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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท (ภำษำองักฤษ) 
ช่ือย่อ 

: 
: 
: 

บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
PHOL 

ทุนจดทะเบียน : 210,500,232.00  บำท (หุน้สำมญั 210,500,232 หุน้) มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ทุนช ำระแล้ว : 202,500,232.00 บำท (หุน้สำมญั 202,500,232 หุน้) มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม  

และจดัจ ำหน่ำย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้ำง และให้บริกำรเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภค 
และบริโภค 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 
โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสำร 0-2791-0100-3    

ทีต่ั้งส ำนักงำนสำขำ : 1) เลขท่ี 155/213 หมู่ท่ี 2 ต  ำบลทบัมำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์0-3803-4011-3, โทรสำร 0-3803-4017 

 : 2) เลขท่ี 47/55-57 หมู่ท่ี 2 ถนนโชตนำ ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โทรศพัท ์0-5322-6811, โทรสำร 0-5322-6898                 

 : 3) เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกษตัรี ต  ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสำร 0-7621-5714                  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088 
เวบ็ไซต์บริษัท : www.pdgth.com  
เลขำนุกำรบริษัท : 

 
คุณเสำวภำ  ชูรุจิพร                                                                                                            
โทรศพัท ์ 0-2791-0151, E-mail:  cs@pdgth.com 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
 

: คุณศิริพร  อ่อนดี                                                                                                          
โทรศพัท ์0-2791-0206, E-mail:  ir@pdgth.com 

ข้อมูลบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1) บริษทั ผล พำลำเดยีม จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ  
จงัหวดัปทุมธำนี 12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสำร0-2791-0100-3    
สดัส่วนกำรถือหุ้น 99.99% 
2) บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 
12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสำร0-2791-0100-3    
ท่ีตั้งส ำนกังำนสำขำภูเก็ต : เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกษตัรี ต  ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสำร 0-7621-5714                  
สดัส่วนกำรถือหุ้น 99.99% 
3) บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 100% 

http://www.pdgth.com/


                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 29 
 

ช่ือ สถำนทีต่ั้งของบุคคลอ้ำงองิอ่ืน ๆ 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9999 โทรสำร 0-2009-9991 
เวบ็ไซต ์www.set.or.th/tsd   

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 
เลขท่ี 100/72, ชั้น 16 100/2 อำคำรวอ่งวำนิชคอมแพลก็ซ์ บี พระรำม 9  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์0-2645-0109, โทรสำร 0-2645-0110 
เวบ็ไซต ์www.ans.co.th 

ทีป่รึกษำกฏหมำย : บริษัท ส ำนักกฎหมำยธีรคุปต์ จ ำกดั 
546 อำคำรยนิูเวสทค์อมเพลก็ซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดำภิเษก  แขวงจนัทรเกษม   
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์0-2511-1512 โทรสำร 0-2938-1957 
เวบ็ไซต ์www.dherakupt-law.co.th    
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http://www.ans.co.th/
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