัดตั้งเมื่อป 2538 เปนธุรกิจผูเกี่ยวกับ ระบบน้ํา การกรองน้ําและเครื่อ งกรองน้ํา รวมไปถึงจัดจําหนายสิน คา
เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม เครื่องผลิตน้ําแข็ง เบียรสด เครื่องดื่มอัดลมและไมอัดลม มีสํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนติวานนท
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดกรุงเทพฯ ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท เอฟ บี เอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในป 2554 มีรายได
รวมจํานวน 36.70 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 26.68 ลานบาท
2) กลุมอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการดานระบบน้ํา (Industrial and Original Equipment Manufacturer
“OEM”)
สภาวะการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา บริษัท มีคูแขงอยูจํานวนมากโดยสวนใหญ
จะเปนผูประกอบการรายเล็กๆ ทั้งที่เปนทั้งคูแขงและคูคาของบริษัทที่เปนผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM) เนื่องจากวาแต
ละกลุมอุตสาหกรรมมีขอกําหนดมาตรฐานเฉพาะในการบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ประกอบกับแตละกระบวนการในการผลิตที่ใช
ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ก็มีมาตรฐานที่หลากหลาย อยางไรก็ดี บริษัทเปนผูนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับ
ระบบบํ า บั ดน้ํ าให บ ริ สุท ธิ์ที่ ห ลากหลาย รวมถึ งเป น ตั วแทนในการจั ดจํ าหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ และอุ ป กรณ ยี่ห อ ชั้ น นํา จาก
ตางประเทศที่ครอบคลุมถึงกลุมอุตสาหกรรม ทําใหบริษัท สามารถใหบริการแบบครบวงจรได เชน ออกแบบ ประกอบและ
ติดตั้งระบบที่เกี่ยวขอ งกับระบบบําบัดน้ําใหบ ริสุท ธิ์ตามลักษณะความตองการของลูกคา หรือจัดจําหนายผลิตภัณฑ และ
อุปกรณตางๆ เนื่องจากสภาวะการแขงขัน ในกลุมอุตสาหกรรมมีผูป ระกอบการหลายรายแตมีขอจํากัดบางอยางเชน ไมมี
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่สามารถจะใหบริการไดทันทวงทีและไมสามารถที่จะใหบริการหลังการขายไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิร์ ายอื่นๆไมมีความสามารถในการใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบไดหรือ
อยูในพื้น ที่ที่หางไกลจากลูกคา ดังนั้น สภาวะการแขงขันจึง มีลักษณะที่เ กื้อ กูลและสนับสนุนซึ่งกัน และกัน ซึ่งบริษัทอยูใน
สถานะที่สามารถใหบริการแบบครบวงจรที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แ ละสามารถใหบ ริการเฉพาะบางสวนของ
ระบบได เช น ประกอบผลิต ภัณ ฑใ นลั กษณะของ OEM ติด ตั้ง และ/หรื อ จัดจํา หน ายผลิ ตภัณ ฑ และอุ ป กรณ ส วนการ
ใหบริการหลังการขายในการดูแลบํารุงรักษาระบบจะขึ้นอยูกับการตอรองกับ ผูป ระกอบการ บริษัทเล็งเห็น ความสําคัญของ
ผูประกอบการทางดานระบบน้ําในลักษณะของ OEM ซึ่งบางครั้งผูประกอบการมีความสัมพันธอัน ดีตอลูกคาผูใชผลิตภัณฑ
และบริการ(End User) โดยบริษัท ตระหนักดีอยูเสมอวาผูประกอบการที่เปนลักษณะ OEM เปรียบเสมือ นเปนตัวแทนของ
บริษัท และบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนกับผูประกอบการดังกลาวเพื่อพัฒนาธุรกิจรวมกันในระยะยาว
ปจจุบันมีผูประกอบการที่ใหบริการในกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ําที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกับ
บริษัทดังตอไปนี้
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-

บริษัท โรจนพัฒน เอ็น จิเนีย ริ่ง จํากัด
จัดตั้ งเมื่ อ ป 2543 เป น ธุร กิ จผูผลิ ตและจัดจํ าหน า ยผลิตภั ณ ฑ การกรองน้ํา ตามความต อ งการของลู ก ค า
(Origianl Equipment Manufacturer “OEM”) รวมไปถึงผลิตภัณฑเ กี่ยวกับไสกรองน้ําและสารกรองน้ํา มีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูบริเวณถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ผลการดําเนิน งานของบริษัท โรจนพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 168.69 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 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 ริเ วอร 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
อุปกรณ ตางๆเกี่ยวขอ ง มีสํ านักงานใหญตั้งอยูบ ริ เวณถนนเจริญพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ฟงกชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 260.64 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 192.32 ลานบาท
3) กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย (Medical Services)
สภาวะการแขงขันในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทย บริษัทมีคูแขงจํานวนประมาณ 3-4 รายซึ่งถือวามีคูแขงจํานวน
นอยรายเนื่องจากกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยนั้นจะตองมีความเขาใจในเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทัน สมัยอยางตอ เนื่อง
และมาตรฐานที่กําหนดจากองคกรตางๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ดังนั้น ความรูแ ละ
ความเข า ใจของผู ป ระกอบการในการออกแบบ ประกอบและติด ตั้ ง ระบบบํ า บั ด น้ํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ อ าจเป น ข อ จํ า กั ด ของ
ผูประกอบการสวนใหญที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยได ประกอบกับ ในสาขา
บริการทางการแพทยที่ตองมีระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิน์ ั้นจะมีความแตกตางกันในแตละสาขา เชน ศูนยไตเทียม ศูนยทัน ตก
รรม ศูนยบํารุงดูแลและรักษาผิวหนัง ศูนยความงามและสุขภาพ และหนวยงานในโรงพยาบาลตางๆ ความตองการระดับของ
คุณภาพน้ําบริสุทธิ์มีความแตกตางกัน ประกอบกับผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมีอยูจํากัดทําใหการใหบริการและ
การติดตั้งเปนในลักษณะรับ เหมาชวง หรือ ติ ดตั้งบางส วนที่เกี่ยวข องกับระบบบําบัดน้ําใหบ ริสุทธิ์ ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
ยุงยากแกลูกคาที่จะตองมีผูรับเหมาหลายรายและเกิดการลาชาทั้งในการติดตั้งและการใหบ ริการดูแ ลบํารุงรักษาระบบหลัง
การขาย
บริษัท ไดใ หความสํ าคัญแกกลุมลูกคาเปาหมายทางการแพทยหลั กคือ ศูน ย ไตเทียมซึ่งมีความซับซอ นทั้งในการ
ติดตั้งและการใหบ ริการ เนื่อ งจากความตอ งการในกลุมศูน ยไ ตเทียมมีมาตรฐานในระดับสูง เพราะเกี่ยวของกับชีวิตของ
ผูปวยที่ไมสามารถใหมีสิ่งเจือปนปะปนมากับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิไ์ ด ดังนั้นจึงมีความตองการเฉพาะทางอีกทั้งลูกคาเอง
มีมาตรฐานที่ ถูก กํา หนดโดยสมาคมทางการแพทย ในระดับ ที่สูง เพื่ อมิ ให เกิ ดข อผิ ดพลาด ป จจุ บัน บริ ษัท เป น ผู นําในการ
ใหบริการติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิส์ ําหรับศูนยไตเทียมซึ่งเปนธุรกิจในการใหบ ริการทางการแพทยที่เกี่ยวขอ งกับ ระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิท์ ี่มีคุณภาพสูง อีกทั้งสามารถใหบริการติดตั้งแบบครบวงจร (Turnkey Project) เชน ติดตั้งระบบไฟฟา
ระบบทอ น้ํา และติดตั้งงานเฟอรนิเจอร ประกอบกับการให บริการแบบครบวงจรในการดูแ ลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์ ทั้งนี้บริษัทมีผลิตภัณฑเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์พรอมระบบการฆาเชื้อแบบเคลื่อนทีซ่ ึ่งอยูระหวางการอนุมัติจดสิทธิบัตร
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จากกรมทรัพยสินทางปญญา โดยเครื่องดังกลาวสามารถนํามาใชทดแทนระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในชวงระหวางการดูแล
บํารุงรักษา
ปจจุบันมีผูประกอบการที่ใหบริการในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทดังตอไปนี้
- บริษัท วอเทค จํากัด
จัดตั้งเมื่อ ป 2532 เปน ธุรกิ จผูจัดจําหนายอุปกรณระบบน้ํา และเคมีป รับสภาพน้ํา มี สํานักงานใหญตั้งอยู
บริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอย อําเภอบางบัว ทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของบริษัท วอเทค จํากัด ในป
2552 มีรายไดรวมจํานวน 59.48 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 33.45 ลานบาท
- บริษัท อีอ อนเมด จํากัด
จัดตั้ ง เมื่ อ ป 2531 เป น ธุ รกิ จ ให เช าเครื่ อ งฟอกเลื อ ดหรือ เครื่อ งไตเที ยม และติ ด ตั้ ง ระบบศูน ย ไ ตเที ย ม 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 เปนธุรกิจผูผลิตและจัดจําหนายวัสดุอุป กรณสําหรับเครื่องฟอกเลือ ดหรือเครื่องฟอกไต มี
สํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลการดํ าเนิน งานของบริ ษัท ซีวีพี เมดิคอล
เทคโนโลยี จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 228.89 ลานบาท และมีสิน ทรัพยรวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน
172.13 ลานบาท
- บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด
จัดตั้งเมื่อ ป 2554 เปน ธุรกิจผูจัดจําหนายและติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มระบบ Reverse Osmosis(RO) และ
อุปกรณติดตั้งทุกชนิด จําหนายและติดตั้งเครื่อ งฆาเชื้อ UV และโอโซน สารเคมีเกี่ยวกับ การผลิตน้ําประปาน้ําดื่ม Reverse
Osmosis(RO) มีสํานักงานใหญตั้งอยูบริเวณถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ผลการดําเนิน งานของบริษัท
ซีวีพี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด ในป 2554 มีรายไดรวมจํานวน 2.05 ลานบาท และมีสินทรัพ ยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 จํานวน 1.27 ลานบาท
3.2.3

กลยุทธการแขงขัน

จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจมาเกือบ 20 ป บริษัทไดกําหนดกลยุทธการแขงขัน เพื่อ รักษาความสามารถใน
การแขงขัน และดํารงความเปนผูนําในตลาดที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ซึ่งปจจัยในการประสบความสําเร็จของ
บริษัทมีดังตอไปนี้
1)

กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ
1.1 ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

บริษัทไดดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบน้ําเปนระยะเวลามาเกือบ 20 ป อีกทั้งเปนผูนําเขาผลิตภัณฑและอุป กรณ
ที่มีคุณภาพและหลากหลาย บริษัทมุงมั่นที่จะดํารงความเปนผูนําโดยการใหบริการอยางมือ อาชีพทั้งกอ นและหลังการขาย
โดยใหความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาและผูที่จะมาใชบ ริการ
ของลูกคาเปนหลัก ทําใหบริษัท มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหาใหแ กลูกคาโดย
คํานึงถึงโอกาสทางธุรกิจของลูกคาและตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จากที่บริษัทตระหนักดีถึงความตองการของลูกคาทํา
ใหบริษัทมีความสัมพันธที่ดี และใกลชิดกับลูกคาเสมอมา อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดมีการปรับปรุงคุณภาพการ
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ใหบริการ วิธีปฏิบัติตอลูกคา กระบวนการและวิธีการผลิตใหมๆที่ทันสมัยสําหรับระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
อยูสม่ําเสมอโดยเปนองคความรูที่บริษัทสะสมประสบการณมาและการรวมมาจากผูจําหนายหลักจากตางประเทศ สงผลให
บริษัท ไดรับ ความไววางใจจากลู กเดิมและลูกคาใหมมาอยางตอ เนื่อ ง อีกทั้ งบริษัทยังมุงเนน ที่จะคนควาผลิ ตภัณฑใหม ๆ
เพื่อที่จะมาเสริมสรางกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์อยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
1.2 การสงมอบงานที่ตรงตอเวลาและเชื่อถือได
บริษั ทเปน ทั้ง ผูนํ าเขา ผูติดตั้ งและจํา หน ายผลิต ภัณ ฑแ ละอุป กรณที่เ กี่ยวข องกับ ระบบน้ําที่ หลากหลาย โดยมี
ทีมงานตั้งแตออกแบบระบบ ติดตั้ง ทดสอบไปจนถึงการใหบริการบํารุงรักษาภายหลังการติดตั้งแลว และมีประสบการณใน
การใหบริการลูกคาทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งงานติดตั้งและการใหบริการบํารุงรักษาของบริษัท นั้น บริษัทจะคํานึง
กําหนดระยะเวลาสงมอบที่ลูก คากําหนดไวเพื่ อมิใหลูกคามีผลกระทบจากการเสียโอกาสทางธุรกิจโดยบริษัท จะมีการทํ า
สัญญาเริ่มเขาติดตั้งและระยะเวลาสงมอบอยางชัดเจน อีกทั้งชวยลูกคาวางแผนระยะเวลาในการใหบริการบํารุงรักษาระบบ
เพื่อมิใหกระบวนการผลิตติดขัดหรือมีผลกระทบตอคุณภาพสินคาจากการผลิต
2)

กลยุทธดานราคา

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ โดยมุงเนนการบริหารตน ทุน ที่มีป ระสิทธิภาพของลูกคา
เพื่อ ลดอัตราการสูญเสี ยจากการผลิตที่ เกี่ยวของกั บระบบบําบัดน้ําใหบริ สุทธิ์ใ หนอยที่สุด อีกทั้ งผลิตภัณฑสิน คาที่ มีการ
รับประกันการใชงานพรอมทั้งบุคลากรพรอมที่จะใหบ ริการหลังการขายในสวนการบริการดูแ ลและบํารุงรักษาระบบ ซึ่งเปน
ปจจั ยหลักในการกํา หนดราคาของบริ ษัท โดยปจจุ บัน บริ ษัทจะพิ จารณากํา หนดราคาบวกเพิ่มกําไรส วนตางจากต นทุน
ประกอบไปดวย ราคาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่ใชในการประกอบและติดตั้ง ความยากงายในงานติดตั้ง ชวงเวลาที่ลูกคา
กําหนด และจํานวนบุคลากรที่ตองใชในการปฏิบัติงานในการใหบริการติดตั้งหรือดูแ ลบํารุงรักษาระบบ พรอ มทั้งพิจารณา
ประวัติและความสัมพันธของลูกคาแตละรายที่เคยมีธุรกรรมรวมกันมาในอดีต
3)

กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนายและใหการบริการ

บริษัท มีชองทางการจําหนายหลักอยู 5 ชอ งทาง เพื่อใหบ ริษัทสามารถเข าถึงความตอ งการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก
1) จากลูกค าเดิ ม บริษัท ไดรับ ความไววางใจจากลูก คาเดิมทั้ งในการติดตั้ งระบบบํ าบัดน้ําใหบริ สุท ธิ์ จั ด
จําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณ และบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ โดยเฉพาะลูกคาที่เ ปน ลักษณะ Franchise ที่มี
แนวโนมในการขยายสาขาตามความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และบริษัทไดมุงเนนในการ
ใหบริการที่มีคุณภาพหลังการขายมาอยางตอเนื่องแกลูกคาเดิม จึงทําใหลูกคาเดิมมีพึงพอใจที่ดีตอ บริษัท และทํา
หนาที่การตลาดใหกับบริษัทไปในตัวดวยการบอกตอลูกคารายใหมใหแกบริษัทหรือในลักษณะการสื่อ สารแบบปาก
ตอปาก (Buzz Marketing)
2) การเขารวมประมูลงานติดตั้งที่เกี่ยวของกับระบบน้ําใหบ ริสุท ธิ์จากเจาของโครงการโดยสวนใหญจะเปน
งานโครงการของภาครัฐ
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3) บริ ษัท จัดจํา หน ายผลิตภัณฑแ ละอุ ปกรณ ผา นตัวแทนที่ เป น ผูป ระกอบการที่เ กี่ ยวขอ งกับ ระบบน้ํา ใน
ลักษณะของ OEM และให บริ การทั้งติ ดตั้ง รวมถึงใหบ ริการดู แลรั กษาระบบหลั งจาการขาย แลวแตการเจรจา
ระหวางบริษัทกับตัวแทน
4) บริษัทจะมีทีมงานฝายขายที่จะพิจารณาและวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย และจะทําการเสนอบริการแก
ลูกคาใหม
5) บริษัทเขารวมในงานการแสดงสินคาอยางตอเนื่องเพื่อพบปะกับกลุมลูกคาเปาหมาย และผูป ระกอบการ
รายอื่นๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจบําบัดน้ําบริสุทธิ์เพื่อสรางพันธมิตรทางการคา
4)

กลยุทธการสงเสริมการขาย
บริษัทเนนการสงเสริมการขายใหทั้งกับลูกคาเดิมและลูกคาใหมโดยวิธีดังนี้
1) บริษัท ทําหนาที่เปน ผู ใหคําปรึก ษาและออกแบบระบบน้ําใหแ ก ลูกคา ให ความรูแ ละความเข าใจในตั ว
ผลิตภัณฑเพื่อการใชงานที่ถูกตองเหมาะสม โดยมีบุคลากรที่ใหคําแนะนําทางเทคนิคเพื่อ ใหบ รรลุวัตถุประสงคข อง
ลูกคา
2) นอกจากการให บ ริ การในพื้ น ที่ กรุ งเทพแลว บริ ษัทยั งมี ศูน ยห นว ยบริการทางเทคนิค ที่ค รอบคลุมทาง
ภาคเหนือตั้งอยูที่จังหวัดลําพูน ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตั้งอยูที่จังหวัดขอนแกน ภาคตะวัน ออกตั้งอยูที่อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี และภาคใตตั้งอยูทอี่ ําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอ
หาดใหญ จั ง หวั ดสงขลา ซึ่ งบริษัท สามารถให บริ ก ารลู กค า ได ทั่ว ทุกภู มิภ าคได ทั้ง นี้บ ริ ษั ทมี แ นวโนมที่ จะเพิ่ม
ศูนยบริการในจังหวัดที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการบริการแกทั้งลูกคาเดิมและลูกคาใหม
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 ยวกั บ วิ ธี ป ฎิ บั ติก ารใช งาน และ บํ า รุง ดู แ ลรัก ษา
ผลิตภัณฑ และอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์

นอกจากนี้บริษัทยังมีการหาลูกคาในอนาคตเพื่อการดําเนินการธุรกิจในระยะยาวโดยสามารถแบงออกเปนลักษณะ
ลูกคาไดดังนี้
สําหรับกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย (Commercial and Residential) บริษัท เนนการหาลูกคาที่มีการ
ขยายสาขาไมวา จะเปนรานของลูกคาเองหรือรานคาจากแฟรนไชสก็ตาม จะตอ งมีการวางระบบบําบัดน้ําและใหไ ดน้ําที่ตรง
ตามมาตรฐานที่บ ริ ษัท แมข องแตล ะแห งกํ า หนด ซึ่ งบริ ษัท มี ความสามารถในการดํ าเนิน การติ ดตั้ งระบบน้ํ าใหไ ด ตามที่
มาตรฐานที่ลูกคากําหนด จึงทําใหสาขาที่เพิ่มขึ้นจําเปนตองใชงานบริการของบริษัทตอไป
สํ า หรั บ กลุ ม บริ การทางการแพทย (Medical Services) บริษั ท ได มี น โยบายในการขยายธุ ร กิ จในกลุ ม ลู ก ค า
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีภาพลักษณที่ดีและมีประวัติผลงานที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือจากการรับ งานของ
ภาครัฐ ทําใหบริษัทมีความมั่นใจในการเขาไปหาลูกคาโรงพยาบาลภาคเอกชนไดงายขึ้น
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สําหรับ ลู กคา กลุมอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการดานระบบน้ํ า(OEM) แตก อนนั้ น บริษั ท ได ทําหนาที่ เปน ผูจัด
จําหนายสินคา โดยการนําเขาสินคาจากตางประเทศ และขายตอไปยังลูกคาในภาคอุตสาหกรรมหรือ ผูที่ประกอบธุรกิจดาน
ระบบน้ํา แตปจจุบัน บริษัทไดมีการจัดตั้งแผนกนวัตกรรม เพื่อ ขยายฐานลูกคาในกลุมนี้โดยการเจาะกลุมลูกคาที่มีความ
ตองการเฉพาะดวยการออกแบบระบบบําบัดน้ําสําหรับงานตามสั่งและมีลักษณะเฉพาะที่ลูกคาตองการ (Special Order)
ทั้งนี้ รายไดจากการจําหนายและบริการของบริษัท สวนใหญจะมาจากกลุมลูกคาเดิม ซึ่ง ณ ในป 2555 บริษัทมี
รายได จําหนายและบริการจากกลุมลูกคา เดิมและกลุ มลูกค าใหม ในสัด สวนร อ ยละ 87.16และรอ ยละ 12.84 ของรายได
จําหนายและบริการ ตามลําดับ โดยกลุมลูกคาเดิมสวนใหญจะเปนลูกคาในกลุมธุรกิจเพื่อ การพาณิชยแ ละที่พักอาศัยใน
ขณะที่กลุมลูกคาใหมสวนใหญจะเปนลูกคาในกลุมบริการทางการแพทย
3.2.4

ลักษณะลูกคา
สัดสวนของรายไดสามารถแบงประเภทตามกลุมธุรกิจของลูกคาไดดังตอไปนี้
(หนวย:พันบาท)
รายได

กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พัก
อาศัย (C&R)
กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
ดานระบบน้ํา(OEM)
กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย
(Medical)
รายไดอื่น
รายไดรวม

ป 2553

ป 2554

ป 2555

6 เดือนแรกป 2556

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

96,079.91

52.59%

107,148.83

49.79%

135,675.25

52.00%

77,945.05

54.28%

60,841.32

33.30%

68,176.53

31.68%

67,167.17

25.75%

37,306.69

25.98%

25,216.22

13.80%

38,920.24

18.09%

55,307.94

21.20%

27,471.23

19.13%

544.18

0.30%

959.01

0.45%

2,741.45

1.05%

883.87

0.61%

182,681.63 100.00%

215,204.62

100.00%

260,891.81

100.00%

143,606.84

100.00%

1)

กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย (Commercial and Residential)
สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมีรายไดจากกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยแ ละที่พักอาศัย
คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.59, รอยละ 49.79, รอยละ 52.00 และรอ ยละ 54.28 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยกลุมลูกคา
สวนใหญจะอยูในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage เชน รานอาหารที่มีสาขา(Food Chain) รานกาแฟ รวมถึง
รานสะดวกซื้อ (Convenient Store) ที่มีชื่อเสียงและตราสินคา Brand Name ระดับสากลทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งลูกคากลุมนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องของมาตรฐานจากเจาของแฟรนไชส Franchise ที่กําหนดคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์ และ
มาตรฐานผลิตภัณฑแ ละอุ ปกรณที่เกี่ ยวข องกั บระบบบําบัดน้ํ าให บริสุท ธิ์ที่มี การยอมรับจากสากล ประกอบกั บลูกคาให
ความสําคัญในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเปน หลัก เพราะถาผลิตภัณฑและอุป กรณไมได
มาตรฐานที่กําหนดไวอาจทําใหเกิดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบผลิตน้ําและเปนเหตุใหลูกคาไมสามารถใหบ ริการได โดย
ปกติลูกคาที่เปนลักษณะของ Franchise จะมีแผนงานในการขยายสาขาที่ชัดเจนซึ่งจะระบุระยะเวลาแผนงานในการติดตั้ง
และการบํารุงรักษาไวใหแ กบริษัท ดังนั้น การใหบ ริการของบริษัท จะมีแผนงานระยะเวลาการติดตั้งที่เ กี่ยวขอ งกับระบบน้ํา
เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงานโครงการในสวนอื่นๆของลูกคา ประกอบกับ ใหคําแนะนําแกลูกคาระยะเวลาการเขามา
ดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําบริสุทธิ์
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2)

กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”)
สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมีรายไดจากกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดาน
ระบบน้ํา (OEM) คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.30, รอยละ 31.68, รอยละ 25.75 และรอ ยละ 25.98 ของรายไดรวม ตามลําดับ
โดยกลุ มลูกค าอุตสหากรรมของบริษัทจะอยูในธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งผลิ ตภัณฑ อ าจจะไมเกี่ยวขอ งกับ สิน คาประเภทน้ํ า
โดยตรงแตอาจจะเปนกระบวนการในการผลิตที่ตองใชระบบน้ําที่มีความบริสุทธิ์เพียงพอ เชน โรงงานผลิตเลนซแ วน สายตา
โรงงานสิ่ง ทอ โรงงานผลิตเคมีภั ณฑ โรงงานผลิ ตยา โรงงานผลิตเครื่อ งปรุงอาหาร ฯลฯ ซึ่งกลุ มลูกค านี้มีลักษณะความ
ตองการเฉพาะอีกทั้งมาตรฐานระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ยังมีความหลากหลายขึ้นอยูแ ตละอุตสาหกรรมที่กําหนด บริษัทมี
ผลิตภัณ ฑแ ละอุปกรณ ที่ครอบคลุ มถึ งกลุมลูกคาที่ อยู ในอุตสาหกรรมที่ห ลากหลาย ทั้ งนี้ความต อ งการของลู กค ากลุมนี้
ตองการผูประกอบการที่มีความเขาใจระบบวิศวกรหลายดาน เชน ไฟฟา วิท ยาศาสตรเ คมี เครื่องกล สิ่งแวดลอ ม และอื่นๆ
เพื่ อ ที่ จะมาให คํา แนะนํ า ออกแบบในการวางระบบ และแนะนําอุป กรณ เ ครื่อ งมื อที่ เหมาะสมและถู กต อ ง สํ าหรับ ลูก ค า
ทางออมในกลุมอุตสาหกรรมบริษัทจะมีพันธมิตรทางการคาที่เปนผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM)เนื่อ งจากบริษัท อาจไม
มีความสัมพันธโดยตรงกับลูกคา หรือผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM) เปนผูรับเหมาหลักในโครงการตางๆ ซึ่งรูปแบบการ
ใหบริการและความรับผิดชอบจะกําหนดไวในสัญญาระหวางบริษัทและผูประกอบการดานระบบน้ํา (OEM)
3)

กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย (Medical Services)
สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมีรายไดจากกลุมธุรกิจบริการทางการแพทย (Medical
Services) คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.80, รอ ยละ 18.09, รอ ยละ 21.20 และรอ ยละ 19.13 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดย
บริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทและกระบวนการในการผลิตใหเหมาะสมกับศูนยใหบริการทางการแพทย เนื่องจาก
คุณภาพน้ําบริสุทธิ์ที่ออกจากระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จําเปนตองมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในกิจกรรมการดําเนินงานขององศ
กรทางการแพทย ซึ่งกลุมลูกคาในธุรกิจบริการทางการแพทยมีหลากหลาย เชน ศูน ยไตเทียม ศูน ยทันตกรรม ศูน ยบํารุงดูแล
และรักษาผิวหนัง ศูนยความงามและสุขภาพ และหนวยงานในโรงพยาบาลตางๆ จากประสบการณที่ยาวนานรวมทั้งบริษัท
และผูบริหารหลักมีความรูและความเขาใจทางเคมีและระบบน้ําบริสุทธิ์ที่ใชทางการแพทย และกฎเกณฑมาตรฐานที่อ อกโดย
กระทรวงสาธารณสุขเปนอยางดี ปจจุบันบริษัทใหความสําคัญแกกลุมลูกคาที่เปน โรงพยาบาลหรือ ศูน ยท างการแพทยที่เปน
ทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มศี ูนยไตเทียม ซึ่งบริษัทเล็งเห็นกลุมลูกคาดังกลาวมีความซับซอ นของมาตรฐานในเชิงเทคนิคทั้ง
การติดตั้งระบบ และจําเปนตองมีความรูความเขาใจทางเคมีเปนอยางดี ซึ่งบริษัทเนนที่จะใหบ ริการแกกลุมลูกคาดังกลาว
แบบครบวงจรเพื่อที่จะเปนฐานในการขยายการบริการใหแกกลุมลูกคาทางการแพทยอื่นๆ ในอนาคต ปจจุบันบริษัทใหบริการ
ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและวางระบบบําบัดน้ําใหบ ริสุท ธิ์ สําหรับ การลางไตที่ไดมาตรฐานสากลใหแกโรงพยาบาลตางๆ
หรือ ศูน ย ไตเทียม และใหบ ริการในการดูแ ลบํา รุงรักษาระบบเชน เดียวกัน ทั้งนี้บ ริษั ทไดมีการผลิตน้ํายาลางไต (Dialysis
Solution) เพื่อเปนวัตถุดิบใหแกลูกคาเพื่อใชในกระบวนการลางไต และบริษัทมีผลิตภัณฑเ ครื่อ งผลิตน้ําบริสุท ธิ์พ รอมระบบ
การฆาเชื้อแบบเคลื่อนทีซ่ ึ่งอยูระหวางการขอจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อใชในศูนยไตเทียมเพื่อ ใชท ดแทน
ระบบหลักในระหวางการดูแลบํารุงรักษาระบบ โดยกลุมลูกคาดังกลาวมีความตองการความเปนมืออาชีพในระดับสูงเพราะผู
ควบคุมระบบคือ แพทยและพยาบาล และผูใชระบบคือ ผูปวยโรคไต นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดจําหนายพรอ มใหบ ริการ
ออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบใหแกลูกคาในลักษณะสัญญาเชาทางการเงินโดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 5 ป
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3.2.5

การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายหลักโดยแบงออกตามลักษณะของลูกคาไดดังนี้
1)
กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย
ชองทางการจําหนายในกลุม ธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัยสวนใหญจะมาจากการการเติบ โตของลูกคาเดิม
โดยเฉพาะลูกคาที่เปนลักษณะ Franchise ที่มีแ นวโนมในการขยายสาขาตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ในขณะเดียวกัน
ลูกคาที่มคี วามพึงพอใจตอบริษัทจะทําหนาที่หาลูกคาใหมใหแกบริษัทในการบอกตอกัน นอกจากนี้บริษัท ไดมีการเขารวมใน
งานแสดงสินคาที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิอ์ ยางตอเนื่องเพื่อพบปะกลุมลูกคาเปาหมายและพันธมิตรทางการคา
2)
กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา
บริษัท จะมีตัวแทนที่เ ปนผูป ระกอบการที่เกี่ ยวของกั บระบบบําบัดน้ําใหบริสุท ธิ์ในลักษณะของ OEM ในการหา
ลูกคาใหมโดยเงื่อนไขและความรับผิดชอบแลวแตการเจรจาระหวางบริษัทกับตัวแทน และในขณะเดียวกันบริษัทจะมีทีมงาน
ฝายขายที่จะวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย และจะทําการเสนอบริการแกลูกคาใหม
3)
กลุมธุรกิจบริการทางการแพทย
สวนใหญชองทางการจําหนายในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยโดยเฉพาะศูน ยไตเทียมจะเปน ที่รูจักกันดีในกลุม
ลูกคากลุมดังกลาวอยูแลว เนื่องจากผูประกอบการที่มีศักยภาพในกลุมธุรกิจนี้มีอยูจํานวนนอยราย แตอ ยางไรก็ดี กลุมลูกคา
ทางการแพทยจะมีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งกลุมลูกคาภาครัฐบางครั้งอาจตองทําการประมูลเพื่อที่จะไดรับงาน
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆ
บริษัทไดมีการนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิท์ ี่สําคัญไดแก ระบบกรองน้ํา ถัง

กรองไฟเบอรกลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่อ งฆาเชื้อ ดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต ระบบกรองแบบอัลตราฟลเตรชั่น
และระบบกรองรีเวอรส ออโมซิส เปนตน และจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของภายในประเทศที่สําคัญไดแ ก ปมสูบ น้ํา
ระบบถังกรองอุตสาหกรรม เปนตน โดยในชวงป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ผลิตภัณฑแ ละอุปกรณที่
เกี่ยวขอ งกับ ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่บ ริษัทนําเขาจากตางประเทศอยูในสัดสวนรอ ยละ 65.96, รอ ยละ 61.77, รอยละ
59.01 และร อ ยละ 58.46 ของปริ ม าณยอดการสั่ ง ซื้อ สิ น ค า ทั้ ง หมด ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สั ด ส ว นที่ เ หลื อ จะเป น การจั ด หา
ภายในประเทศ สําหรับผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบ ริสุท ธิ์ที่บริษัท ไดนําเขามานั้นสวนใหญจะมี
ตราสินคาเปนที่รูจักกันดีจากประเทศสหรัฐอเมริกาในกลุมของบริษัทในเครือ Pentair ซึ่งในป 2553 - 2555 และ ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากกลุมดังกลาวในสัดสวนรอ ยละ41.66, รอ ยละ35.54, รอยละ 38.01 และรอยละ
33.89 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ตามลําดับ เนื่องจากบริษัท เปน ตัวแทนจัดจําหนายใหแกบริษัท ผูจําหนายดังกลาว
และมีความสัมพันธที่ดีในทางธุรกิจเปนระยะเวลายาวนานตลอดเกือ บ 20 ป ประกอบกับผลิตภัณฑแ ละอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิข์ องบริษัทผูจําหนายกลุมดังกลาวมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ขั้นตอนในการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑและอุปกรณห ลักที่บ ริษัทใช ไดแก ระบบกรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา
เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต เคมีภัณฑ อุปกรณไฟฟาตางๆ ฯลฯ โดยการสั่งซื้อจะเปนลักษณะเพื่อสํารองผลิตภัณฑ
และอุ ปกรณให เพีย งพอตอ การตอบสนองความตอ งการของลูกคา ดัง นั้น บริ ษัท จึ งมีน โยบายในการสั่งซื้ อผลิ ตภัณ ฑแ ละ
อุปกรณเ พื่อ จั ดเก็ บไวเป น สิน คาคงคลัง ซึ่งในการสั่ งซื้อ บริษั ท จะพิจ ารณาจากการหมุนเวียนของผลิ ตภัณ ฑแ ละอุป กรณ
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ประกอบกับพิจารณาจํานวน ประเภท และคุณสมบัติข องอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับแผนงานติดตั้งและการใหบริการดูแล
บํารุงรักษาของบริษัทที่ไดวางแผนไวลวงหนา โดยบริษัทมีนโยบายการนําสินคาคงเหลือมาใชในลักษณะมากอนใชกอน (First
in First out) แตอยางไรก็ดี ในอดีตที่ผานมาเทคโนโลยีสําหรับผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึงมีผลกระทบนอ ยอยางไมมีนัยสําคัญตอมูลคาสิน คาคงเหลือเพราะบริษัทสามารถ
หมุนเวียนสินคาคงเหลือที่อยูใ นคลังสินคามาขายไดตลอด
นอกจากนี้ใ นกระบวนการจัดซื้อ ของบริษั ท บริ ษัท ได จัดทํ าทะเบียนผู จําหน ายผลิ ตภั ณฑ แ ละอุ ปกรณ รายอื่ น ๆ
นอกเหนือจากผูจําหนายที่บริษัทเปนตัวแทน เพื่อจัดทําการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ ระยะเวลาการจัดสง เงื่อ นไขการจาย
ชําระ เพื่อใหบริษัทสามารถรับเงื่อนไขที่ดีทสี่ ุด และเพื่อใหฝายจัดซื้อสามารถทํางานไดอยางคลองตัวมากขึ้น โดยขั้นตอนการ
จัดซื้อมีดังนี้
1. ฝายผูดูแลคลังสินคาจะรายงานและนําสงขอมูลระดับสินคาในคลังสินคาใหแกผูจัดการทั่วไปอยางตอเนื่อง
2. ผู จั ดการทั่ วไปมี ห น า ที่ รั บ ผิ ดชอบในการดู ป ริม าณการใช ผลิ ตภั ณฑ แ ละอุ ป กรณ ต างๆ โดยคํา นึง ถึ ง ระดับ
Minimum Stock ของสินคาที่สําคัญที่มีการขายประจํา และสินคาบางรายการใหสัมพันธกับ ยอดขายที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตและคอยติดตอกับผูจําหนายและสรรหาผูจําหนายรายใหมๆ
3. ผูจัดการทั่วไปมอบหมายใหฝายผูดูแลคลังสินคาจัดทําใบขอซื้อ (PR) ใหแ กฝายจัดซื้อของบริษัท โดยผูจัดการ
ทั่วไปเปนผูอนุมัติ
4. ฝายจัดซื้อจะทําการเปรียบเทียบราคากับผูจําหนายรายอื่นๆ หรือติดตอกับผูจําหนายที่บริษัทเปนตัวแทนในการ
จัดจําหนาย เพื่อฝายจัดซื้อจะไดจัดทําใบสั่งซื้อ (PO) โดยผูจัดการแผนกจัดซื้อเปนผูอนุมัติ
3.4

ผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม

3.5

- ไมมี โครงการที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีงานจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งที่เ กี่ยวขอ งกับ ระบบบําบัด

น้ําใหบริสุทธิซ์ ึ่งทั้งหมดเปนงานที่มาจากบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินการติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุท ธิ์ใหกับ
ศูนยไตเทียมมีทั้งหมดจํานวน 4 สัญญา รวมมูลคางานทั้งหมด 3.75 ลานบาท ซึ่งมูลคางานคงเหลือ จํานวน 3.75 ลานบาท
และที่มาจากบริ ษัท ฟล เตอร วิชั่น จํา กัด (มหาชน) ดําเนิน การติด ตั้ง ระบบน้ํ าให แกลูกค าสําหรั บผูป ระกอบการในกลุม
อุตสาหกรรม จํานวน 1 สัญญา มูลคา 0.51 ลานบาท ซึ่งมูลคางานคงเหลือจํานวน 0.51 ลานบาท โดยจะสงมอบแลวเสร็จ
ดังกลาวภายในกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ป 2556
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