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ส่วนที� 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วสัิยทัศน์ 

“เป็นบริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืน 

ในธุรกจิสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม” 

พนัธกจิ 
 มุ่งเนน้การเติบโตโดยการขยายตลาดทั(งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  

 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้ที,มีคุณภาพ มีนวตักรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอยา่ง

ผูเ้ชี,ยวชาญ  

 สร้างระบบการทาํงานที,มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที์,มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รที,ดี 

 สร้างมูลค่าเพิ,มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื,อง 

 

นโยบาย 

 สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมั,นคงดว้ยอตัราการขยายตวัอตัราการกาํไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ?@ ต่อปี 
 ขยายธุรกิจทางดา้นความปลอดภยัและสิ,งแวดลอ้มและธุรกิจที,เกี,ยวขอ้ง โดยวธีิการลงทุนโดยตรงและการควบ

รวมกิจการ (M &A)   
 รักษาระบบการทาํงานที,เป็นมาตรฐานสากลและพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 
 รักษาระบบการบริหารงานที,มีธรรมาภิบาล โดยยดึมั,นในคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 
 ส่งเสริมบุคลากรที,เก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 ดูแลรักษา ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คูค่า้ และผูเ้กี,ยวขอ้งโดยดีและสมํ,าเสมอ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั(งเมื,อวนัที, 4 มกราคม 2504 โดยมีวตัถุประสงค์
เริ,มแรกเพื,อจาํหน่ายเมลด็ธญัพืชและสินคา้ทางการเกษตร บริษทัไดมี้การหยดุดาํเนินกิจการไประยะหนึ,ง กระทั,งในปี 2521 
บริษทัไดเ้ปลี,ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน กวา่ 40 ปี บริษทัถือเป็นหนึ,งในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินคา้อยา่งครบวงจร  

 ต่อมาในปี 2552 บริษทัไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าเพื,อ
อุปโภคบริโภค รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดันํ( า และการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ( าจาก
ระบบบาํบดัในรูปแบบของสมัปทาน ทั(งในระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน  

 ปัจจุบนั บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้บริษทัแบ่งสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

 1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Occupational 
Safety, Health and Environment Products) หรือ SAFETY  

เป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที, ใช้เ พื,อสร้างความปลอดภัยต่อ
ผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบัติงาน โดย
บริษทัถือเป็นหนึ, งในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที,หลากหลาย
มากกว่า 3,000 รายการ ภายใตต้ราสินคา้ที,มีชื,อเสียง โดยบริษทั
ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกวา่  30 ตราสินคา้ 
และมีตราสินคา้ที,บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายราย
เดียว ไดแ้ก่ ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard  ตราสินคา้ 
Ansell และตราสินคา้ Chemtex นอกจากนี(  บริษทัไดพ้ฒันาตรา
สินคา้เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS, KENEX, ENV-
SAFE และ ENVO เป็นตน้   

 สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี(   

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ที,บุคคลหรือ
ผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ,งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื,อป้องกนัอนัตรายที,
อาจเกิดขึ(นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นตน้ โดยสินคา้ใน
หมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี(  สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที,ใชป้กป้องร่างกายตั(งแต่ศรีษะจรดเทา้ เช่น หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ที,อุดหู หนา้กากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี ถุงมือนิรภยั รองเทา้นิรภยั ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอื,นๆ เป็นตน้ 
 1.2 อุปกรณ์เพื�อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety and Environment Products) เป็น
อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื,องตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊ส
ไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชาํระลา้งตาและลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ 
อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั ป้ายเพื,อความปลอดภยั เป็นตน้ 
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 2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) หรือ CE เป็น
อุปกรณ์ที,ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยใน
สถานที,ปฏิบัติงานที,ต้องการการควบคุม เ ช่น ห้องปลอดเชื( อใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื(อ (Clean 
room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตเครื,องมือแพทย ์ที,จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ,งปนเปื( อน 
อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่ นละอองต่างๆ ที,มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื,องจกัร 
กระบวนการผลิตรวมทั(งอากาศภายนอก ซึ, งสิ,งเหล่านี(สามารถส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์หรือชิ(นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี(  ได้แก่ ชุดและ
อุปกรณ์สาํหรับสวมใส่ในหอ้งคลีนรูม อุปกรณ์สาํหรับห้องคลีนรูม เช่น 
ผา้เช็ดชิ(นงาน เครื, องเขียน อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกัน

ไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ 

 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ%าเพื�ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER 
โดยบริษทัแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลกัดงันี(  

 3.1 การจัดจําหน่ายเครื, องจักร และอุปกรณ์ที,
เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าสาํเร็จรูป จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที,
เกี, ยวข้องกับระบบบําบัดนํ( าประเภทต่างๆ ที,ใช้ในระดับ
อุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรอง
ตะกอน เครื,องสูบนํ( า ถงัเก็บนํ( า ระบบบําบัดนํ( าชุดอุปกรณ์
สําเร็จ (Module) เครื, องกรองนํ( าสําเร็จรูปเพื,อบริโภคใน
ครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันาสินคา้เครื,องกรองนํ( าสําเร็จรูป 
ใชต้ราสินคา้ของตนเองไดแ้ก่ ตราสินคา้ Aquamex 

 3.2 การให้บริการจําหน่ายนํ( าจากระบบบําบัด
ให้แก่ลูกคา้ ในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบของสัมปทาน (Build-

Own-Operate) โดยดาํเนินการตั(งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั(งระบบ และนําระบบไปติดตั(งในสถานที,ของลูกคา้ใน
ลกัษณะพร้อมใชง้าน โดยบริษทัไดรั้บรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ( าที,บาํบดัได ้ให้กบัลูกคา้ตามระยะเวลาที,ระบุในสัญญา โดย
ที,บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธิq ระบบดงักล่าว  

 3.3 การใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดันํ( า มุ่งเนน้ในระบบจดัการนํ( าเพื,อตอบสนอง
ความตอ้งการในการใชน้ํ( า โดยการบาํบดันํ( าดีให้ไดคุ้ณภาพเหมาะสมหรือทาํการบาํบดันํ( าเสียเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ, ง
รวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั(งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการ การซ่อม
บาํรุงและงานบริการหลงัการขาย 
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 3.4 การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( า  

 โดยระบบบาํบดันํ( าดีหรือนํ( าเสียที,บริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น @ ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และ
คุณภาพของนํ( าที,ตอ้งการ ดงันี(  

 - ระบบผลตินํ%าประปาและนํ%าดื�ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ( าดิบ เช่น นํ( า
ผิวดินตามธรรมชาติ (นํ( าคลอง แม่นํ( า นํ( าบาดาล) และนํ( าที,ปนเปื( อนสิ,งสกปรกต่างๆเพื,อให้สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภค 
และใชง้านในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตนํ( าประปาเคลื,อนที,  

 - ระบบบําบัดนํ%าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบาํบดันํ( าเสียที,เกิดจากการประกอบกิจการของ
โรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ,งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัก่อนที,จะปล่อยลงสู่สิ,งแวดลอ้ม  

 - ระบบบําบัดนํ%าเสียเพื�อนํากลบัมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบาํบดันํ( าเสียเพื,อนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ในการดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบบาํบดัที,หลากหลาย เพื,อให้ไดคุ้ณภาพที,เหมาะสมตามวตัถุประสงคที์,นาํ
นํ( าที,ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่  

 - ระบบผลตินํ%าบริสุทธิ[ (Purified water system) เป็นระบบการผลิตนํ( าบริสุทธิq  สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที,มี
ขอ้กาํหนดสูง  

 - ระบบผลิตนํ%าจืดจากนํ%าทะเล (Desalination System) เป็นระบบที,นาํนํ( าทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นนํ( า
บริสุทธิq และลดความเคม็ เพื,อใหเ้ป็นนํ( าจืดที,สามารถนาํมาใชง้านทั,วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ 

 ตราสินคา้ที,สาํคญัที,บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ 
GE, PENTAIR และ ANDRITZ เป็นตน้ 
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เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ  

 แผนการดาํเนินงานในระยะยาวในภาพรวม บริษทัมุ่งเนน้ดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ คือเป็นบริษัทชั%น
นําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ�งแวดล้อม เริ,มตั(งแต่การพฒันาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นผูเ้ชี,ยวชาญทั(งในธุรกิจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ธุรกิจนํ( า ให้กบัพนกังาน ซึ, งเป็นหนึ,งปัจจยัสาํคญัผลกัดนัให้บริษทัเติบโตได ้และปรับปรุงกระบวนการในการทาํงานโดย
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นกระบวนการทาํงานเพิ,มขึ(น เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้  
 ธุรกิจหลกัดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทั
มุ่งเนน้การใหบ้ริการอยา่งครบวงจรดว้ยความเป็นมืออาชีพ โดยการพฒันาดา้นบุคลากรอยา่งต่อเนื,อง สามารถให้บริการได้
อยา่งผูเ้ชี,ยวชาญในธุรกิจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และการเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม
และภาครัฐ โดยการเพิ,มสินคา้ การพฒันาสินคา้และบริการใหม่ ที,ตอ้งใชเ้ทคนิค และความเชี,ยวชาญ เพื,อเพิ,มมูลค่าสินคา้ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการทั(งในกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั และการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ที,บริษทัยงัมีส่วนแบ่ง
การตลาดไม่มาก นอกจากนี(  บริษทัยงัมีเป้าหมายในการเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัคือ ตรา
สินคา้ Synos ทั(งตลาดในประเทศ และประเทศในแถบอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงการพฒันาปรับปรุง
การใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการบริการให้เช่าเครื,องมือ อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
บริการใหค้าํปรึกษา บริการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี,ยวกบัสินคา้ นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และศูนยบ์ริการหลงัการขาย  

ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม บริษทัมีเป้าหมายในการเพิ,มสัดส่วนรายไดโ้ดยการ
พฒันาปรับปรุงสินคา้ การเพิ,มสินคา้ใหม่ การให้บริการพิเศษในการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย โดย
ความร่วมมือกบัผูผ้ลิตสินคา้ เพื,อเพิ,มรายไดท้ั( งจากฐานลูกคา้ปัจจุบนัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และขยายฐาน
ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที,บริษทัยงัมีส่วนแบ่งตลาดสินคา้ CE นอ้ย ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยาและโรงพยาบาล กลุ่ม
โรงงานประกอบรถยนต ์และกลุ่มโรงงานผลิตและประกอบแผงโซล่าเซลล ์เป็นตน้ นอกจากนี(  ยงัมุ่งเนน้ดา้นการบริหาร
ตน้ทุนสินคา้ การสาํรองสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเนื,อง ซึ, งถือเป็นเรื,องสําคญัต่อกระบวนการ
ผลิตของลูกคา้ รวมถึงการเพิ,มความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกคา้ตระหนกัถึงความสาํคญัและยากต่อการ
เปลี,ยนแปลง  
 ธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโตจากธุรกิจ ทั(ง
จากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมที,ระบบบาํบัดนํ( ายงัมีความสําคญัและมีความจาํเป็นต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงงบประมาณภาครัฐที,ยงัมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ( าอยา่งต่อเนื,อง บริษทัมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาบุคลากร การ
สร้างทีมงานให้มีความรู้ความเชี,ยวชาญด้านระบบบาํบัดนํ( า การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานโครงการให้สามารถ
ดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนให้ธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าสามารถสร้างการเติบโตให้กบับริษทัไดใ้น
อนาคต 
 สาํหรับภาพรวมผลการดาํเนินงานในปี 2561 บริษทัไดว้างเป้าหมายรายไดจ้ากการขายและการให้บริการเติบโต
ไม่ตํ,ากวา่ 10% เมื,อเทียบกบัปีก่อน โดยมีกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม หรือ 
SAFETY และกลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE เป็นกลุ่มสินคา้ที,เติบโตหลกั สาํหรับกลุ่มสินคา้และ
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บริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,อการอุปโภคและบริโภค หรือ WATER จะมีสัดส่วนรายไดที้,ลดลง เนื,องจากบริษทัชะลอการ
รับงานจากภาครัฐ เพื,อเร่งส่งมอบงานที,ล่าชา้ทั(งหมด ผลกระทบจากการส่งมอบงานล่าชา้ลดลงเมื,อเทียบกบักบัปีก่อน จึง
คาดวา่ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัจะสามารถสร้างกาํไรไดต้ามปกติ  
 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

 การเปลี,ยนแปลงและพฒันาการที,สาํคญั สรุปไดด้งันี(  

 ปี 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 135 ลา้นบาท และบริษทั
ไดรั้บอนุญาตให้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เมื,อวนัที, 9 ธนัวาคม 2553 โดยใชชื้,อยอ่หลกัทรัพย ์
PHOL 

 ปี 2552 บริษทัขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจสิ,งแวดลอ้ม ด้านระบบบาํบดันํ( าโดยร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจจดัตั( ง 
บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย แต่เนื,องจากการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที,วาง
ไว ้ณ วนัที, 7 พฤศจิกายน 2556 บริษทั พีดี เจเนซิส เอนจิเนียริ,ง ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์และปัจจุบนั 
อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

 ปี 2555 บริษทัจดัตั(งสาขาเพิ,มอีก 1 สาขาที,อาํเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบนับริษทัจึงมีสาํนกังานสาขา 3 แห่งคือ ภาค
ตะวนัออกที,จงัหวดัระยอง ภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต นอกจากนี(  บริษทัยงัไดด้าํเนินการขยาย
ธุรกิจไปยงัประเทศแถบอาเซียน โดยแต่งตั(งบริษทั เอการ์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในประเทศเมียนมาร์  

 ปี 2556 บริษทัดาํเนินการจดัตั(งบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วตัถุประสงคเ์พื,อจดัจาํหน่าย
สินคา้ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กบัลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ใน
ประเทศกัมพูชา เพื,อดาํเนินธุรกิจด้านการจัดจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบัดนํ( า เพื,ออุปโภคบริโภค และสัมปทาน
นํ( าประปาเพื,อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั(งหมด 1,200 ลา้นเรียล (เทียบเท่า 300,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ลา้นบาท 

 ปี 2557 บริษทัดาํเนินการจดัตั(งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วตัถุประสงคเ์พื,อดาํเนินธุรกิจดา้นระบบ
บาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค อยา่งครบวงจร ตั(งแต่การจดัจาํหน่ายสินคา้ การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษา
ระบบ ใหลู้กคา้ทั(งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ��.�� ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้น
บาท 

 ที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีมติให้บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั
ใหม่จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าที,ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท เพื,อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

 ปี 2558 บริษทัเจรจาขอซื(อหุน้ส่วนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผลธญัญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั ที,เหลืออีกร้อยละ 30 จาก
ผูร่้วมทุน ในราคา ? บาท เนื,องจากมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผล
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ธญัญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 การดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยยงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที,กาํหนด บริษทัจึงพิจารณาหยดุการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยชั,วคราว เพื,อลดค่าใชจ่้ายของบริษทั และมีแนวโนม้
จะหยดุการดาํเนินกิจการอย่างถาวร ในปี 2561 เนื,องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที,เหมาะสมรองรับ และเพื,อลดภาระค่าใชจ่้าย
ทั(งหมดของบริษทัยอ่ย 

 ที,ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั( งที, 1/2559 วนัที, 29 สิงหาคม 2559 มีมติให้บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ลา้น
บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทุน 40.50 ลา้นหุ้น เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) ในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนอีก 40.50 ลา้นหุน้ เพื,อรองรับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั 
ครั( งที,1 (PHOL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที,จองซื(อหุ้นสามญัเพิ,มทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทุนอีก 8 ลา้นหุ้น เพื,อรองรับ
การออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั( งที,  ? 
(PHOL ESOP WARRANT) และตามกาํหนดระยะเวลาแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิ ปี 2560 ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแจง้
ความจาํนงใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษทั คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั ครั( งที,? (PHOL-W?) 
จาํนวน 40.50 หน่วย และคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
ครั( งที, ? (PHOL ESOP WARRANT) 8 ลา้นหน่วย   

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จํากดั(มหาชน)  

 

 

 

 

การแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย สรุปไดด้งันี(  

บริษัท การดาํเนินงาน 

^. บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) (บริษทัใหญ่) ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั     อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม ทั(ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

_. บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากดั (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั    อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม 
โดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ใหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

`. บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออุปโภคและบริโภค อยา่งครบวงจร ตั(งแต่การจดัจาํหน่าย
สินคา้ การใหบ้ริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษาระบบ ใหลู้กคา้ทั(งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

a. บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากดั (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั    อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม ใน
ประเทศกมัพูชา 

 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั มหาชน) 

บริษทั ผล พาลาเดียม บริษทั ผลวอเตอร์ จาํกดั บริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั 

99.99%                                                       99.99%                                                        100% 


