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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

  วิสัยทัศน์  

“เป็นบริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืน 

ในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ�งแวดล้อม” 

พันธกจิ 
• มุ่งเนน้การเติบโตโดยการขยายตลาดทั(งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
• ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้ที,มีคุณภาพ มีนวตักรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอยา่งผูเ้ชี,ยวชาญ 
• สร้างระบบการทาํงานที,มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
• มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที์,มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รที,ดี 
• สร้างมูลค่าเพิ,มให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื,อง 

 

นโยบาย 
• สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมั,นคงดว้ยอตัราการขยายตวัอตัรากาํไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ?@ ต่อปี 
• ขยายธุรกิจทางดา้นความปลอดภยัและสิ,งแวดลอ้มและธุรกิจที,เกี,ยวขอ้ง โดยวิธีการลงทุนโดยตรง และการควบรวม

กิจการ (M &A)   
• รักษาระบบการทาํงานที,เป็นมาตรฐานสากลและพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 
• รักษาระบบการบริหารงานที,มีธรรมาภิบาล โดยยดึมั,นในคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 
• ส่งเสริมบุคลากรที,เก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ 
• ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ คู่คา้ และผูเ้กี,ยวขอ้งโดยดีและสมํ,าเสมอ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั(งเมื,อวนัที, 4 มกราคม 2504 โดยมีวตัถุประสงคเ์ริ,มแรก
เพื,อจาํหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร โดยบริษทัไดมี้การหยุดดาํเนินกิจการไประยะหนึ,ง กระทั,งในปี 2521 บริษทัได้
เปลี,ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กว่า 40 ปี 
บริษทัถือเป็นหนึ, งในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินคา้อย่างครบวงจร และในปี 2552 บริษทัได้ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจด้านการจดั
จาํหน่ายอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคบริโภค รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบ
บาํบดันํ(า และการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ(าจากระบบบาํบดัในรูปแบบของสัมปทาน ทั(งในระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน  
 กลุ่มสินคา้และบริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 
1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY 

 

 กลุ่มสินคา้หรือบริการที,ใช้เพื,อสร้างความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังาน โดย
บริษทัถือเป็นหนึ,งในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินค้าที,หลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินคา้ที,มีชื,อเสียง โดยบริษทั
ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกวา่  30 ตราสินคา้ และมีตราสินคา้ที,บริษทัไดร้ับการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายราย
เดียว ไดแ้ก่ ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard  ตราสินค้า Ansell และตราสินคา้ Chemtex นอกจากนี(  บริษทัไดพ้ฒันาตรา
สินคา้เป็นของตนเอง (House Brand) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS และ ROCC สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี(  

• อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE)  
เป็นอุปกรณ์ที,บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ,งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน 
เพื,อป้องกนัอนัตรายที,อาจเกิดขึ(นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี 
เป็นตน้ โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี(  สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที,ใช้ปกป้องร่างกายตั(งแต่ศีรษะจรดเทา้ เช่น 
หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั ที,อุดหู หน้ากากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี ถุงมือนิรภยั รองเทา้นิรภัย ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์
ป้องกนัภยัอื,นๆ เป็นตน้ 

• อุปกรณ์เพื�อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety and Environment Products)  
เป็นอุปกรณ์ที,ใช้เพื,อสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื,องตรวจวดัแก๊สพิษและ
แก๊สไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชาํระลา้งตาและลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ 
อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั ป้ายเพื,อความปลอดภยั เป็นตน้ 
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2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม  

Control Environment Products หรือ CE  

 
 เป็นอุปกรณ์ที,ใช้ควบคุมสภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภยัในสถานที,ปฏิบติังานที,ตอ้งการการควบคุม เช่น   
หอ้งปลอดเชื(อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หอ้งสะอาด หรือห้องปลอดเชื(อ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วน 
อิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนรถยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื,องมือแพทย ์ที,จาํเป็นตอ้ง
มีการควบคุมสิ,งปนเปื( อน อนุภาคขนาดเลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ ที,มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื,องจกัร กระบวนการผลิตรวมทั(งอากาศ
ภายนอก ซึ,งสิ,งเหล่านี(สามารถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือชิ(นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี(  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สําหรับสวมใส่
ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สาํหรับห้องคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดชิ(นงาน เครื,องเขียน อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์
เป็นตน้ 

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ%าเพื�ออุปโภคและบริโภค  

Water Solution Products หรือ WATER  

 
  
บริษทัแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงันี(  
• การให้บริการดา้นการสํารวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดันํ( า 

มุ่งเน้นในระบบจดัการนํ( าเพื,อตอบสนองความต้องการในการใช้นํ( า ซึ, งรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผลใน
ห้องปฏิบติัการ งานซ่อมบาํรุงและงานบริการหลงัการขาย โดยรูปแบบการให้บริการแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ขึ(นอยู่กบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานใน
ลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  

• การจดัจาํหน่ายเครื,องจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า สาํเร็จรูป จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑที์,เกี,ยวขอ้ง
กบัระบบบาํบดันํ(าประเภทต่างๆ ที,ใชใ้นระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื,องอดั
ตะกอน เครื,องสูบนํ(า ถงัเก็บนํ(า ระบบบาํบดันํ(าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module)  

• การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า 
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 โดยระบบบาํบดันํ(าดีหรือนํ(าเสียที,บริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งตามความตอ้งการใช้งาน และคุณภาพของนํ(าที,ตอ้งการ 
ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ(าเสีย ระบบบาํบดันํ(าเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ระบบผลิตนํ( าประปาและนํ(าดื,ม ระบบผลิตนํ(าบริสุทธิr  ระบบผลิต
นํ(าจืดจากนํ(าทะเล  

เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ  
 บริษทัดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจาํปีที,ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยกลยุทธ์และเป้าหมายของ
องคก์รดา้นต่างๆถูกถ่ายทอดไปยงัพนกังานทุกหน่วยงานของบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานที,สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเพื,อให้บรรลุถึงวตัถุประสงคอ์งคก์ร  
 ปี s@tu ภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางปรับตวัดีขึ(นทั(งในประเทศและต่างประเทศ หลงัมีวคัซีนป้องกนัเชื(อไวรัส Covid-19 
ลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมเริ,มกลบัมาดาํเนินธุรกิจและเพิ,มการผลิตมากขึ(น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส 
Covid-19 สินคา้ที,ใช้เพื,อป้องกันยงัมีความจาํเป็นตอ้งใช้อย่างต่อเนื,อง นอกจากนี(  ประชาชนทั,วไปมีความตระหนักถึงดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยเพิ,มขึ( น เป็นโอกาสให้ธุรกิจของบริษทัเติบโตได้ บริษัทตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที,มีการ
เปลี,ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว อีกทั(งปัจจยัคุกคามในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที,มีแนวโนม้ใชเ้ทคโนโลยแีละเครื,องจกัรทดแทนแรงงาน 
บริษทัจึงกาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันาดา้นการตลาดเพื,อขยายการดาํเนินธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้บุคคลและผูบ้ริโภค
ที,มีความตอ้งการความปลอดภยัในการทาํกิจกรรมหรือการใชชี้วติประจาํวนั ควบคู่กบัการขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั
และตลาดอุตสาหกรรมใหม่อื,นที,มีทิศทางเติบโตและบริษทัยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มาก ปี s@tu บริษทัจึงมุ่งเน้นด้านการ
พฒันาปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการทาํงาน และพฒันาทกัษะบุคลากรให้สามารถรองรับกบัทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั
และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื,อง โดยกาํหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์แบ่งเป็น u ดา้น ไดแ้ก่ 

• การสร้างการเติบโตทางดา้นการเงิน โดยกาํหนดเป้าหมายการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมจาก % 
ธุรกิจหลกั ไม่ตํ,ากว่าร้อยละ ?x - ?@ เมื,อเทียบกบัปีก่อน และการบริหารจดัการตน้ทุนและงบประมาณค่าใชจ่้ายได้ตาม
แผนงาน 

• ดา้นการพฒันาตลาดและลูกคา้ การพฒันาดา้นการตลาด เพิ,มความพึงพอใจเพื,อขยายฐานลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและ
ลูกคา้หน่วยงานภาครัฐ และการพฒันาช่องทางการจาํหน่ายเพื,อรองรับตลาดผูบ้ริโภค รวมถึงการสร้างตราสินคา้ของ
ตนเอง (House Brand) และสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Brand)เพื,อเพิ,มการรับรู้ เป็นที,รู้จกัเพิ,มขึ(น 

• ดา้นการปรับปรุงกระบวนการภายใน การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื,อเพิ,มประสิทธิภาพในการกระบวนการ
ดาํเนินงาน การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานและสินค้าคงคลงั และปรับปรุงระบบบริหารจดัการลูกคา้และการพฒันา
ช่องทางการสื,อสารออนไลน์ต่างๆ 

• ดา้นการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบุคคลากร เพื,อเพิ,มความสามารถทางการแข่งขนั การสร้างทกัษะและมี
วฒันธรรมที,สอดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

 
 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาวบริษทัมุ่งมั,นในการดาํเนินธุรกิจที,สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจในเป็น 
บริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สิ�งแวดล้อม เป็นองคก์รที,มีความเติบโตทางธุรกิจ สามารถสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย พร้อมดูแลรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ,งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมั,นคงและต่อเนื,อง  โดยมีเป้าหมายการดาํเนินงานในระยะ 3-5 ปี ดงันี(  

• การสร้างการเติบโตจากการดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม ผ่านการดาํเนินงานของ
บริษทัและบริษทัย่อย ในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเดิม และขยายลูกคา้ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอื,นๆเพื,อเพิ,มส่วนแบ่งทาง
การตลาด  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 5 
 

• การขยายการดาํเนินธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ในกลุ่มผูบ้ริโภคที,มีความตระหนกัและตอ้งการความปลอดภยัในการทาํ
กิจกรรมหรือการใช้ชีวิตประจาํวนัปกติ โดยการพฒันาสินคา้และบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการลูกคา้ รวมถึง
พฒันาช่องทางการจาํหน่ายที,สามารถเขา้ถึงไดง่้ายเพื,อรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวได ้     

• การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กระบวนการดาํเนินงานและการพฒันาบุคลากรที,สามารถรองรับกบักลยุทธ์การ
เติบโตของบริษทั 

• การสร้างความตระหนักรับรู้ในการเป็นผูเ้ชี,ยวชาญดา้นความปลอดภยัและสุขภาวะที,ดี ทั(งในการทาํงานและการใช้
ชีวิตประจาํวนั เป็นที,ยอมรับของลูกคา้ทุกกลุ่ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 
การเปลี,ยนแปลงและพฒันาการที,สาํคญัของบริษทั สรุปไดด้งันี(  
ปี 2521 • บริษัทเริ, มดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน       

โดยคุณชวลิต หวงัธาํรง 
ปี 2550 • บริษทัยา้ยที,ทาํการแห่งใหม่มา ณ ที,ทาํการปัจจุบนั อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบดว้ยอาคารสํานักงานใหญ่และ

อาคารคลงัสินคา้ 
ปี 2551 • บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน ?%@ ลา้นบาท  

• บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO {xx?: sxxx จาก UKAS & GLOBAL 
ปี 2552 • บริษทัขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจสิ,งแวดลอ้มดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออุปโภคและบริโภค 
ปี 2553 • บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมื,อวนัที, { ธนัวาคม s@@% ใชชื้,อยอ่หลกัทรัพย ์PHOL 

• บริษทัยา้ยที,ทาํการสาขาระยองมา ณ ที,ทาํการสาขาระยองปัจจุบนั อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบดว้ยอาคารสํานกังาน 
สาขาและคลงัสินคา้ 
• บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL 

ปี 2555 • บริษทัจดัตั(งสาขาเพิ,ม 1 แห่ง ที,อาํเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบนับริษทัมีสาํนกังานสาขา 3 แห่งคือ  
• ภาคตะวนัออกที,จงัหวดัระยอง ภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต  
• บริษทัขยายธุรกิจไปยงัประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั(งบริษทั เอการ์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้าของบริษทัใน
ประเทศเมียนมาร์ 
• บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001:2007 
• บริษทัไดรั้บรางวลั SET Award 2012 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดร้ับ
ผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 

ปี 2556 • บริษทัจดัตั(งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วตัถุประสงคเ์พื,อจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยัและ  
อาชีวอนามยัใหก้บัลูกคา้ใน  กลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ {{.{{ ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
• บริษทัจดัตั(ง บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกมัพูชา 
เพื,อดาํเนินธุรกิจดา้น  การจดัจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคบริโภค และสัมปทานนํ(าประปาเพื,อชุมชน 
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเริ,มแรก คิดเป็นร้อยละ �x ของทุนจดทะเบียนทั(งหมด ?,sxx ลา้นเรียล หรือประมาณ {.@ ลา้นบาท 
ต่อมาในปี s@@� บริษทัขอซื(อหุน้ส่วนในบริษทัยอ่ยที,เหลืออีกร้อยละ %x จากผูร่้วมทุน ในราคา ? บาท เนื,องจากมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ในสัดส่วนร้อย
ละ ?xx อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดห้ยดุการดาํเนินงานในบริษทัย่อย เนื,องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที,เหมาะสมรองรับ และเพื,อ
ลดภาระค่าใชจ้่ายทั(งหมดของบริษทัยอ่ย 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 6 
 

• บริษทัไดรั้บรางวลั SET Award 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดร้ับ
ผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 
• บริษทัไดรั้บรางวลั MAI Special Encouragement จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี s@@t หรือ 
"Board of the Year Awards sx?%" 

ปี 2557 • บริษทัจดัตั(งบริษทัย่อย บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วตัถุประสงค์เพื,อดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและ
บริโภคอย่างครบวงจร ตั(งแต่การจดัจาํหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั(ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และต่อมา
ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้พิ,มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัเพิ,มทุนในบริษทัย่อย โดยมีมูลค่า
เงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 
• ที,ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี s@@� มีมติให้บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น ?ts ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน s� ลา้นหุน้ มูลค่าที,ตราไว ้หุ้นละ ? บาท เพื,อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 
• บริษทัไดรั้บรางวลั SET Award 2014:SET Award of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยไดรั้บผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั”ดีมาก” 

ปี 2558 • บริษทัไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ประจาํปี s@@� จากโครงการประกาศเกียรติคุณ 
“คณะกรรมการแห่งปี s@@� หรือ Board of the Year Awards sx?@ 
• บริษทัร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC)  

ปี 2559 • บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น s@? ลา้นบาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทุน ux.@x ลา้นหุ้น เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(RO) ในอตัรา u หุ้นเดิมต่อ ? หุน้ใหม่ และจดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนอีก ux.@x ลา้นหุน้ เพื,อรองรับการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุน้สามญัของบริษทั ครั( งที,? (PHOL-W?) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที,จองซื(อหุ้นสามญัเพิ,มทุน และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนอีก � ลา้นหุ้น เพื,อรองรับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครั( งที, ? (PHOL ESOP WARRANT) 
• บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 

ปี 2560 • บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก UKAS & GLOBAL 

ปี 2562  • บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 40.50 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ลา้นบาท โดยตดัหุ้นสามญัเพื,อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทัครั( งที, 1 (PHOL-W1) ที,ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 40.50 
ลา้นบาท  
• บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 
• บริษทัไดรั้บรางวลั "Thailand Sustainability Investment" THSI  หรือรางวลัหุน้ย ั,งยืน ประจาํปี s@ts กลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

ปี `abc • บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพรายงานดา้นบรรษทัภิบาล จากผลสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื,องเป็นปีที, 6 
• บริษทัไดรั้บรางวลั "Thailand Sustainability Investment" THSI  หรือรางวลัหุ้นยั,งยืน ประจาํปี s@t% ต่อเนื,องปีที, s 
กลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 7 
 

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)  
 

 
 

 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั

                          99.99%                                                               99.99%                                                                100% 


