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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 

ชื�อบริษัท 

ชื�อบริษัท (ภาษาองักฤษ) 

ชื�อย่อ 

: 
: 
: 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
PHOL 

ทุนจดทะเบียน : 210,500,232.00  บาท (หุน้สามญั 210,500,232 หุ้น) มูลค่าหุน้ละ C บาท 

ทุนชําระแล้ว : 202,500,232.00 บาท (หุน้สามญั 202,500,232 หุ้น) มูลค่าหุน้ละ C บาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม  
และจดัจาํหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี,ยวกับระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภค 
และบริโภค 

ที�ตั.งสํานักงานใหญ่ : เลขที, 1/11 หมู่ที, 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3    

ที�ตั.งสํานักงานสาขา : C) เลขที, 155/213 หมู่ที, 2 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017 

 : S) เลขที, 47/55-57 หมู่ที, 2 ถนนโชตนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โทรศพัท ์0-5322-6811, โทรสาร 0-5322-6898                 

 : T) เลขที, 1/127 หมู่ที, 3 ถนนเทพกษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภเูก็ต 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714                  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088 

เว็บไซต์บริษัท : www.pdgth.com  

เลขานุการบริษัท : 
 

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

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
 

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

ข้อมูลบริษัทย่อย 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

: 1) บริษัท ผล พาลาเดียม จํากดั 
ที,ตั(งสาํนกังาน : เลขที, 1/11 หมู่ที, 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา  
จงัหวดัปทุมธานี 12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
สดัส่วนการถือหุน้ 99.99% 
2) บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ที,ตั(งสาํนกังานใหญ ่ : เลขที, 1/11 หมู่ที, 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
ที,ตั(งสาํนกังานสาขาภเูก็ต : เลขที, 1/127 หมู่ที, 3 ถนนเทพกษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภเูกต็ 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714                  
สดัส่วนการถือหุน้ 99.99% 
3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จํากดั 
ที,ตั(งสาํนกังาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
สดัส่วนการถือหุน้ 100% 
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ชื�อ สถานที�ตั.งของบุคคลอ้างองิอื�น ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991 
เวบ็ไซต ์www.set.or.th/tsd   

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
เลขที, 100/72, ชั(น 16 100/2 อาคารว่องวานิชคอมแพลก็ซ์ บี พระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์0-2645-0109, โทรสาร 0-2645-0110 
เวบ็ไซต ์www.ans.co.th 

ที�ปรึกษากฏหมาย : บริษัท สํานักกฎหมายธีรคุปต์ จํากัด 
546 อาคารยนิูเวสทค์อมเพลก็ซ์ ชั(น 15 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจนัทรเกษม   
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์0-2511-1512 โทรสาร 0-2938-1957 
เวบ็ไซต ์www.dherakupt-law.co.th    

 

 


