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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+นคงดว้ยอตัราการขยายตวัอตัรากาํไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ >? 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 โดยบริษทัไดมี้การหยดุดาํเนินกิจการไประยะหนึ+ง กระทั+งในปี 
2521 บริษทัไดเ้ปลี+ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน กวา่ 40 ปี บริษทัถือเป็นหนึ+งในผูน้าํที+มีการจดัจาํหน่ายสินคา้อยา่งครบวงจร  

 ในปี 2552 บริษทัไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภค
บริโภค รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั'งระบบบาํบดันํ' า และการให้บริการจาํหน่ายนํ' าจากระบบ
บาํบดัในรูปแบบของสมัปทาน ทั'งในระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน  

 ปัจจุบนั บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้บริษทัแบ่งสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

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

เ ป็นกลุ่มสินค้าห รือบริการที+ ใช้ เ พื+อสร้างความปลอดภัยต่อ
ผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังาน โดยบริษทั
ถือเป็นหนึ+ งในผูน้ําที+มีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที+หลากหลายมากกว่า 
3,000 รายการ ภายใตต้ราสินคา้ที+มีชื+อเสียง โดยบริษทัได้รับการ
แต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกวา่  30 ตราสินคา้ และมีตรา
สินคา้ที+บริษทัไดรั้บการแต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ 
ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard  ตราสินคา้ Ansell และตรา

สินคา้ Chemtex นอกจากนี'  บริษทัไดพ้ฒันาตราสินคา้เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS, KENEX, ENV-SAFE และ 
ENVO เป็นตน้   
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 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 

 2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
(Control Environment Products) หรือ CE เป็นอุปกรณ์ที+ใชค้วบคุม
สภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที+ปฏิบัติงานที+
ต้องการการควบคุม เ ช่น ห้องปลอดเชื' อในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื'อ (Clean room) ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตชิ'นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิ'นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
เครื+องมือแพทย ์ที+จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ+งปนเปื' อน อนุภาคขนาด
เลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ ที+มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื+องจกัร กระบวนการ
ผลิตรวมทั'งอากาศภายนอก ซึ+ งสิ+งเหล่านี' สามารถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์

หรือชิ'นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี'  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สําหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สําหรับห้องคลี
นรูม เช่น ผา้เช็ดชิ'นงาน เครื+องเขียน อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ 

 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ%าเพื�อ
อุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER 
โดยบริษทัแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลกัดงันี'  
 3.1 การจดัจาํหน่ายเครื+องจกัร และอุปกรณ์ที+เกี+ยวขอ้ง
กบัระบบบาํบดันํ' าสาํเร็จรูป จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที+เกี+ยวขอ้งกบั
ระบบบําบัดนํ' าประเภทต่างๆ ที+ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และ
ระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื+องสูบนํ' า 
ถงัเก็บนํ' า ระบบบาํบดันํ' าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module) เครื+องกรอง
นํ' าสําเร็จรูปเพื+อบริโภคในครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันาสินคา้
เครื+องกรองนํ' าสําเร็จรูป ใชต้ราสินคา้ของตนเองไดแ้ก่ ตราสินคา้ 
Aquamex 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  หนา้ที+ 4 
 

 3.2 การให้บริการจาํหน่ายนํ' าจากระบบบาํบดัให้แก่ลูกคา้ 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 

 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 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  หนา้ที+ 5 
 

เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ  

 บริษทั มีเป้าหมายระยาวในการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจองคก์ร อยา่งต่อเนื+องจากปีที+
ผา่นมา กล่าวคือ เป็นบริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใช้หลัก BSC ทั' ง 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย กลยุทธ์การเติบโต: เป้าหมายรายไดแ้ละกาํไร ดว้ยการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ลูกคา้
เป็นศูนย์กลาง: เพิ+มระดับความพึงพอใจลูกค้า เพิ+มลูกค้าในประเทศ และขยายตลาดไปต่างประเทศ กลยุทธ์ความ
รวดเร็ว: ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยการนาํนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบ
ต่างๆ ใหเ้กิดความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด กลยทุธ์ Expert: ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรใหมี้ความเป็นผูเ้ชี+ยวชาญทั'งในธุรกิจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และธุรกิจนํ' า มีศกัยภาพในการแข่งขนั
กบัตลาด จึงเชื+อมั+นไดว้า่กลยทุธ์ดงักล่าว เป็นปัจจยัสาํคญัในการผลกัดนัใหบ้ริษทัเกิดการเติบโตอยา่งมั+นคง และยั+งยนื 
 ธุรกิจหลกัดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ 
SAFETY บริษทัมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยการพฒันาดา้นบุคลากรอย่างต่อเนื+อง 
สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งผูเ้ชี+ยวชาญในธุรกิจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และการเพิ+มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่ม
ลูกคา้อุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยการเพิ+มสินคา้ การพฒันาสินคา้และบริการใหม่ ที+ตอ้งใชเ้ทคนิค และความเชี+ยวชาญ เพื+อ
เพิ+มมูลค่าสินคา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการทั'งในกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั และการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ที+
บริษทัยงัมีส่วนแบ่งการตลาดไม่มาก นอกจากนี'  บริษทัยงัมีเป้าหมายในการเพิ+มส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ภายใตต้รา
สินคา้ของบริษทัคือ ตราสินคา้ Synos ทั'งตลาดในประเทศ และประเทศในแถบอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 
รวมถึงการพฒันาปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการบริการให้เช่าเครื+องมือ 
อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั บริการให้คาํปรึกษา บริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี+ยวกบัสินคา้ นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และศูนยบ์ริการหลงัการขาย  

ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE บริษทัมีเป้าหมายในการเพิ+มสัดส่วนรายได้
โดยการพฒันาปรับปรุงสินคา้ การเพิ+มสินคา้ใหม่ การให้บริการพิเศษในการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ
ราย โดยความร่วมมือกบัผูผ้ลิตสินคา้ เพื+อเพิ+มรายไดท้ั'งจากฐานลูกคา้ปัจจุบนัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และขยาย
ฐานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที+บริษทัยงัมีส่วนแบ่งตลาดสินคา้ CE นอ้ย ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยาและโรงพยาบาล 
กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ และกลุ่มโรงงานผลิตและประกอบแผงโซล่าเซลล์ เป็นตน้ นอกจากนี'  ยงัมุ่งเน้นดา้นการ
บริหารต้นทุนสินค้า การสํารองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื+อง ซึ+ งถือเป็นเรื+ องสําคัญต่อ
กระบวนการผลิตของลูกคา้ รวมถึงการเพิ+มความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกคา้ตระหนกัถึงความสาํคญั
และยากต่อการเปลี+ยนแปลง เนื+องจากมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตของลูกคา้ 
 ธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความ
เติบโตจากธุรกิจ ทั' งจากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมที+ระบบบําบัดนํ' ายงัมีความสําคัญและมีความจําเป็นต่อ
กระบวนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณภาครัฐที+ยงัมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ' าอยา่งต่อเนื+อง บริษทัมุ่งเนน้ดา้น
การพฒันาบุคลากร การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเชี+ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ' า การปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
โครงการใหส้ามารถดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนใหธุ้รกิจดา้นระบบบาํบดันํ' าสามารถสร้างการเติบโต
ใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  หนา้ที+ 6 
 

 สาํหรับปี 2562 บริษทัยงัมุ่งเนน้ดาํเนินงานตามกลยทุธ์หลกัและพนัธกิจขององคก์ร โดยวางเป้าหมายการเติบโต
ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการไม่ตํ+ากวา่ 15% เมื+อเทียบกบัปีก่อน โดยคาดวา่จะมีสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้
และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม หรือ SAFETY ที+ 72%  กลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม หรือ CE ที+ 18% และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+อการอุปโภคและบริโภค หรือ WATER ที+ 
>�% โดยการติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์ดา้นการขายที+มีกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจนในแต่
ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานภายในโดยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื+อเพิ+มประ
สิทธิในกระบวนการทาํงาน การให้บริการที+สะดวกและรวดรวดเร็ว การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที+ทาํให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษทัมากที+สุด นอกจากนี'  บริษทัยงัมีเป้าหมายในการพฒันาระบบบริหารบุคลากรอยา่งต่อเนื+อง ไดแ้ก่ การ
สร้างวฒันธรรมองค์กร การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ให้สามารถ
ตอบสนองต่อกลยทุธ์และรองรับการเติบโตของบริษทัไดใ้นอนาคต    
 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

การเปลี+ยนแปลงและพฒันาการที+สาํคญัของบริษทั สรุปไดด้งันี'  

� ปี 2521  บริษทัเริ+มดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
ในการทาํงาน โดยคุณชวลิต หวงัธาํรง 

� ปี 2550 บริษทัยา้ยที+ทาํการแห่งใหม่มา ณ ที+ทาํการปัจจุบนั อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบดว้ยอาคาร 
สาํนกังานใหญ่และอาคารคลงัสินคา้ 

� ปี 2551 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน >�? ลา้นบาท และ 
บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO ���>: ���� จาก UKAS & GLOBAL 

� ปี 2552 บริษทัขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจสิ+งแวดลอ้มดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค 

� ปี 2553 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เมื+อวนัที+ � ธันวาคม �??� ใชชื้+อย่อหลกัทรัพย ์PHOL 
และบริษทัยา้ยที+ทาํการสาขาระยองมา ณ ที+ทาํการสาขาระยองปัจจุบนั อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบดว้ย
อาคารสาํนกังานสาขาและคลงัสินคา้ 

 และ 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 และ 
บริษทัขยายธุรกิจไปยงัประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั'งบริษทั เอการ์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของ
บริษทัในประเทศเมียนมาร์ 

 แ ล ะ บ ริ ษัท ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ ก า ร จัด ก า ร อ า ชีวอ น า มัย แ ล ะ ค วา ม ป ล อ ด ภัย 
OHSAS18001:2007 

� ปี 2556 บริษทัจดัตั'งบริษทัยอ่ย � แห่ง คือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วตัถุประสงค์เพื+อจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กับลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
��.�� ของทุนจดทะเบียน > ลา้นบาท และ 
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 จดัตั'ง บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศ
กัมพูชา เพื+อดําเนินธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายอุปกรณ์และระบบบําบัดนํ' า เพื+ออุปโภคบริโภค และ
สมัปทานนํ' าประปาเพื+อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเริ+มแรก คิดเป็นร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียนทั'งหมด 
>,��� ลา้นเรียล (เทียบเท่า ���,��� เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ �.? ลา้นบาท 
ต่อมาในปี �??� บริษทัขอซื'อหุ้นส่วนในบริษทัย่อยที+เหลืออีกร้อยละ �� จากผูร่้วมทุน ในราคา > บาท 
เนื+องจากมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั ผลธญัญะ
(แคมโบเดีย) จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ >�� อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษทัหยดุการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ย 
เนื+องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที+เหมาะสมรองรับ และเพื+อลดภาระค่าใชจ่้ายทั'งหมดของบริษทัยอ่ย 

� ปี 2557 บริษทัจดัตั'งบริษทัย่อย บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วตัถุประสงค์เพื+อดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+อ
อุปโภคและบริโภคอย่างครบวงจร ตั' งแต่การจัดจําหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง 
บาํรุงรักษาระบบ ใหลู้กคา้ทั'งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และต่อมาในปี 2560 บริษทัย่อยไดเ้พิ+มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท 
บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัเพิ+มทุนในบริษทัย่อย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน 50 ลา้นบาท 

 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี �??� มีมติให้บริษทัเพิ+มทุนจดทะเบียนเป็น >�� ลา้นบาท โดยออกหุ้น
สามญัใหม่จาํนวน �� ลา้นหุน้ มูลค่าที+ตราไว ้หุน้ละ > บาท เพื+อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

� ปี 2559 บริษทัเพิ+มทุนจดทะเบียนเป็น �?> ลา้นบาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ+มทุน ��.?� ลา้นหุน้ เสนอขายแก่ผูถื้อ
หุน้เดิม (RO) ในอตัรา � หุน้เดิมต่อ > หุน้ใหม่ และจดัสรรหุน้สามญัเพิ+มทุนอีก ��.?� ลา้นหุ้น เพื+อรองรับ
การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ครั' งที+> (PHOL-W>) ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมที+จองซื'อหุน้สามญัเพิ+มทุน และจดัสรรหุน้สามญัเพิ+มทุนอีก � ลา้นหุน้ เพื+อรองรับการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุน้สามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครั' งที+ > (PHOL 
ESOP WARRANT) 

 โดยในปี 2561 ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิครั' งสุดทา้ยสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของ
บริษทั ครั' งที+1 (PHOL-W1) มีผูแ้จง้ความจาํนงใชสิ้ทธิซื'อหุ้นสามญัจาํนวน 250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท 
คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ครั' งที+1 (PHOL-W1) ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 
40.50 หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าวหมดอายแุลว้เมื+อวนัที+ 31 ตุลาคม 2561 สาํหรับใบสาํคญั
แสดงสิทธิที+จะซื'อหุน้สามญัของบริษทัที+จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครั' งที+ 1 (PHOL 
ESOP WARRANT) จาํนวน 8 ลา้นหน่วย ยงัไม่มีกรรมการและพนกังานแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิฯ 
คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯจาํนวน 8 ลา้นหน่วย 

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



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  หนา้ที+ 8 
 

 โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)

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

99.99%                                                       99.99%                                                                100% 


