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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

  วสัิยทศัน์  

“เป็นบริษัทช้ันน าของประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียนทีม่คีวามยัง่ยืน 

ในธุรกจิสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อม” 

พนัธกจิ 
 มุ่งเนน้กำรเติบโตโดยกำรขยำยตลำดทั้งในประเทศและภูมิภำคอำเซียน  

 ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดว้ยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ มีนวตักรรม รำคำเหมำะสม พร้อมบริกำรอยำ่งผูเ้ช่ียวชำญ  

 สร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ทนัสมยั สำมำรถตอบสนองลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 มีระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 

 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

 
นโยบาย 

 สร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงดว้ยอตัรำกำรขยำยตวัอตัรำก ำไรสุทธิไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 15 ต่อปี 
 ขยำยธุรกิจทำงดำ้นควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวธีิกำรลงทุนโดยตรงและกำรควบรวมกิจกำร 

(M &A)   
 รักษำระบบกำรท ำงำนท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
 รักษำระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำล โดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมอยำ่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด 
 ส่งเสริมบุคลำกรท่ีเก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 
 ดูแลรักษำ ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คูค่ำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยดีและสม ่ำเสมอ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2504 โดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรก
เพ่ือจ ำหน่ำยเมล็ดธญัพืชและสินคำ้ทำงกำรเกษตร โดยบริษทัไดมี้กำรหยดุด ำเนินกิจกำรไประยะหน่ึง กระทัง่ในปี 2521 บริษทัได้
เปล่ียนประเภทธุรกิจมำเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เพ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กวำ่ 40 ปี 
บริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ ำท่ีมีกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้อย่ำงครบวงจร และในปี 2552 บริษทัไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจด้ำนกำรจัด
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมถึงกำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบ
บ ำบดัน ้ ำ และกำรใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยน ้ ำจำกระบบบ ำบดัในรูปแบบของสมัปทำน ทั้งในระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน  
 กลุ่มสินคำ้และบริกำร แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 
 1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
       Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY  
 กลุ่มสินคำ้หรือบริกำรท่ีใชเ้พ่ือสร้ำงควำมปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังำนหรือสร้ำงควำมปลอดภยัในสถำนปฏิบติังำน โดย
บริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ ำท่ีมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีหลำกหลำยมำกกวำ่ 3,000 รำยกำร ภำยใตต้รำสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง โดยบริษทั
ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้มำกกวำ่  30 ตรำสินคำ้ และมีตรำสินคำ้ท่ีบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำย
เดียว ไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ King’s ตรำสินคำ้ Microgard  ตรำสินคำ้ Ansell และตรำสินคำ้ Chemtex นอกจำกน้ี บริษทัไดพ้ฒันำตรำ
สินคำ้เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ SYNOS, KENEX, ENV-SAFE และ ENVO เป็นตน้  สินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังำน
ใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำงกำยหรือหลำยส่วนร่วมกนัในขณะท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสภำวะ
แวดลอ้มในกำรท ำงำน เช่น อนัตรำยจำกควำมร้อน แสง เสียง สำรพิษ สำรเคมี เป็นตน้ โดยสินคำ้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล
น้ี สำมำรถแบ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้กป้องร่ำงกำยตั้งแต่ศีรษะจรดเทำ้ เช่น หมวกนิรภยั แวน่ตำนิรภยั ท่ีอุดหู หนำ้กำกป้องกนัฝุ่ นและ
สำรเคมี ถุงมือนิรภยั รองเทำ้นิรภยั ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์
ท่ีใชเ้พ่ือสร้ำงควำมปลอดภยัในโรงงำนอุตสำหกรรม หรือสถำนประกอบกำร เช่น เคร่ืองตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอำกำศ 
อุปกรณ์ช ำระลำ้งตำและล ำตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยำ้ย และถ่ำยเทสำรเคมี อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศ อุปกรณ์ล็อกนิรภยั ป้ำยเพื่อ
ควำมปลอดภยั เป็นตน้ 
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2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
   Control Environment Products หรือ CE  
 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมสภำพแวดลอ้มให้มีควำมสะอำด 
ปลอดภยัในสถำนท่ีปฏิบติังำนท่ีตอ้งกำรกำรควบคุม เช่น ห้องปลอดเช้ือ
ในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล ห้องสะอำด หรือห้องปลอดเช้ือ 
(Clean room) ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วน อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ท่ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมส่ิงปนเป้ือน 
อนุภำคขนำดเล็กและฝุ่ นละอองต่ำงๆ ท่ีมำจำก ผูป้ฏิบติังำน เคร่ืองจกัร 
กระบวนกำรผลิตรวมทั้งอำกำศภำยนอก ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์หรือช้ินงำนไม่มีคุณภำพ สินค้ำในหมวดน้ี ได้แก่ ชุดและ
อุปกรณ์ส ำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์ส ำหรับห้องคลีนรูม เช่น 
ผำ้เช็ดช้ินงำน เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์เป็นตน้ 

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน า้เพ่ืออุปโภคและบริโภค  
    Water Solution Products หรือ WATER  
 บริษทัแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 

 กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรส ำรวจ กำรออกแบบและวศิวกรรม งำนโครงสร้ำง กำรผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบ
บ ำบัดน ้ ำ มุ่งเน้นในระบบจัดกำรน ้ ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้น ้ ำ ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมผล กำรวิเครำะห์ผลใน
หอ้งปฏิบติักำร งำนซ่อมบ ำรุงและงำนบริกำรหลงักำรขำย โดยรูปแบบกำรใหบ้ริกำรแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ ไดแ้ก่ กำรรับก่อสร้ำง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสัมปทำนในลกัษณะ Build-Own-
Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  

 กำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบบ ำบัดน ้ ำ ส ำเร็จรูป จัดจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำประเภทต่ำงๆ ท่ีใชใ้นระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสำรกรอง
ตะกอน เคร่ืองอดัตะกอน เคร่ืองสูบน ้ ำ ถงัเก็บน ้ ำ ระบบบ ำบดัน ้ ำชุดอุปกรณ์ส ำเร็จ (Module) รวมถึง เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูปเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันำสินคำ้เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูป ใชต้รำสินคำ้ของตนเองไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ Aquamex 

 กำรใหบ้ริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ 
 ระบบบ ำบดัน ้ ำดีหรือน ้ ำเสียท่ีบริษทัให้บริกำรกบัลูกคำ้ แบ่งตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำน และคุณภำพของน ้ ำท่ีตอ้งกำร 
ไดแ้ก่ ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ ระบบผลิตน ้ ำประปำและน ้ ำด่ืม ระบบผลิตน ้ ำบริสุทธ์ิ ระบบผลิตน ้ ำ
จืดจำกน ้ ำทะเล 
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เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ  
 บริษทั ด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ประจ ำปีท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์
และตวัช้ีวดัโดยใชห้ลกั Balance Scorecard ประกอบดว้ยกลยทุธ์หลกัไดแ้ก่ กลยทุธ์กำรเติบโต โดยมีเป้ำหมำยในกำรเติบโตของ
รำยไดแ้ละก ำไร รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณค่ำใชจ่้ำย กลยทุธ์ดำ้นลูกคำ้โดยลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง กำรเพ่ิม
ระดบัควำมพึงพอใจ กำรพฒันำสินคำ้และบริกำรใหม่ใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทุกกลุ่มเป้ำหมำย กลยทุธ์
ควำมรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยใน กำรพฒันำปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกล
ยทุธ์ควำมเช่ียวชำญ เป็นแนวทำงในกำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพแก่บุคลำกร โดยกลยทุธ์หลกัขององคก์รดำ้นต่ำงๆถูกถ่ำยทอดไปยงั
ทุกหน่วยงำนของบริษทัเพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร 
 ในปี 2563 บริษทัยงัมีเป้ำหมำยในกำรเติบโตในธุรกิจหลกัทั้ง 3 ธุรกิจ โดยวำงเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรให้บริกำรรวมไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 - 15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยคำดวำ่จะมีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้น
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม หรือ SAFETY ท่ีร้อยละ 76  กลุ่มสินคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE ท่ี
ร้อยละ 18 และกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค หรือ WATER ท่ีร้อยละ 6 โดยกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ท่ีมีกำรก ำหนดกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไวอ้ยำ่งชดัเจนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงกำรศึกษำพฒันำสินคำ้
และบริกำรท่ีหลำกหลำย สินคำ้ท่ีมีนวตักรรม หรือกำรศึกษำในธุรกิจใหม่ต่อยอดจำกธุรกิจเดิมอยำ่งต่อเน่ือง ให้สำมำรถรองรับกบั
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเติบโตให้แก่บริษทัไดต้่อไปใน
อนำคต ดำ้นกำรพฒันำปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยใน บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน สำมำรถให้บริกำรท่ีสะดวกและรวดรวดเร็วตอบสนองควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั
ลูกคำ้ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รได ้รวมถึงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัมำกท่ีสุด ดำ้นระบบบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกร บริษทัมีแผนงำนท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ืองจำกปีก่อน ไดแ้ก่ 
กำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์ร กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร และกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์และรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไดใ้นอนำคต 
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 เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจในระยะยำวบริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ โดยเป็น
บริษัทช้ันน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดล้อม 
 ธุรกิจด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรเพ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ 
SAFETY บริษทัมุ่งเนน้กำรให้บริกำรอยำ่งครบวงจรดว้ยควำมเป็นมืออำชีพ โดยกำรพฒันำควำมเป็นผูเ้ช่ียวชำญทั้งดำ้นสินคำ้และ
กำรให้บริกำรในธุรกิจด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริกำร กำรเพ่ิมสินคำ้ กำรพฒันำสินคำ้และบริกำรใหม่ท่ีมีนวตักรรม ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรทั้งใน
กลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนั และกำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
สินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ Synos ของบริษทั ทั้งตลำดภำยในประเทศ และประเทศในแถบอำเซียนโดยเฉพำะกลุ่มประเทศ CLMV 
รวมถึงกำรพฒันำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ไม่วำ่จะเป็นกำรบริกำรให้เช่ำเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ด้ำนควำมปลอดภยั บริกำรให้ค  ำปรึกษำ บริกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับสินคำ้ นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และศูนยบ์ริกำรหลงักำรขำย 
 ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE บริษทัมุ่งเน้นกำรพฒันำปรับปรุงสินคำ้ กำรเพ่ิม
สินคำ้ใหม่ กำรให้บริกำรพิเศษในกำรผลิตสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละรำย โดยควำมร่วมมือกบัผูผ้ลิตสินคำ้ เพ่ือเพ่ิม
รำยไดท้ั้ งจำกฐำนลูกคำ้ปัจจุบนัในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่มอุตสำหกรรมท่ีบริษทัยงัมีส่วน
แบ่งตลำดสินคำ้ CE ไม่มำก รวมถึงกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้ กำรส ำรองสินคำ้ใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึง
ถือเป็นเร่ืองส ำคญัต่อกระบวนกำรผลิตของลูกคำ้ รวมถึงกำรเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรสร้ำง Brand ให้ลูกคำ้ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัและยำกต่อกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกมีผลต่อคุณภำพของผลผลิตของลูกคำ้ นอกจำกน้ี บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรขยำย
ตลำดสินคำ้ในกลุ่ม CE ไปยงัลูกคำ้กลุ่มโรงพยำบำลท่ีมีแนวโนม้ขยำยตวัในอนำคต ไดแ้ก่ อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีใชใ้นห้องปลอดเช้ือ หรือ
หอ้งผำ่ตดัในโรงพยำบำล  เป็นตน้    
 ธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรเป็นผูด้  ำเนินธุรกิจดำ้นระบบ
บ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยำ่งครบวงจร ตั้งแต่กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ กำรให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำระบบ ให้
ลูกคำ้ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยมุ่งเนน้ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร กำรสร้ำงทีมงำนใหมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นระบบ
บ ำบดัน ้ ำ กำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรงำนโครงกำรให้สำมำรถด ำเนินโครงกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมี
เป้ำหมำยในกำรพฒันำปรับปรุงขยำยกำรใหบ้ริกำรใหค้รอบคลุมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มดำ้นอ่ืนๆ เช่น กำรใชพ้ลงังำนทดแทน กำรบริหำร
จดักำรขยะ เป็นตน้  
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 
ปี 2521   บริษทัเร่ิมด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

โดยคุณชวลิต หวงัธ ำรง 
ปี 2550  บริษทัยำ้ยท่ีท ำกำรแห่งใหม่มำ ณ ท่ีท  ำกำรปัจจุบนั อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ประกอบดว้ยอำคำรส ำนกังำนใหญ่และอำคำรคลงัสินคำ้ 
ปี 2551  บริษทัจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 135 ลำ้นบำท  

 บริษทัไดรั้บกำรรับรองคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2000 จำก UKAS & GLOBAL 
ปี 2552  บริษทัขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจส่ิงแวดลอ้มดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
ปี 2553  บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553 ใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์PHOL 

 บริษทัยำ้ยท่ีท ำกำรสำขำระยองมำ ณ ท่ีท ำกำรสำขำระยองปัจจุบนั อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบดว้ยอำคำรส ำนกังำน สำขำและคลงัสินคำ้ 
 บริษทัไดรั้บกำรรับรองคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2008 จำก UKAS & GLOBAL 

ปี 2555  บริษทัจดัตั้งสำขำเพ่ิม 1 แห่ง ท่ีอ  ำเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบนับริษทัมีส ำนกังำนสำขำ 3 แห่งคือ  
 ภำคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง ภำคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และภำคใตท่ี้จงัหวดัภูเก็ต  
 บริษทัขยำยธุรกิจไปยงัประเทศเมียนมำร์ โดยแต่งตั้งบริษทั เอกำร์ จ  ำกดั เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในประเทศเมียนมำร์ 
 บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั OHSAS18001:2007 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั SET Award 2012 ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภิบำล จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บผลประเมินดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 

ปี 2556  บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัและ  
อำชีวอนำมยัให้กบัลูกคำ้ในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร มูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท  
 บริษทัจดัตั้ง บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกมัพูชำ เพ่ือด ำเนินธุรกิจดำ้น  
กำรจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และสมัปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชน โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนเร่ิมแรก คิดเป็นร้อย
ละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ลำ้นเรียล หรือประมำณ 9.5 ลำ้นบำท ต่อมำในปี 2558 บริษทัขอซ้ือหุ้นส่วนในบริษทัยอ่ยท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 30 จำกผูร่้วมทุน ในรำคำ 1 บำท เน่ืองจำกมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผล
ธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัได้หยุดกำรด ำเนินงำนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกยงัไม่มีแผนธุรกิจท่ี
เหมำะสมรองรับ และเพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั SET Award 2013 ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภิบำล จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บผลประเมินดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั MAI Special Encouragement จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณคณะกรรมกำรแห่งปี 2556 หรือ "Board of the Year 
Awards 2013" 

ปี 2557  บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั วตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยำ่งครบวงจร 
ตั้งแต่กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ กำรให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำระบบ ให้ลูกคำ้ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยมีมูลค่ำเงิน
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท และต่อมำในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลำ้นบำท บริษทั
ลงทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท 
 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 มีมติให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 162 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 27 ลำ้นหุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญั 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั SET Award 2014:SET Award of Honor ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภิบำล จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ไดรั้บผลประเมินดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีมำก” 

ปี 2558  บริษทัไดรั้บรำงวลัประกำศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมกำร MAI ประจ ำปี 2558 จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณ “คณะกรรมกำรแห่งปี 
2558 หรือ Board of the Year Awards 2015 
 บริษทัร่วมลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC)  
 
 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 7 
 

ปี 2559  บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 251 ลำ้นบำท โดยจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 40.50 ลำ้นหุ้น เสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) ในอตัรำ 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่ และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีก 40.50 ล้ำนหุ้น เพ่ือรองรับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทั คร้ังท่ี1 (PHOL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีก 8 ลำ้นหุ้น เพ่ือรองรับกำรออกและ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PHOL ESOP WARRANT) 
 บริษทัไดรั้บประกำศนียบตัรประกำศนียบตัรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 

ปี 2560  บริษทัไดรั้บกำรรับรองคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2015 จำก UKAS & GLOBAL 
ปี 2562   บริษทัลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 40.50 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้ำนบำท โดยตดัหุ้นสำมญัเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 40.50 ลำ้นบำท  
 บริษทัไดรั้บประกำศนียบตัรรับรองกำรต่ออำยกุำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 

 
 
โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
 
  

 

 

บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั 

 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 

 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั 

                          99.99%                                                               99.99%                                                                100% 


