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อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม



ดำาเนินกิจการผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่

ตอ้งเกบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูติ่ำา	คอื	นมพาสเจอรไ์รส	์นม

เปรี้ยวพร้อมดื่ม	โยเกิร์ตชนิดครีม	เป็นต้น

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จำากัด
FRIESLANDCAMPINA FRESH (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขายผลิตภัณฑ์อาหารนม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 99/30	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	
	 เขตหลักสี่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10210
โทรศัพท์	 02-576-1761-9
โทรสาร	 02-576-1408
Homepage	 www.foremostforlife.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 Research	&	development	supervisor
โทรศัพท์	 -
E-mail	 netchanok.amthun@srieslandcamtina.com

ปีที่ก่อตั้ง		2499	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,774.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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ผลิตและจำาหน่ายแป้งถั่ว	วุ้นเส้น

บริษัท สิทธินันธ์ จำากัด
SITTHINAN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วุ้นเส้น

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
หากระบวนการและวิธีการเพื่อพัฒนาการผลิต	และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	เพื่อลดต้นทุนและลดแรงงานที่หายาก

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนแรงงานมนุษย์	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเก็บข้อมูลและโมดิฟาย

ที่อยู่	 90/54-90/57	ชั้น	19	อาคารสาธรธานี		
	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์	 02-598-3300-9
โทรสาร	 02-598-1242
Homepage	 www.sitthinan.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรรณา	ปัญจวีณิน
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายโรงงาน
โทรศัพท์	 02-598-3300-9
E-mail	 stn@sittinan.co.th

ปีที่ก่อตั้ง	2504	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		650	คน
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บริษัท ราชาชูรส จำากัด
THAI FERMENTATION INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผงชูรส

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
	ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 อาคาร	เค.เอส.แอล.	ทาวเวอร์	ชั้นที่	20		
	 เลขที่	503	ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท		
	 เขตราชเทวี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 02-642-6210-9
โทรสาร	 02-642-6220
Homepage	 -

	
ชื่อผู้ติดต่อ	 จรรยา	พิสุทธิ์วรารมย์
ตำาแหน่ง	 รองหัวหน้าส่วนเทคนิค
โทรศัพท์	 032-742-334-6
E-mail	 tfi_qc@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2509	 ทุนจดทะเบียน		ไม่ระบุ		 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		ไม่ระบุ	
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บริษัท ไทยกูลิโกะ จำากัด
THAI GLICO COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต,นำาเข้าและส่งออกสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Develop	chocolate	and	biscuit	product

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 898	อาคารสำานักงานเพลินจิตทาวเวอร์		
	 ชั้นที่	4	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์	 02-501-1270-7
โทรสาร	 02-501-1278-9
Homepage	 www.thaiglico.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง	2513	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	2,219.00	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		800	คน
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บริษัท อุตสาหกรรมน้ำาตาลบ้านไร่ จำากัด
BAANRAI SUGAR INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายน้ำาตาลทรายและกากน้ำาตาล

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัย	และพัฒนาด้านอ้อย	ทั้งเรื่องพันธุ์	เขตกรรม	ดิน	ปุ๋ย	โรคพืช	และด้านผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำาตาล	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 794	ถนนกรุงเกษม	แขวงวัดโสมนัส		
	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10100
โทรศัพท์	 056-596-717
โทรสาร	 056-596-711
Homepage	 www.trrsugar.com

	
ชื่อผู้ติดต่อ	 พัชรินทร์	ปั้นคง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 056-596-717
E-mail	 patcharin@trrsugar.com

ปีที่ก่อตั้ง		2513	 ทุนจดทะเบียน		760.00	ล้านบาท		 สถานะการถอืหุ้น	ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,325.60	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		500	คน	
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บริษัท น้ำามันบริโภคไทย จำากัด
THAI EDIBLE OIL COMPANY LIMITED

ผลิตและจัดจำาหน่าย	 น้ำามันรำาข้าวและผลิตภัณฑ์

ที่ต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
น้ำามันรำาข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทางบริษัท	น้ำามันบริโภคไทย	จำากัด	ได้ทำาการวิจัยและพัฒนา

อยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่มผีลงานวจิยัทีส่ามารถเปน็ผลติภณัฑอ์อกสู่

ท้องตลาดได้	ดังนี้

1.	ไขมันน้ำามันรำาข้าว	(Rice	Bran	Oil	Shortening)	ใช้

เปน็วตัถดุบิในการทำา	เบเกอรี	่และเปน็ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ

ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค	ไดร้บัรางวลันวตักรรม

ข้าวไทย	อันดับที่	1	ปี	2554

2.	ครมีเทยีมน้ำามนัรำาขา้ว	ใชเ้ปน็สว่นผสมของเครือ่งดืม่	

แทนการใช้ครีมเทียมจากไขมันปาล์ม	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 ได้รับรางวัล

นวัตกรรมข้าวไทย	อันดับที่	2	ปี	2554

3.	แป้งรำาข้าว	ใช้ในการประกอบอาหาร	และทำาเบเกอรี่	

ปราศจากกลูเตน	และมีไฟเบอร์สูง	 เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ	

ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย	อันดับที่	2	ปี	2556

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 ผลิตภัณฑ์น้ำามันรำาข้าวผ่านกรรมวิธี

ตรา	“Ricely”	โอรซีานอลสงู	8,000	ppm	บรรจขุวด	PET	ฝา

เกลยีว	PE/PET	ปรมิาตรสทุธ	ิ750	มล.	บรรจกุลอ่งกระดาษ

ที่อยู่	 3366/6-8	ซอยมโนรม	ถนนพระราม	4		
	 แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	 02-249-9348-52
โทรสาร	 02-249-4914
Homepage	 www.thaiedibleoil.com

ปีที่ก่อตั้ง	2520	 ทุนจดทะเบียน		139.80	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	1,877.40	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		180	คน

ลูกฟูก	12	ขวด/กล่อง	เหมาะกับการปรุงอาหารทุกประเภท	

ผ่านมาตรฐาน	GMP,	HACCP,	HALAL	และ	Kosher	และ

บรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับกฎหมาย	 Packing	 ซึ่งมีความแตก

ต่างจากสินค้าน้ำามันรำาข้าวคิง	โอรีซานอล	2,500	และน้ำามัน

รำาข้าว	King	โอรีซานอล	5,000	ppm	ที่มีอยู่เดิมจึงเป็นการ

เพ่ิมคุณประโยชน์ทางด้านโสารอาหารให้กับผู้บริโภคในกลุ่ม

คนที่รักและใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น

ด้านกระบวนการ:	

1.	 การเอาแป้งฟอกสีที่ใช้แล้วในกระบวนการฟอกสี

น้ำามัน	แต่ยังมีประสิทธิภาพในการฟอกสีน้ำามันอยู่มาใช้ฟอก

สนี้ำามนัซ้ำาใหม	่โดยทีค่ณุภาพของน้ำามนัทีไ่ดย้งัคงคณุภาพตาม	

Spec.	ทีก่ำาหนดไว	้ซึง่การปรบัปรงุกระบวนการนีท้ำาใหบ้รษิทั

สามารถลดการใชแ้ปง้ฟอกสจีากปลีะประมาณ	600	ตนั	เหลอื

เพียง	360	ตัน	จึงถือเป็นการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

ได้อย่างมาก

2.	การนำาพลงังานแสงอาทติยม์าใชใ้นกระบวนการทำาน้ำา

ให้ร้อน	ด้วยระบบ	Solar	Collector	ซึ่งมีแผงที่รับแสงอาทิตย์

ทั้งหมด	1,200	ตารางเมตร	ซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในการ

เผาไหม้ลง	 โดยใช้เงินลงทุน	 14,845,820	 บาท	 และได้รับ

เงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรำกษ์

พลังงาน	จำานวน	4,692,500	บาท

	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประวิทย์	สันติวัฒนา
ตำาแหน่ง	 กรรมการบริหาร
โทรศัพท์	 02-249-9348-52
E-mail	 pravit@thaiedibleoil.com
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บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ (ไทย) จำากัด
PACIFIC SEEDS (THAI) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
พัฒนา	วิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	ข้าวฟ่าง	ทานตะวัน	เพื่อจำาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด	เพื่อสร้างพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่มีลักษณะดีกว่าเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เปิดตัวสินค้าข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเดิม

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 1	หมู่ที่	13	ถนนพหลโยธิน	ตำาบลพระพุทธบาท		
	 อำาเภอพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	18120
โทรศัพท์	 036-266-316-9
โทรสาร	 0036-266-508
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 มนตรี	คงแดง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 mk@pacthai.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2524	 ทุนจดทะเบียน		30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		187	คน
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หน่ึงในกลุ่มบริษัทรามาสยาม	 “Home	 of	 Fine	

Foods”	ซ่ึงเปน็ผู้ผลติอาหารแปรรูปทีเ่น้นความเปน็

เลิศด้านคุณภาพ	 ด้วยกระบวนการผลิตที่ควบคุม

คุณภาพ	อยา่งพิถพิีถนัและไดม้าตรฐานระดบัสากล

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำากัด
SIAM PRESERVED FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลไม้อบแห้ง	ผัก	ผลไม้	สมุนไพร	เครื่องเทศ	เนื้อสัตว์	และอาหารทะเลอบกรอบ	และอาหารสำาเร็จรูป

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงกระบวนการผลิต	เพื่อให้ได้ตามความต้องการของฝ่ายการตลาด/ลูกค้า/ฝ่ายผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตภัณฑ์ใหม่	ตามที่ฝ่ายการตลาด/ลูกค้าต้องการ

	 ด้านกระบวนการ:	พัฒนาเทคโลโลยี/ปรับปรุง	เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 148	หมู่ที่	6	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลเจ็ดเสมียน		
	 อำาเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	70120
โทรศัพท์	 032-397-117
โทรสาร	 032-397-118
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 เจษฎาภรณ์	ปรางค์ชัยกุล
ตำาแหน่ง	 รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินค้า
โทรศัพท์	
E-mail	 rd@ramasiam.com

ปีที่ก่อตั้ง	2525	 ทุนจดทะเบียน		120.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		350	คน

12



กลุ่มบริษัทดัชมิลล์	 เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะ

เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน	 ด้วยฝีมือคนไทย	 ภายใต้แนวทาง

การบริหารที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญในการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย,์	งานวจิยัและพฒันา	และปรบัปรงุ

กระบวนการทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง	

เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจลกูค้า	เพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขัน	 เพ่ือก้าวสู่ธุรกิจระดับสากล	 โดยสร้าง

ผลผลิตที่มีคุณภาพ	 และสร้างสรรค์คุณประโยชน์

ตอบแทนสังคม

บริษัท ดัชมิลล์ จำากัด
DUTCH MILL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต/จำาหน่าย/ส่งออกและนำาเข้าอาหารประเภทนมและเครื่องดื่ม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพฒันาผลติภัณฑใ์หมใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด	ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต	ซ่ึงบางสนิค้าตอ้งอาศยัเทคโนโลยทีี่

เฉพาะมาใชใ้นการวจิยัและพฒันา	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคและเพือ่ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบัวทิยาศาสตร	์นอกจาก

นี้ทางบริษัทยังให้ความสำาคัญในงานวิจัยเชิงลึกทั้งในด้านอาหาร,	ทางชีวภาพ,	การทดสอบทางประสาทสัมผัส	และการศึกษา

ทางคลีนิกของการรับประทานอาหารต่อสุขภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	พัฒนากระบวนการหมักให้มีประสิทธิภาพ

ที่อยู่	 137/6	หมู่ที่	1	ถนนพุทธมณฑลสาย	8		
	 ตำาบลขุนแก้ว	อำาเภอนครชัยศรี		
	 จังหวัดนครปฐม	73120
โทรศัพท์	 034-339-020-4
โทรสาร	 034-339-007
Homepage	 www.dutchmill.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 อรอุรัช	เอื้อศิริพันธ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 ornurach.u@dutchmill.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2527	 ทุนจดทะเบียน		400.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		7,477.40	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		4,000	คน
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บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำากัด
WIN CHANCE FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายซอสมะเขือเทศ	ซอสพริกและซอสปรุงรสชนิดต่างๆ	ชุดเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าซอส	และเครื่องปรุงรส	เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ซอสชนิดต่างๆ	ก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุงรสชาติใหม่ๆ

	 ด้านกระบวนการ:	ใช้ระบบบัญชี	วางแผนควบคุมบริหารจัดารด้านบัญชีกับ	warehouse	และวางแผนการผลิต

ที่อยู่	 134	หมู่ที่	17	ถนนเทพารักษ์	ตำาบลบางเสาธง		
	 อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-705-6969
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิมพ์พร	หวังศิริกุณช์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 pimporn.i@wcf.co.th

ปีที่ก่อตั้ง	2527	 ทุนจดทะเบียน		107.50	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		740.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		280	คน
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ดำาเนินธุรกิจผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด
HESCO FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตและขายส่ง	ขนมอบกรอบ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาคุณภาพสินค้า	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 99/5	ซอยร่วมใจ	ถนนบางนา-ตราด	กม.19		
	 ตำาบลบางโฉลง	อำาเภอบางพลี		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10330
โทรศัพท์	 02-740-7704
โทรสาร	 02-312-6130,	02-312-6686
Homepage	 www.hescofood.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 กิรติกรณ์	แสงสันต์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-740-7700-8	ต่อ	232
E-mail	 kiratikorn_s@boonrawd.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2529	 ทุนจดทะเบียน		114.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		200.00	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		300	คน
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บริษัท	 อำาพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง	 จำากัด	 ต้ังวิสัยทัศน์	 “เป็น

ผูน้ำานวตักรรมอาหารไทยสูต่ลาดโลกดว้ยความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม”	 ผลิตภัณฑ์หลักโดยส่วนใหญ่

แปรรปูดว้ยกระบวนการฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้นระบบ	UHT	

ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์	5	กลุ่มหลัก	ได้แก่

1.	ผลติภณัฑจ์ากมะพร้าว	ไดแ้ก่	กะทยิเูอชท,ี	น้ำามะพร้าว

2.	 ผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมปรุง	 ได้แก่	 น้ำาแกงยูเอชที

ต่างๆ	ประกอบด้วย	น้ำาแกงเขียวหวาน,	น้ำาแกงเผ็ด,	น้ำา

แกงพะแนง,	น้ำาแกงมัสมั่น,	น้ำาแกงกะหรี่	เป็นต้น

3.	ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ	ไดแ้ก	่น้ำานมขา้วยาคยูู

เอชท,ี	น้ำานมขา้วกลอ้งยเูอชท,ี	น้ำาลกูเดอืยยเูอชท	ีเปน็ตน้

4.	ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพ	ได้แก่	น้ำาปลาลด

โซเดยีม,	ซอีิว๊ลดโซเดยีม,	ซอสหอยนางรมลดโซเดยีม,	น้ำา

จิ้มลดน้ำาตาลและลดโซเดียม	เป็นต้น

5.	ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยว	ได้แก่	มะพร้าวอบกรอบ,	

ขนมเยลลี่

บริษัท อำาพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำากัด
AMPOL FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กะทิสำาเร็จรูป	บรรจุกล่องยูเอชที

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.	การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

2.	 การวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ใหม่,	 ผลิตภัณฑ์จากผลิตผลพลอยได้,	 การปรับปรุงกระบวนการ,	 การ

ปรับปรุงการบริหารและจัดการ,	การปรับปรุงเครื่องจักร

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์	รสชาติสินค้า

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 392/56-57	ซอยปรีชาพาณิชย์	ถนนมหาราช		
	 แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10200
โทรศัพท์	 02-811-8550-3
โทรสาร	 -
Homepage	 www.ampolfood.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 วรรณี	จตุรจำาเริญชัย
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-811-8550-3
E-mail	 wannee@ampolfood.com

ปีที่ก่อตั้ง	2531	 ทุนจดทะเบียน		90.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,408.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,000	คน
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ผลิตน้ำาผักผลไม้บรรจุกระป๋องส่งออก

บริษัท เฟิรสท์แคนฟูด (ไทย) จำากัด
FIRST CANNED FOOD (THAI) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
น้ำาผลไม้บรรจุกระป๋อง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่และเก่าให้มีคุณภาพดีขึ้น	เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	น้ำามังคุด

	 ด้านกระบวนการ:	การผลิตสินค้าวิธีใหม่

ที่อยู่	 154	หมู่ที่	8	ตำาบลดอนกรวย		
	 อำาเภอดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	70130
โทรศัพท์	 032-254-985-5
โทรสาร	 032-254-338
Homepage	 www.fcft.thailand.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศิริพร	บุญรอด
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
โทรศัพท์	 080-022-0188
E-mail	 fcf_thai@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	435.60	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		150	คน
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บริษัท ซีพี เมจิ จำากัด
CP-MEIJI COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
นมพาสเจอร์ไรซ์	นมเปรี้ยว	โยเกิร์ต

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นม

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงการกระจายสินค้าให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ที่อยู่	 1	อาคารซี.พี.ทาวเวอร์	2	ชั้น	30		
	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10320
โทรศัพท์	 036-387-582-5
โทรสาร	 036-387-633
Homepage	 www.cpmeiji.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 เสรี	ธรรมเสริมสุข
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำานักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 081-345-9244
E-mail	 seree.t@cpmeiji.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		500.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4,267.10	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		1,200	คน

18



ผลิตและจำาหน่ายผลไม้บรรจุกระป๋อง

บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำากัด
VITAFOOD FACTORY (1989) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายผลไม้บรรจุกระป๋อง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและเพิ่มสินค้าใหม่	เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาสินค้า

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 39/3	หมู่ที่	7	ถนนแสนตอ-ท่าตะคร้อ		
	 ตำาบลแสนตอ	อำาเภอท่ามะกา		
	 จังหวัดกาญจนบุรี	71120
โทรศัพท์	 034-542-634-7
โทรสาร	 034-542-638
Homepage	 www.vitafood.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประภา	สุภาพัฒน์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 qa_manager@vitafood.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		280.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	2,522.50	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		1,200	คน
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ผูผ้ลติแปง้มนัสำาปะหลงัดบิ	(native	tapioca	starch)	

และแป้งมันสำาปะหลังดัดแปร	 (modified	 tapioca	

starch)

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำากัด
SIAM QUALITY STARCH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แป้งมันสำาปะหลังดิบและแป้งมันสำาปะหลังดัดแปลง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสินค้าใหม่	เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิต

ที่อยู่	 38/6	หมู่ที่	11	ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว		
	 ตำาบลคูบางหลวง	อำาเภอลาดหลุมแก้ว		
	 จังหวัดปทุมธานี	12140
โทรศัพท์	 02-598-3135-8
โทรสาร	 02-598-3139
Homepage	 www.sqs.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 สัญญา	หกพุดซา
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 044-815-555	ต่อ	602
E-mail	 sanya@sqs.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2536	 ทุนจดทะเบียน		ไม่ระบุ	 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ			 จำานวนพนักงาน		ไม่ระบุ	
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บริษัทแปรรูปผักและผลไม้

บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
น้ำาผักและผลไม้พร้อมดื่ม,น้ำาผลไม้เข้มข้น

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำาข้าวกล้องงอกบรรจุกระป๋อง	เพื่อออกสินค้าใหม่ตามแผนการออกตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สินค้าน้ำาข้าวกล้องงอกเป็นน้ำาข้าวกล้องที่มีลักษณะข้น	มีคุณค่าอาหารที่ได้จากการใช้วัตถุดิบ

ข้าวกล้องงอก	 ได้แก่	 วิตามินบีและสารกาบา	 เป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพ	นำามาผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถบริโภคได้ง่ายขึ้น

และสะดวกในการรับประทาน

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 173	ถนนราชสีมา	แขวงดุสิต	เขตดุสิต		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10300
โทรศัพท์	 02-628-9100-8
โทรสาร	 02-628-9109
Homepage	 www.doikham.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภาวินี	เจริญสุข
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-628-9100-8
E-mail	 phawinee_dk@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		340.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		492.10	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		200	คน
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ผลิต	จำาหน่ายส่ง-ปลีกกาแฟคั่ว,	เครื่องกาแฟ

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำากัด
VPP PROGRESSIVE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	จำาหน่ายส่ง-ปลีกกาแฟคั่ว	,	เครื่องกาแฟ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 726-728	ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน)		
	 ตำาบลดาวคะนอง	อำาเภอธนบุรี		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10600
โทรศัพท์	 088-858-1326
โทรสาร	 -
Homepage	 www.vppcoffee.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 วุฒิชัย	เฉยบำารุง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
โทรศัพท์	 -
E-mail	 vutichai_c@vppcoff.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		146.20	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		50	คน
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ผลิตสินค้าผัก	 สมุนไพร	 และเคร่ืองเทศอบแห้ง,	

ผลิตภัณฑ์	Sray	Dry	,	Freeze	Dried	และ	Frozen

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำากัด
PREMIUM FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตจำาหน่าย	ส่งออก	พืช	ผัก	ผลไม้	อบแห้ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาสินค้า	 เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและ

แข่งกับคู่แข่งได้

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร:	ออกสนิคา้อาหารใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงให้ทันสมัย

ที่อยู่	 258	หมู่ที่	3	ถนนเชียงใหม่-พร้าว		
	 ตำาบลแม่แฝก	อำาเภอสันทราย		
	 จังหวัดเชียงใหม่	50290
โทรศัพท์	 053-849-791-2
โทรสาร	 053-564-244
Homepage	 www.premium-foods.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 อาภาศิริ	ธราธรกุล
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 -
E-mail	 rd_pfc@premium-foods.com,
	 info@premium-foods.com

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน		52.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		270.80	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		20	คน
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บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำากัด
PRINCESS FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
พืชผักผลไม้แช่แข็งและอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้า	เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่และปรับปรุงคุณภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาสินค้า

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 199	หมู่ที่	6	ตำาบลขี้เหล็ก	อำาเภอแม่ริม		
	 จังหวัดเชียงใหม่	50180
โทรศัพท์	 053-372-901-5
โทรสาร	 053-372-908
Homepage	 www.princessfoods.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2540	 ทุนจดทะเบียน		60.50	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		550	คน
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บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่น ฟู๊ด จำากัด
S.S. FROZEN FOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาเยือกแข็ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์,	ปรับปรุงสูตร,	ปรับปรุงกระบวนการผลิต	และการศึกษาอายุผลิตภัณฑ์	เพื่อพัฒนาสินค้าหลักให้แตกต่างไป

จากสินค้าเดิม	เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและขยายช่องทางการตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า	เพื่อเพิ่มมูลค้าของสินค้า

ที่อยู่	 70/5	หมู่ที่	3	ตำาบลเขารูปช้าง		
	 อำาเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	10330
โทรศัพท์	 074-310-999
โทรสาร	 074-310-950-1
Homepage	 www.ssfrozenfood.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 อนุรัตน์	เจะโซะ	
ตำาแหน่ง	 RD	supervisor
โทรศัพท์	 -
E-mail	 rosana_pod@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		251.10	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		510	คน
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บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำากัด
MONDE NISSIN (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แครกเกอร์	คุกกี้	เวเฟอร์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรนมใหม่	เพื่อตอบสนองตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	แครกเกอร์	และคุ๊กกี้รสชาติใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 87	ออล	ซีซั่นส์	เพลส	เอ็ม	ไทย	ทาวเวอร์	
	 ชั้น	22	ยูนิต	2202	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี		
	 เขตปทุมวัน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10330	
โทรศัพท์	 02-654-3013,	038-468-600
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ช่อเพชร	มหาพล
ตำาแหน่ง	 Research	and	development	and	system	manager
โทรศัพท์	 -
E-mail	 chophet@mondenissin.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน		1,000.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1025.90	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		340	คน
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บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด (มหาชน)
SONGKLA CANNING PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก	(การผลิตอาหารกระป๋อง)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์	/	สินค้าชนิดใหม่	เพื่อขายสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	กระบวนการแพคสินค้าใหม่	เปลี่ยนจากกระป๋องเป็นพลาสติก

ที่อยู่	 979/9-10	ชั้น	12	อาคาร	เอส	เอ็ม	ทาวเวอร์	
	 ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 074-447-093
โทรสาร	 074-334-009
Homepage	 www.thaiunion.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 เผ่าเทพ	เปรมใจ	
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 074-447-093
E-mail	 patpitcha_sa@thaiunion.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2536	 ทุนจดทะเบียน		360.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		6,728.80	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		4,500	คน
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ประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารกึ่งสำาเร็จรูป

บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตเส้นหมี่	ก๋วยเตี๋ยว	กึ่งสำาเร็จรูป

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ทั้งในเรื่องข้าว	เส้น	และรสชาติ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิตประกอบกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่	คือ	Rice	

Pasta	ที่ทำาจากข้าว	100%

	 ด้านกระบวนการ:	รณรงค์ลดโลกร้อนโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณคาร์บอน

ที่อยู่	 304	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก		
	 เขตบางกะปิ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10240	
โทรศัพท์	 02-377-5145
โทรสาร	 02-374-7956
Homepage	 www.pr.co.th,	www.mama-ricenoodles.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปิยดา	ชาวนาวิก
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 032-719-599
E-mail	 piyada.c@pr.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2524	 ทุนจดทะเบียน		120.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,293.00	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		1,000	คน

28



ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)
LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารสัตว์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรอาหารสัตว์	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 33/137	ถนนสุรวงศ์	แขวงสุริยวงศ์		
	 เขตบางรัก	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์	 02-632-7232,	02-632-7300	
โทรสาร	 02-236-3828
Homepage	 www.leepattana.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 นงนุช	วงค์คงสวัสดิ์	
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตว์
โทรศัพท์	 02-632-7232	ต่อ	711
E-mail	 nongnute@leepattana.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		1,029.10	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,958.80	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		360	คน
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บริษัท	ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล	จำากัด	(มหาชน)	ดำาเนิน

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกยังตลาด

ต่างประเทศ	ตั้งอยู่บนเนื้อที่	136	ไร่	ตั้งอยู่เลขที่	29	หมู่	

6	 ถ.กันตัง	 ต.ควนปริง	 อ.เมือง	 จ.ตรัง	 มีอาคารโรงงาน	 3	

โรงงาน	 ก่อตั้ง	 จดทะเบียนบริษัท	 ขึ้นเมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	

พ.ศ.	 2532	 โดยมีวัตถุประสงค์	 ท่ีจะประกอบกิจการผลิต

อาหารทะเลแช่แข็ง	 เพ่ือการส่งออก	 โดยมีวัตถุดิบหลักทั้ง

จากภายใน	และนอกประเทศ	ได้แก่	กุ้ง	ปลา	ปลาหมึก	ปู	

และหอย	 นำามาผ่านกระบวนการแปรรูป	 และแช่แข็ง	 เพ่ือ

เป็นสินค้าชนิดต่างๆ	 ส่งขายให้แก่	 ตลาดญี่ปุ่น	 ไต้หวัน	

อเมรกิา	ฯลฯ	ลกัษณะผลติภณัฑข์องบรษิทัมอียู	่2	ประเภท	

คือ

1.	สนิคา้พืน้ฐาน	(Primary	Product)	คอืสนิคา้ทีน่ำาวตัถดุบิ	

มาผ่านกระบวนการแปรรูป	 อย่างง่ายๆ	 โดยการล้าง	

ทำาความสะอาด	ตกแต่ง	แช่แข็ง	และบรรจุกล่อง

2.	สินค้ามูลค่าเพิ่ม	(Value	Added	Product)	 เป็นสินค้า	

ที่นำาสินค้าพื้นฐาน	 ในข้อ	 1	 มาผ่านขั้นตอนแปรรูปต่อไป	

เพื่อให้ได้	ผลิตภัณฑ์	ที่มีมูลค่าเพิ่มจากเดิม	สำาหรับรูปแบบ

การผลิต	 จะขึ้นอยู่กับ	 ความต้องการ	 ของผู้นำาเข้า	 แต่ละ

รายเป็นหลัก

บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำากัด (มหาชน) 
TRANG SEAFOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารทะเลแช่แข็ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาปลาแซลมอนโดยเปลี่ยนรสชาติหรือเปลี่ยนเป็นกระบวนการย่าง	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ใช้วัตถุดิบตัวใหม่ทำาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

	 ด้านกระบวนการ:	เป็นการปรับปรุงรสชาติให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่	 29	หมู่ที่	6	ถนนกันตัง	ตำาบลควนปริง		
	 อำาเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	92000	
โทรศัพท์	 075-582-134-9	
โทรสาร	 075-582-133,	075-582-144,	075-582-141
Homepage	 www.trstrang.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 กิตติพงษ์	หลงสะ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 075-582-134-9	
E-mail	 qa@trstrang.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		60.10	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		523.80	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		800	คน
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ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปตรา	“มาม่า”

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
New	product	and	new	market	for	sale	value	and	market	share

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	New	flavour	New	packaging

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 304	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10240
โทรศัพท์	 038-480-502
โทรสาร	 038-480-184
Homepage	 www.mama.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 Sumonrut	Kamolchote
ตำาแหน่ง	 Research	and	development	and	quality		
	 assurance	department	manager
โทรศัพท์	 038-480-502
E-mail	 sumonrut.k@mama.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2515	 ทุนจดทะเบียน		240.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		8,836.50	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		3,000	คน
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อาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก

บริษัท แพ็คฟู้ด จำากัด (มหาชน)
PAKFOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
นำาเข้า,ผลิต,จำาหน่ายและส่งออกสัตว์น้ำาแช่แข็ง	อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์นกลุม่ของ	Value	added	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูค้าทีม่ากขึน้	เพ่ือใหธ้รุกิจดำาเนินอยา่ง

ต่อเนื่อง	เพราะลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่แปลกใหม่อยู่เสมอ	รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 103	ถนนนนทรี	แขวงช่องนนทรี		
	 เขตยานนาวา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120	
โทรศัพท์	 034-833-803-6
โทรสาร	 034-861-167
Homepage	 www.pakfood.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 พัฒนาพร	สีฟ้า
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-833-803-6	ต่อ	241
E-mail	 phattanaprons@pakfood.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		300.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4,860.00	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		2,500	คน
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บริษัท	เอราวัณฟูด	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ผลิตและ

จำาหน่ายผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง	 โดยเร่ิมต้น

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2494	เป็นต้นมา	เรามีประสบการณ์

ในสายการผลิตอาหารเพื่อผู้บริโภคในประเทศ

และต่างประเทศ	 ที่มุ่งเน้นถึงความสะอาด	 ความ

ปลอดภัย	 และถูกสุขลักษณะเป็นสำาคัญ	 ท้ังน้ีเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน	 GMP,	 HACCP,	 ISO	

9001	:	2000	และระบบ	BRC	Global	Standard	

for	 Food	 Safety	 โดยสินค้าที่ทางบริษัทฯทำาการ

ผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศ	และ	ต่างประเทศ

บริษัท เอราวัณฟูด จำากัด (มหาชน)
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตพืชผักผลไม้และน้ำาผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เครื่องปอกเงาะ	เพื่อใช้เครื่องจักรปอกเงาะแทนแรงงานคน

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 58/4	หมู่	2	ถนนพระรามที่	2		
	 ตำาบลบางกระเจ้า	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-462-588-89
โทรสาร	 034-822-487
Homepage	 www.erawanfood.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ณัฐวิทย์	ทองสม
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 034-462-588-89
E-mail	 rd@erawanfood.com

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		150.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		316.20	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		200	คน
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บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำากัด
NGUAN CHIANG FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตซอสปรุงรส,	ซีอิ๊ว,	เต้าเจี้ยวและเครื่องปรุงรสอื่นๆ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนากระบวนการหมัก	เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และเพิ่มกำาลังการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สินค้าในกลุ่มเครื่องปรุง

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการหมัก	ที่มีประสิทธิภาพ	และต้นทุนการผลิตลดลง

ที่อยู่	 135	หมู่ที่	4	ซอยสุขสวัสดิ์	68	ถนนสุขสวัสดิ์		
	 ตำาบลบางพึ่ง	อำาเภอพระประแดง		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10130
โทรศัพท์	 02-463-0117
โทรสาร	 02-463-7124
Homepage	 www.nguanchiang.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 คนองเดช	วัฒนาประดิษฐชัย
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-463-0117	ต่อ	1600
E-mail	 qc.mgr@nguanchiang.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2525	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		520.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		300	คน
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บริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำากัด
ASIA JUMBO INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต,	ลูกกวาดหรือทอฟฟี่

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 157	หมู่ที่	4	ถนนสุขสวัสดิ์	66		
	 ตำาบลบางพึ่ง	อำาเภอพระประแดง		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10130
โทรศัพท์	 03-572-1211-2
โทรสาร	 035-721-210
Homepage	 www.asiajumbo.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สายฝน	แสนสมเรือน
ตำาแหน่ง	 Assistant	quality	management	representative
โทรศัพท์	 035-721-211-2	ต่อ	113
E-mail	 asiajumbo@asiajumboind.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2525	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		441.70	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		500	คน
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บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำากัด
EUROPEAN SNACK FOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายขนมขบเคี้ยว

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยพัฒนาสินค้าที่ต้องการจะออกใหม่	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และสร้างรายได้ให้บริษัท

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 44/93	หมู่	3	ตำาบลท้ายบ้านใหม่		
	 อำาเภอเมืองสมุทรปราการ		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280
โทรศัพท์	 02-382-7983-7
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 มนัสชื่น	ปฐพีจำารัสวงศ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 -
E-mail	 eurosnack@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน		92.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		538.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		350	คน
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บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จำากัด
EUROPEAN BAKERY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	ภายใต้แบรน	“ยูโร่”

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เอาเครื่องจักรลงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่เพื่อผู้บริโภค

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม่ระบุ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 51	หมู่ที่	1	ถนนบางนา-ตราด		
	 ตำาบลหอมศีล	อำาเภอบางปะกง		
	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	24180
โทรศัพท์	 038-842-465
โทรสาร	 038-842-464
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อุษณีย์พร	จันทะดวง	
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม
โทรศัพท์	 -
E-mail	 euro.bakery@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน		80.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		222.00	ล้านบาท		 จำานวนพนักงาน		180	คน
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ผลิตและจำาหน่ายแป้งสาลี

บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำากัด
KING MILLING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แป้งสาลี	และแป้งสำาเร็จรูป

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า	เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงการให้บริการใหม่ๆตามคำาร้องเรียนของลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพของสินค้า

	 ด้านกระบวนการ:	การออกแบบสูตรสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่	 49	หมู่ที่	2	ซอยสุขสวัสดิ์	43		
	 ถนนสุขสวัสดิ์	ตำาบลบางครุ	อำาเภอพระประแดง		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10130
โทรศัพท์	 02-818-3090
โทรสาร	 02-818-3139
Homepage	 www.kinghuat.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุวรรณา	มณีโชติ
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 m_suwanna@yahoo.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน	185.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		110	คน
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Griffith	 Laboratories	 เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำาของโลก

เราผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุงอาหารที่ให้รสชาติและ

เนื้อสัมผัสที่หลากหลาย	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าในวงการอาหารทั่วโลกผลิตภัณฑ์ของเราประกอบ

ด้วย	เครื่องปรุงอาหาร	ส่วนผสมแห้ง	แป้งทอดกรอบ	ส่วน

ผสมแปง้โด	ขนมปงัปน่	สารใหก้ลิน่	ซอส	และสว่นประกอบ

อาหารอื่นๆ	 ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์ประเภท

ขนมขบเคี้ยว	เนื้อสัตว์หรือเป็ดไก่ปรุงรส	และอาหารพร้อม

รับประทาน

ลกูคา้ของเราประกอบดว้ย	ผูแ้ปรรปูอาหาร	ภตัตาคาร	

และรา้นคา้ปลกี	ซเูปอรม์ารเ์กต็ตา่งๆแมว้า่ชือ่ของเราอาจจะ

ไม่เป็นท่ีรู้จักกันมากนักในกลุ่มผู้บริโภค	 แต่ผลิตภัณฑ์ของ

เราเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารมากมาย	 ท่ีจำาหน่าย

ทั่วโลกจากบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ

Griffith	 Laboratories	 ก่อตั้งขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1919	

และเป็นธุรกิจเอกชนที่บริหารงานแบบครอบครัวรุ่นที่สาม

ปัจจุบัน	 Griffith	 Laboratories	 มีความภาคภูมิใจที่จะให้

บริการอตุสาหกรรมอาหารทัว่โลก	ทีค่รอบคลมุตลาดหลกัๆ	

ทั้งหมด	พร้อมโรงงานผลิต	สำานักงานขาย	ห้องทดลองเพื่อ

การพัฒนา	และพนักงานมากกว่า	2500	คนทั่วโลก

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำากัด
GRIFFITH LABORATORIES LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แป้ง,แป้งสาลี,อาหารสัตว์จากข้าวสาลีหรือแป้งสาลีหรือรำาข้าวสาลีรวมทั้งผลพลอยได้อื่น	ๆ	จากแป้งและข้าวทุกชนิด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Product	development	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การพัฒนาสินค้า	การออกแบบ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 129/11	หมู่ที่	17	ตำาบลบางเสาธง		
	 อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-705-3335
โทรสาร	 02-315-2338
Homepage	 www.griffithlaboratories.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ยิ่งศิกานต์	พรปัญญาพิพัฒน์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 02-705-3335	ต่อ	521
E-mail	 yingsikarn.po@griffithlaboratories.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		251.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		792.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำากัด
NSL Food COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายเบเกอรี่ทุกชนิด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาคิดสินค้าใหม่,	ปรับปรุงสินค้าเดิม	เพื่อทำาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้ลูกค้า,	เพิ่มคุณภาพของสินค้าเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เบเกอรี่

	 ด้านกระบวนการ:	กระบวนการผลิตเบเกอรี่แบบใหม่

ที่อยู่	 700/707	หมู่	1	ถ.	บ้านเก่า-พานทอง		
	 ตำาบลพานทอง	อำาเภอพานทอง		
	 จังหวัดชลบุรี	20160
โทรศัพท์	 038-447-624
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุพจน์	บาดใบหนู
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 rd_nsl@hotmail.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน	5.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		49.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		600	คน
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บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำากัด
TANG SANG HAH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายน้ำาปลา

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม	เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 197	หมู่	4	ถนนสุขุมวิท		
	 ตำาบลบางปูใหม่	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280
โทรศัพท์	 02-323-9939
โทรสาร	 -
Homepage	 www.tiparos.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 นิตยา	เลิศชัยกิตติไพศาล
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-323-9939	ต่อ	305
E-mail	 dbsg_nitt@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2504	 ทุนจดทะเบียน	120.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		250	คน
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บริษัท น้ำาปลา พิไชย จำากัด
PICHAI FISH SAUCE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายน้ำาปลา

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
น้ำาจิ้มซีฟู้ด	เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ	แก่ลูกค้าและตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	น้ำาจิ้มซีฟู้ด

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 129	ถนนบางแสนล่าง	ตำาบลแสนสุข		
	 อำาเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20130
โทรศัพท์	 038-391-531-4
โทรสาร	 038-391-530
Homepage	 www.pichaifishsauce.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อารีย์	มีสวัสดิ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 038-391-531-4	ต่อ	148
E-mail	 aree@pfs.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2529	 ทุนจดทะเบียน	85.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		354.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำากัด
WORAPORN FRUIT PROCESSING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	จำาหน่ายผลไม้กวนอบแห้ง	ผลไม้ดองน้ำาตาลทราย

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
มะม่วงกวนอัดเม็ด	เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกขึ้นในการบริโภค

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	มะม่วงกวนอัดเม็ด	

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 5	ถนนสุวินทวงศ์		
	 ตำาบลหน้าเมือง	อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา		
	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000
โทรศัพท์	 038-813-444
โทรสาร	 038-812-389
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 กัลยาณี	ศิริสวัสดิ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 086-341-1522
E-mail	 korn.only@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน		4.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		56.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		85	คน
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ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเน้ือสัตว์,	

ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าต่างๆ	 ซึ่งได้รับมาตรฐานการ

ผลิตระบบ	GMP,	HACCP	และผลิตขนมขบเคี้ยว	

ซึ่งได้รับมาตรฐานการผลิตระบบ	GMP,	HACCP,	

HALAL

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำากัด
TIA NGEE HIANG (CHAOSUA) CO.,LTD

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์	ข้าวตังและขนมขบเคี้ยว	 เช่น	กุนเชียง	หมูหยอง,	หมูยอ,	หมูแผ่น,	ข้าวตังหน้า

หมูหยอง,	ข้าวตังหน้ากุ้ง,	งาขาว/งาดำาตัด,	เม็ดมะม่วงหิมพานต์ตัด	เป็นต้น

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.	ปรับปรุงคุณภาพ,	ลักษณะเนื้อสัมผัสและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์	เช่น	หมูยอ,	กุนเชียง,	แหนม	เป็นต้น	เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า	

2.	ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

3.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 เช่น	 ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ	 ,	 ข้าวตังหน้าต่างๆ	 เพื่อเพิ่มการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตภัณฑ์ใหม่,	ผลิตภัณฑ์ข้าวตังและขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพแบบใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิตหมูยอ,	กุนเชียง,	แหนม	เป็นต้น

ที่อยู่	 99	หมู่ที่	9	ถนนมิตรภาพ		
	 ตำาบลสุรนารี	อำาเภอเมืองนครราชสีมา		
	 จังหวัดนครราชสีมา	30000
โทรศัพท์	 044-240-999
โทรสาร	 044-240-998
Homepage	 www.chaosua.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 อัญชลีพร	สิงสมุท
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 044-240-999	ต่อ	400
E-mail	 anchaleeporn.s@chaosua.com

ปีที่ก่อตั้ง	2539	 ทุนจดทะเบียน		ไม่ระบุ		 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		300	คน
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บริษัท ชาระมิงค์ จำากัด
RAMING TEA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายใบชาในรูปชาใบและผงสมุนไพร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง	 แต่ให้ได้คงคุณภาพให้เทียบเท่าหรือ	 หรือพัฒนา

มากขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	การปรับปรุงกระบวนการทำาชาดำา	หรือชาฝรั่ง	(ชาที่ผ่านการหมัก100%)	จากแบบ	CTC	(Curling,	

Tearing,	and	Crushing)	เป็นแบบ	Orthodox	(Orthodox	method)

ที่อยู่	 151	หมู่ที่	4	ตำาบลท่าศาลา		
	 อำาเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50000
โทรศัพท์	 053-242-292
โทรสาร	 053-242-616
Homepage	 www.ramingtea.co.th
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 กมลพรรณ	อาสาสรรพกิจ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 053-242292
E-mail	 a.kamonphan@ramingtea.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2510	 ทุนจดทะเบียน		19.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		42.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		49	คน
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บริษัท แฟชั่น ฟู้ด จำากัด
FASHION FOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขนมกรอบเคี้ยว	บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
มกีารพฒันาผลติภณัฑ	์ไดแ้ก	่ขนมอบกรอบ	ขา้วโพดปิง้	ทเุรียนและบะหมีอ่บ	เปน็ตน้	เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวขึ้น

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้เวลาน้อยลง

ที่อยู่	 105/4	หมู่ที่	6	ถนนเพชรเกษม		
	 ตำาบลคลองใหม่	อำาเภอสามพราน		
	 จังหวัดนครปฐม	73110
โทรศัพท์	 034-324-777
โทรสาร	 034-321-195
Homepage	 -
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ถิรกิตติ์	สถิรกุล
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-841-5775
E-mail	 ffco@ff.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน		210.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		977.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		850	คน
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ไทยเอเซยีบสิกทิ	จำากดั	เริม่ตน้ขีน้เมือ่ป	ีพ.ศ.	2529	

โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปี	 2535	 ในระยะ

เริ่มแรกมุ่งเน้น	 การผลิตสินค้าประเภทบิสกิทเป็น

หลัก	เรามีผลิตภัณฑ์	ประเภทบิสกิทกว่า	50	แบบ	

อาทิ	 เช่นบิสกิทสอดไส้ต่าง	 ๆ	 เอบีซี	 ขนมขาไก่	

ขนมปังกรอบโรยงา	แครกเกอร์	ข้าวเกรียบ	เวเฟอร์

ฯลฯ	 นอกจากน้ี	 ยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องเพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	

และเป็นทางเลือกให้แก่	 ผู้บริโภค	 อีกทั้งบริษัทยัง

ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัย

ของผู้บริโภค	จึงได้นำาระบบบริหารจัดการ	GMP	/	

HACCP	มาประยุกต์ใช้	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งต่อบริษัทและผู้บริโภค

บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำากัด
THAIASIABISCUIT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตขนมปังกรอบ	ขนมขบเคี้ยว

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องจักร	เพื่อเพิ่มทางเลือกสำาหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความหลากหลายและเพิ่มกำาลังการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 19	หมู่ที่	13	ถนนเพชรเกษม		
	 ตำาบลอ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่มแบน		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74130
โทรศัพท์	 02-811-0531-4
โทรสาร	 02-811-0539
Homepage	 www.thaiasiabiscuit.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ทิพอรุณ	บุญเทียม
ตำาแหน่ง	 หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ	
	 และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 080-208-0222
E-mail	 thaiasiabiscuit@yahoo.com

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		57.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		150	คน
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แปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง	 เพื่อขายภายใน	

และส่งออก

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำากัด (มหาชน)
ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แปรรูปสัตว์น้ำาแช่แข็งเพื่อการส่งออก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	เพื่อพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 55/2	หมู่ที่	2	ถนนพระราม	2		
	 ตำาบลบางกระเจ้า	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-822-700
โทรสาร	 034-822-945
Homepage	 www.asianseafoods.com
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุวัฒน์	บุญจารุเนตร
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-822-700	ต่อ	2958
E-mail	 rd_a2@asianseafoods.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,229.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,100	คน

48



โรงงานผู้ผลิตและจำาหน่าย

บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำากัด
GROUPNET MEDICIN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	อาหารสัตว์(พรีมิกซ์)	อาหารสำาเร็จรูปสำาหรับสัตว์	(กุ้ง,แมว,สุนัข)	ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	

	 ด้านกระบวนการ:	ไม่ระบุ

ที่อยู่	 99/13	หมู่ที่	1	ตำาบลนาดี		
	 อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-466-179,	034-832-064-6
โทรสาร	 034-466-318,	034-832-065
Homepage	 www.groupnetmedicin.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สุกัญญา	ศรีศักดา
ตำาแหน่ง	 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 034-466-317-9
E-mail	 groupnetmedicin@yahoo.com

ปีที่ก่อตั้ง		2545	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		117.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		150	คน
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ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ประเภทเสริมโปรตีน

จากกากถั่วเหลือง

บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำากัด
PRO BIOTECH FEED COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารสัตว์ประเภทถั่ว

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
มกีารจดัทำาการศกึษาและวจิยัผลติภณัฑใ์นระดบัหอ้งปฏบิตักิาร	เพือ่ใหน้ำาไปผลติไดใ้นอตุสาหกรรมขนาดใหญ	่และจดัทำาไลน์

การผลิตจำาลองเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำาหรับการทำาในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไป	เพื่อ	

1.สามารถพัฒนาและเพิ่มคุณภาพในด้านโภชนาการในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้	

2.สามารถเพิ่มมูลค่าของพืชอาหารสัตว์ราคาถูกได้	

3.งานวิจัยในห้องปฏิบัติจะต้องนำาออกมาใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การoptimiseสูตรอาหารเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

	 ด้านกระบวนการ:	การเลี้ยงเชื้อ	การผลิต

ที่อยู่	 91/1	หมู่ที่	1	ตำาบลนาโคก		
	 อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-418-165
โทรสาร	 034-418-166
Homepage	
	

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภัทรวดี	ปิยะปรีชายุทธ
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 probiotechfeed.qc@hotmail.com,	
	 p.phattarawade@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		75.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		20	คน
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สถานประกอบการแปรรปูเนือ้ปลาทนูา่นึง่สกุแชเ่ยน็

และแช่แข็ง

บริษัท โกลเด้น โอเชียน ฟู้ดส์ จำากัด
GOLDEN OCEAN FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็นและแช่แข็ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
คิดค้นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากซากปลาทูน่า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตและจำาหน่ายเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็นและแช่แข็ง

	 ด้านกระบวนการ:	รับจ้างผลิตเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็นและแช่แข็ง

ที่อยู่	 19/7	หมู่ที่	9	ตำาบลนาดี		
	 อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-466-388
โทรสาร	 034-466-390	ต่อ	109
Homepage	 www.gofcom.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 โสภณ	สันสารา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์	 034-466-388	ต่อ	104
E-mail	 qp@gofcom.com

ปีที่ก่อตั้ง		2550	 ทุนจดทะเบียน		15.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		95.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ประเภทเสริมโปรตีน

จากกากถั่วเหลือง

บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำากัด
BOONPRASERT CONFECTIONERY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายลูกกวาด	ลูกอม	และขนมหวาน	ภายใต้ชื่อสินค้า	มายมิ้นท์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม่ระบุ

	 ด้านกระบวนการ:	ไม่ระบุ

ที่อยู่	 31	ถนนประชาอุทิศ	ตำาบลอัมพวา		
	 อำาเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	75110
โทรศัพท์	 034-751-235,	034-752-888
โทรสาร	 034-751-495
Homepage	 www.bpscandy.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทัศน์วรรณ	มาประกอบ
ตำาแหน่ง	 ฝ่ายควบคุมเอกสาร
โทรศัพท์	 -
E-mail	 bee-tsw@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		40.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		227.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		120	คน
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บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำากัด
KUIBURI FRUIT CANNING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลไม้บรรจุภาชนะปิดผนึกและน้ำาสับปะรดเข้มข้น

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์	เพื่อพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาสินค้า

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 1	หมู่ที่	7	ตำาบลกุยบุรี	อำาเภอกุยบุรี		
	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77150
โทรศัพท์	 032-681-578-9	
โทรสาร	 032-681-580
Homepage	 www.kuiburifruit.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 เกษม	สุวรรณ์นัง
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยละพัฒนา
โทรศัพท์	 032-681-578-9
E-mail	 kasemsu@kuiburifruit.co.th	

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,589.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		2,500	คน
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เป็นบริษัทเกี่ยวกับกาแฟสำาเร็จรูป

บริษัท คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
COFFEE FARMER (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตกาแฟสำาเร็จรูป

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	การเปลีย่นแปลงในตวัสนิคา้หรอืแพคเกจ็จิง้เพือ่ใหด้ทูนัสมยัและความตอ้งการของผูบ้รโิภคใน

รูปแบบที่ทันสมัย

	 ด้านกระบวนการ:	ในการกระจายสินค้า	เรามีศูนย์กระจายเพิ่มกว่าเดิมเพราะจะได้สะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า

ที่อยู่	 12/2	หมู่ที่	6	ตำาบลทุ่งตะไคร		
	 อำาเภอทุ่งตะโก	จังหวัดชุมพร	86220
โทรศัพท์	 077-536-400
โทรสาร	 077-536-399
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประยูร	สงค์ประเสริฐ
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 089-08949011
E-mail	 coffeefarm2002@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน		1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		20.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		18	คน
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ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายลูกตาลกระป๋อง	ผลไม้กระป๋องอื่นๆ	เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น	คิดค้นสินค้าใหม่จากวัตถุดิบเดิม	เพื่อขยายตลาดส่งออก

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 59	หมู่ที่	7	ตำาบลทุ่งลาน		
	 อำาเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา	90230
โทรศัพท์	 074-251-908
โทรสาร	 074-250-476
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ศิรินภา	แสงทักษิณ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 thaicorp1990@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2540	 ทุนจดทะเบียน		28.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		52.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		50	คน

บริษัท หาดใหญ่ แคนนิ่ง จำากัด
HATYAI CANNING COMPANY LIMITED
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เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์น้ำา	

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 ปรับปรุงพัฒนาสูตรอาหารเพื่ออการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น	 และสามารถต้นทุนสูตรได้	 เพื่อการ

แข่งขันได้ในตลาด

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 89/1	หมู่ที่	2		
	 ตำาบลกาหลง	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-417-207
โทรสาร	 034-417-255
Homepage	 www.thaiunionfeedmill.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุพิศ	ทองรอด
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 034-417-207,	034-417-222
E-mail	 supis.t@tfm.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		500.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4,964.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		691	คน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำากัด
THAI UNION FEED MILL COMPANY LIMITED
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ผลิตอาหารกระป๋องส่งออก

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำากัด
SIAM INTERNATIONAL FOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิต,แปรรูป,ถนอมอาหารที่ทำาจากเนื้อสัตว์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	,	ปรับปรุงคุณภาพ	เพื่อเพิ่มยอดขาย

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	คิดอาหารใหม่ๆ

	 ด้านกระบวนการ:	พัฒนากระบวนการผลิต

ที่อยู่	 88	หมู่ที่	10	ตำาบลนาทับ	อำาเภอจะนะ		
	 จังหวัดสงขลา	90000
โทรศัพท์	 074-310-800
โทรสาร	 074-310-880-1
Homepage	 www.sif.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ปวีณา	ณ	พัทลุง
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 074-310-800	ต่อ	262
E-mail	 paweena_dd@sif.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2548	 ทุนจดทะเบียน	400.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		3,055.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		2,000	คน
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ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง	 และ	 อาหารสัตว์

บรรจุกระป๋อง	ส่งออก

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง	,	อาหารสัตว์บรรจุกระปิอง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ให้เป็นที่ต้องการของตลาด	และลูกค้า	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์,	สูตรการผลิตใหม่,	วัตถุดิบใหม่,	บรรจุภัณฑ์ใหม่

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ก�รพัฒน�/ปรับปรุง	 จะเป็นการปรับปรุงสูตรการผลิต	 วัตถุดิบ	และกระบวนการผลิตเดิม	 ให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพดียิ่งขึ้น,	ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ	

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 281	หมู่ที่	8	ถนนนาเกลือ		
	 ตำาบลบานา	อำาเภอเมืองปัตตานี		
	 จังหวัดปัตตานี	94000
โทรศัพท์	 073-414-333-6
โทรสาร	 -
Homepage	 www.pattanifood.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประกิจ	จันทร์หงษ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 073-414-333-6	ต่อ	149
E-mail	 pfird3@pattanifood.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,165.75	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,163	คน

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
PATTANI FOOD INDUSTRIES COMPANY LIMITED
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อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ



ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเสื่อน้ำามันและผ้าพลาสติก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
	-

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 103	หมู่ที่	3	ถนนเศรษฐกิจ	1		
	 ตำาบลอ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่มแบน		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74130
โทรศัพท์	 02-420-2018
โทรสาร	 02-420-2943
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมบัติ	วันจันทึก
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 -
E-mail	 s999b999@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2516	 ทุนจดทะเบียน		160.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		435.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		336	คน

บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำากัด
METROPOLITAN PLASTIC INDUSTRY COMPANY LIMITED
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ผลิตเส้นด้าย	ทอผ้า	ฟอกย้อมและทำาการตกแต่งผ้า

บริษัท ไทย แทฟฟิต้า จำากัด
THAI TAFFETA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ทอผ้า,	พิมพ์ผ้า	และย้อมผ้า

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาคุณสมบัติใหม่	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงคุณสมบัติของผ้า

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับเปลี่ยน	design	จากเส้นด้ายที่มีอยู่	และใช้เส้นด้ายตัวใหม่จาก	supplier	ลดต้นทุน

ที่อยู่	 75/96-99	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	2	ชั้นที่	36	
	 ซอยสุขุมวิท	19	(วัฒนา)	ถนนอโศก		
	 แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	 038-681-602-6	
โทรสาร	 -
Homepage	 www.thai-taffeta.com	
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วรชัย	รัตนจิตธรรม
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 vorachai@thai-taffeta.com

ปีที่ก่อตั้ง		2530	 ทุนจดทะเบียน		1,488.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,613.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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เรามีนักออกแบบที่มีประสบการณ์	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่

ออกแบบประสบความสำาเร็จในท้องตลาด

บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
INTERFACEFLOR (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
พรมแผ่น	(Carpet	Tile)	ใช้สำาหรับปูพื้น	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Cost	saving	เพือ่ลดตน้ทนุการผลติ	แตย่งัคงคณุภาพทีด่,ี	ศกึษาวตัถดุบิทีท่ำามาจากการ	recycle	และวตัถดุบิทีท่ำาจาก	bio-base

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	ศกึษาการนำา	PLA	มาใชเ้ปน็วตัถดุบิ,	ศกึษาการนำาพรมเกา่	หรอืของเสยีกลบัมา	recycle	ใหม,่	

ศึกษาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้แทนวัตถุดิบจากกลุ่มปิโตรเลียมภายในปี	พ.ศ.	2563

	 ด้านกระบวนการ:	การใช้พลังงานทดแทน	เช่น	แสงอาทิตย์ในการผลิตพรม,	การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการลดพลังงาน

ที่อยู่	 700/117	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร		
	 ตำาบลบ้านเก่า	อำาเภอพานทอง		
	 จังหวัดชลบุรี	20160
โทรศัพท์	 038-743-588	ต่อ	341
โทรสาร	 038-214-298
Homepage	 www.interface.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 อธิพล	เครือปอง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค	
โทรศัพท์	 081-949-2972
E-mail	 athipolkruapong@interface.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		622.50	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,754.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		300	คน
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รับพิมพ์ผ้า	-	ย้อมผ้าทุกชนิด

บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำากัด
RUENG SIAM INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผ้าพิมพ์	ผ้าย้อม	หน้ากว้าง	44”	-	66”

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
นำาไอน้ำาระบายทิ้งมาใช้ใหม่	เพื่อประหยัดพลังงาน

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พิมพ์กากเพชร	กากทอง

	 ด้านกระบวนการ:	นำาน้ำาสตีมแท็บ	กลับมาใช้ใหม่

ที่อยู่	 514	หมู่ที่	4	ถนนสุขุมวิท(พัฒนา	4)		
	 ตำาบลแพรกษา	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280
โทรศัพท์	 02-324-0945-7
โทรสาร	 02-324-0948
Homepage	 www.ruengsiam.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วีรวิชญ์	เรืองยศจิรโชติ
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-843-2219
E-mail	 info@ruengsiam.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		38.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		172.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่ง 
และย้อมสีขนสัตว์



บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สินค้าเสื้อผ้าสำาเร็จรูปและเครื่องหนัง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ ์	 สร้างนวัตกรรมใหม่

สำาหรับผลิตภัณฑ์	ได้แก่

•	 นวัตกรรม	Easy	Clean	ช่วยป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ฝัง

ลึกลงในเส้นใยผ้า

•	 นวัตกรรม	Sunflower	Soft	ความนุ่มของผ้าที่ได้จากสาร

ธรรมชาติ	คือ	น้ำามันดอกทานตะวัน

•	 นวัตกรรมเสื้อ	 Eco	 PET	 ทำาจากเส้นใยขวดพลาสติก

รีไซเคิล	ผสมกับเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ด้�นผลิตภัณฑ ์	 เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้า

ใหม้คีณุภาพสงู	เพือ่สรา้งความพงึพอใจ	และตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

ด�้นร�ค�	ตัง้ราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัคณุภาพและคณุคา่ของ

ผลิตภณัฑ	์ใหเ้หมาะสมกบัราคาทีล่กูคา้ตอ้งจา่ย	และสามารถ

แข่งขันได้กับสินค้าระดับเดียวกัน

กิจกรรมนวัตกรรม:
ด้�นผลิตภัณฑ์/บริก�ร: 

ด้านการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ	์สรา้งนวตักรรมใหมส่ำาหรับ

ผลิตภัณฑ์	ได้แก่

ที่อยู่	 129/1	ถนนช่องนนทรี	แขวงช่องนนทรี		
	 เขตยานนาวา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 02-295-0911-19
โทรสาร	 -
Homepage	 www.thanulux.com
	

ปีที่ก่อตั้ง		2518	 ทุนจดทะเบียน		120.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,151.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		2954	คน

•	 นวัตกรรม	Easy	Clean	ช่วยป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ฝัง

ลึกลงในเส้นใยผ้า	กลุ่มสินค้า	เสื้อผ้าเด็ก	Absorba

•	 นวัตกรรม	Sunflower	Soft	ความนุ่มของผ้าที่ได้จากสาร

ธรรมชาติ	 คือ	 น้ำามันดอกทานตะวัน	 กลุ่มสินค้า	 เสื้อผ้า

เด็ก	Cadeau

•	 นวัตกรรมเสื้อ	 Eco	 PET	 ทำาจากเส้นใยขวดพลาสติก

รีไซเคิล	 ผสม	 กับเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ	 กลุ่มสินค้า	 เสื้อ

เชิ้ต	Arrow

ด้�นกระบวนก�ร: 

1.	กำาหนดมาตรการในการตรวจเช็คลมรั่วในระบบอัดอากาศ	

เพ่ือลดการสูญเสียของลม	 ตามรอยต่อและอุปกรณ์ลมต่างๆ	

เป็นประจำาทุกๆ	 3	 เดือน	 โดย	%	 ลมรั่วในระบบอัดอากาศ

อยู่ที่	4.34%

2.	ดำาเนินการหุ้มฉนวนในโรงงานผลิตเครื่องหนัง	ด้วยวัสดุที่

มคีวามคงทนตอ่สภาพภมูอิากาศ	และอายกุารใชง้านยาวนาน	

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้	100,000	บาทต่อปี

3.	ดำาเนินการติดต้ังพัดลมม่านน้ำา	เพ่ือทดแทนการใช้เคร่ืองปรับ

อากาศ	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานไฟฟ้าได้	 622,000	

บาท	 ต่อ	 ปี	 และ	 ติดต้ังพัดลมดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่

โรงงาน	 ทำาให้ลดค่าใช้จ่ายในการเปิดเคร่ืองปรับอากาศได้	 4	

ช่ัวโมงต่อวัน	ลดพลังงานไฟฟ้าลง	120,000	บาท	ต่อ	ปี

ชื่อผู้ติดต่อ	 จันทนา	สวนพฤกษา
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โทรศัพท์	 -
E-mail	 janthana_su@thanulux.com
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อุตสาหกรรมการฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ รวมทั้งการ
ผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องลากเทียมสัตว์ 
และรองเท้า



ผู้ผลิตรองเท้า

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำากัด
BIG STAR COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายรองเท้าในประเทศ	ผลิตและจำาหน่ายรองเท้าส่งออก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาตามรสนิยมและความต้องการของตลาด

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 15	ซอยพระรามที่	2	ซอย	100	ถนนพระราม	2		
	 ตำาบลแสมดำา	อำาเภอบางขุนเทียน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10150
โทรศัพท์	 082-446-2466
โทรสาร	 02-451-3288
Homepage	 www.bigstar.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สนธยา	ภูถาวร
ตำาแหน่ง	 วิศวกร
โทรศัพท์	 082-446-2466
E-mail	 phu.thaworn@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		200.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,261.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		2,700	คน
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บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำากัด
KITO (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขายรองเท้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ใน	Brand	สินค้า	KITO

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาตัวสินค้า	เพื่อออกแบบในรูปแบบใหม่ลวดลายและรูปทรงใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ออกแบบสินค้าใหม่ๆ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 197	ถนนบางขุนเทียน	-	ชายทะเล		
	 ตำาบลแสมดำา	อำาเภอบางขุนเทียน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10150
โทรศัพท์	 02-416-1720
โทรสาร	 02-416-7380
Homepage	 www.kito.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไพศาล	กิจกำาจาย
ตำาแหน่ง	 ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์	 -
E-mail	 info@kito.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		200.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		1,500.00	คน
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ผลติผลติภณัฑจ์ากยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห	์

เช่น	พื้นรองเท้า

บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำากัด
ADVANTAGE FOOTWER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตพื้นรองเท้า	(ชิ้นส่วนรองเท้า)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตพื้นรองเท้า	เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม้แบด

	 ด้านกระบวนการ:	เปลี่ยนการขนส่งจากเชื้อเพลิงน้ำามันเป็นเชื้อเพลิงแก๊ส

ที่อยู่	 51	หมู่ที่	5	ถนนสุวรรณศร		
	 ตำาบลนนทรี	อำาเภอกบินทร์บุรี		
	 จังหวัดปราจีนบุรี	25110
โทรศัพท์	 037-205-892-6	
โทรสาร	 037-205-290
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สรายุทธ	โพธิ์งาม
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกเทคนิค
โทรศัพท์	 089-896-9917
E-mail	 sarayut81233@hotmail.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน		367.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		374.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		560	คน
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บริษัท ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จำากัด
CK SHOES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต,	จำาหน่าย,	รับจ้างเย็บรองเท้า,	และส่งออกส่วนบนของรองเท้าและรองเท้า

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนารูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 499	หมู่ที่	7	ถนนมะลิวัลย์		
	 ตำาบลบ้านทุ่ม	อำาเภอเมืองขอนแก่น		
	 จังหวัดขอนแก่น	40000
โทรศัพท์	 043-255-555
โทรสาร	 043-255-563
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 กัลปังหา	เฟอร์เรีย
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 043-255-555	ต่อ	209,	087-296-1771	
E-mail	 kalapangha.f@ckshoes.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		460.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,599.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		3,000	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก  
ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟาง 
และวัสดุถักอื่นๆ



โรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์สง่ออกและจำาหน่ายภายใน

ประเทศ

บริษัท โพเดียม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำากัด
PODIUM HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิต	ผลิตภัณฑ์จากไม้

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เฟอร์นิเจอร์แบบใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 16	หมู่	11	ตำาบลหมอนนาง		
	 อำาเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	20140
โทรศัพท์	 038-208-000-2
โทรสาร	 038-209-451
Homepage	 www.podium.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 อรรณพ	รุจิพานิช
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-208-000	ต่อ	106
E-mail	 annop_ru@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		70.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		378.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		600	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ



เปน็โรงงานผลติเยือ่กระดาษฟอกขาวจากชานออ้ย	(ใชช้าน

อ้อยที่เหลือใช้จากการเกษตรเป็นวัตถุดิบ)

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยในการนำาเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยมาพัฒนาทำาเป็น	Dissolving	 Pulp	 เพ่ือต่อยอดสำาหรับอุตสาหกรรมผ้าและ

อื่นๆต่อไป	เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	 วิจัยในการนำาเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยมาพัฒนาทำาเป็น	 Dissolving	 Pulp	 เพื่อต่อยอด

สำาหรับอุตสาหกรรมผ้าและอื่นๆต่อไป

ที่อยู่	 9/9	หมู่ที่	1	ถนนอรรถวิภัชน์		
	 ตำาบลหนองโพ	อำาเภอตาคลี		
	 จังหวัดนครสวรรค์	60140
โทรศัพท์	 056-338-338
โทรสาร	 056-338-339
Homepage	 www.eppcopulp.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทองใบ	ไพนรินทร์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 056-338-338	ต่อ	199
E-mail	 phainarin@hotmail.com,		
	 thongbai.p@ktisgroup.com

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน		1,200.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,991.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		641	คน

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำากัด
ENVIRONMENT PULP AND PAPER COMPANY LIMITED
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อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการกลั่น
น้ำามันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู



กอ่ตัง้เมือ่	2520	ในเครอืเวลลอยคอรป์เปอเรชัน่	เปน็ผูร้บั

จ้างผลิตและจำาหน่าย	 น้ำามันหล่อลื่นและจาระบี	 สำาหรับ

เครืองยนต์เบนซิน	ดีเซล	และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับจ้างผลิต	OEM	,	ผลิตน้ำามันหล่อลื่นและจาระบี	VELOIL

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์	เพื่อให้ได้ตามความต้องการลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 1273-1274	ถนนวิเชียรโชฎก		
	 ตำาบลมหาชัย	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-428-009-12
โทรสาร	 034-428-013
Homepage	 www.pdm.co.th,	www.veloil.com	

ชื่อผู้ติดต่อ	 วัลลิกา	จิตต์วราวงษ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 -
E-mail	 vallika@veloil.com

ปีที่ก่อตั้ง		2520	 ทุนจดทะเบียน		75.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		536.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		180	คน

บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริง จำากัด
PRODUCTS DEVELOPMENT MANUFACTURING COMPANY LIMITED
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ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่น	 สำาหรับ

อุตสาหกรรมปาร์ติเกิลบอร์ด	และ	เอ็มดีเอฟบอร์ด,	

แวกซ์เคลือบผลไม้

บริษัท พี.เอส แวกซ์ เทค จำากัด 
P.S.WAXTECH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่น	สำาหรับอุตสาหกรรมปาร์ติเกิลบอร์ด	และ	เอ็มดีเอฟบอร์ด,	แวกซ์เคลือบผลไม้

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาแวกซ์เคลือบกล่อง	บรรจุภัณฑ์การเกษตร

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 29	หมู่ที่	4	ถนนวัดช่องลม		
	 ตำาบลท่าจีน	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-496-020
โทรสาร	 034-497-084
Homepage	 www.pswaxtech.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วิทยา	สิงห์ปี
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
โทรศัพท์	 034-496-020-5
E-mail	 admin@pswaxtech.com

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน	20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		484.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		45	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี



ผลิต	 วิจัยและจำาหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันทั้ง

ในและต่างประเทศ

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำากัด
GENERAL DRUGS HOUSE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายยารักษาโรค	ส่งออกยารักษาโรค

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาตำารับยาสามัญ(Generic	drugs)	และยาสามัญใหม่(New	Generic	Drugs)	เพิ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางในการ

ตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	 ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตยาลงได้อย่างชัดเจน	 เช่น	 ลดระยะเวลาการย่อยขนาดของตัวยา

บางชนิดโดยใช้เครื่องจักรมาช่วย	หรือ	ลดระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อโดยการเพิ่มพื้นที่	conveyer	ให้ยาวขึ้น

ที่อยู่	 2-4	ซอยลาดพร้าว	82	(วิทยารมณ์)		
	 ถนนลาดพร้าว	แขวงวังทองหลาง		
	 เขตวังทองหลาง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 02-530-0590
โทรสาร	 02-530-1228
Homepage	 www.generaldrugshouse.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ชัชวาลย์	เจนบุญไทย
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-530-0590
E-mail	 chatchvarn@yahoo.com

ปีที่ก่อตั้ง		2502	 ทุนจดทะเบียน		369.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		157.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		150	คน
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Healthcare	manufacturing

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำากัด
OLIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 166	หมู่ที่	16	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน		
	 ถนนอุดมสรยุทธ	ตำาบลบางกระส้ัน	อำาเภอบางปะอิน		
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13160
โทรศัพท์	 035-221-031-6
โทรสาร	 035-221-030
Homepage	 www.olic-thailand.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปอรวัลย์	อ่ำากลัด
ตำาแหน่ง	 Assistant	Manager
โทรศัพท์	 035-221-031-6	ต่อ	4020,	081-375-7935
E-mail	 porawan.a@olic-thailand.com

ปีที่ก่อตั้ง		2540	 ทุนจดทะเบียน		1,680.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		850	คน
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บริษัท ที เจ ซี เคมี จำากัด
T.J.C.CHEMICAL COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายยาปราบศัตรูพืช

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยสารผลิตภัณฑ์ตัวใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และเป็นการลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยมีการใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพและตรงกับความ

ต้องการของตลาด

ที่อยู่	 518/5	อาคารมณียาเซ็นเตอร์		
	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์	 02-254-8301-7
โทรสาร	 -
Homepage	 www.tjc.th.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2513	 ทุนจดทะเบียน		60.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,640.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		120	คน
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำากัด
INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องสำาอาง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Cosmetic	Formulation,	Natural	Products,	Biopolymer	Beads,	Nanoemulsion	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	BSC	vital	white	plus	panadania	BG	as	DNA	guardian

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงเทคนิคการผลิต	Biopolymer	bead

ที่อยู่	 62	หมู่ที่	8	ถนนบางนา-ตราด		
	 ตำาบลบางโฉลง	อำาเภอบางพลี		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-346-8221-3
โทรสาร	 02-346-8247
Homepage	 www.ilc-cosmetic.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมบัติ	วนาอุปถัมภ์กุล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกวิจัย
โทรศัพท์	 02	294	0091	ต่อ	355
E-mail	 w_sombat@ilc-cosmetic.com

ปีที่ก่อตั้ง		2513	 ทุนจดทะเบียน		60.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		3,592.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,557	คน
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บริษัท	 ผลิตและนำาเข้ายาแผนปัจจุบันและนำาเข้า

เครื่องมือแพทย์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำากัด
THE MEDICPHARMA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารายการใหม่	เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภำณฑ์และเพื่อขยายตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การปรับปรุงคุณภาพยาให้ตรงตามข้อกำาหนดใหม่ๆ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 450	ซอยพระรามที่	2	ซอย	50		
	 ตำาบลแสมดำา	อำาเภอบางขุนเทียน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10150
โทรศัพท์	 02-416-4940
โทรสาร	 02-415-3787
Homepage	 www.medicpharma.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อำานาจ	ธนไพศาลกิจ
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-416-4940	
E-mail	 amnat@medicpharma.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2514	 ทุนจดทะเบียน		21.40	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		368.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		230	คน
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ผูผ้ลติ	และ	จำาหนา่ย	สพีลาสตกิ	สทีาบา้น	สพีน่	สโีปว้		

สีรองพื้นกันสนิม	 แบรนด์	 DINCO,	BL,	WINDY,	

HONMA	ฯลฯ

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำากัด
YING CHAROEN PAINT INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตสีพลาสติก	สีทาบ้าน	สีพ่น	สีโป้ว	สีรองพื้นกันสนิม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ครีมขัดเคลือบเงา

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 9	หมู่ที่	14	ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี		
	 เขตมีนบุรี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10510
โทรศัพท์	 02-517-1377
โทรสาร	 02-919-8759
Homepage	 www.dincothailand.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 02-517-1377
E-mail	 ycpi.com@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2515	 ทุนจดทะเบียน		30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		38.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		50	คน
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บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำากัด
CEREBOS (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	จำาหน่าย	และส่งออกอาหารเสริม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
New	product	development	for	new	product	innovation	to	the	market

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	Example	:	Essence	of	mushroom

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 140/1	อาคารเคี่ยนหงวน	2	ชั้น	15		
	 ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์	 038-318-777
โทรสาร	 038-318-778
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 นิตยา	ธนุภาพรังสรรค์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 -
E-mail	 nt@cerebos.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2517	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,0440.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		600	คน
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บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำากัด
AG-GRO (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายสินค้าเคมีเกษตร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาการวิจัยและพัฒนาในพืชจำาพวกข้าว	ทดสอบสารเคมีในพืชชนิดต่างๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมี

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 2922/268	(ช้ัน	22)	อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์	2		
	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะปิ		
	 เขตห้วยขวาง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 02-308-2102
โทรสาร	 02-308-2487
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 Phethai	Nopawech
ตำาแหน่ง	 Human	resource
โทรศัพท์	 -
E-mail	 personel@aggrogroups.com

ปีที่ก่อตั้ง		2518	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		421.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		90	คน
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ดำาเนนิการผลติและจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์คมปีระเภท

เรซิ่น

บริษัท อีเทอนัลเรซิ่น จำากัด
ETERNAL RESIN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Coating	resin,	composite	resin,	emulsion	product,	pressure	sensitive	adhesive,	formaldehyde

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	เพื่อพัฒนาสินค้าเกรดใหม่ที่ลูกค้ายอมรับได้

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	ไดร้บัการรบัรอง	ISO	9001,	ISO	140001,	OHSAS	18001	ดำาเนนิงานภายใตร้ะบบ	Good	

Laboratory	Practice	(GLP)	ทดสอบสินค้าตาม

	 ด้านกระบวนการ:	มาตรฐาน	ASTM,	JIS	และดำาเนินตามข้อกำาหนด	RoHS,	ELV,	WEEE,	PFOS	เป็นต้น

ที่อยู่	 179/90-92	อาคารบางกอกซิตี้	ทาวเวอร์	ชั้น	19		
	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
โทรศัพท์	 02-287-2000
โทรสาร	 02-287-3523
Homepage	 www.eternalresin.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 02-287-2000
E-mail	 veerasak@etenalresin.com

ปีที่ก่อตั้ง		2521	 ทุนจดทะเบียน	400.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		600	คน
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เป็นบริษัท	OEM	Contract	Manufacturer	ในเครือ	

The	Minor	Group

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
NMT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเครื่องสำาอาง	และผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดที่ใช้ในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์	เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 ปรับปรุงสูตรและวิธีการผลิต	 ให้เหมาะสมกับเครื่องจักร/เครื่องมือของโรงงาน	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการผลิต

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 60/158	นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	หมู่ที่	19 	
	 ซอย	17	ตำาบลคลองหนึ่ง	อำาเภอคลองหลวง		
	 จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	 02-520-3637-42
โทรสาร	 02-520-3643
Homepage	 www.nmtlimited.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศฤงคาร	สิทธิชัย
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
โทรศัพท์	 -	
E-mail	 saringkarn_si@minornet.com

ปีที่ก่อตั้ง		2525	 ทุนจดทะเบียน		10.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,100.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		600	คน

88



บริษัทรับจ้างผลิตเครื่องสำาอาง	 เป็นบริษัทในเครือ

โอสถสภา	รับจ้างผลิตเครื่องสำาอางทุกชนิด	รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ประเภท	Home	Care	 ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน	 ISO9001:2008,	GMP	เครื่องสำาอาง,	

GMP	วัตถุอันตราย

บริษัท กรีนสวิลล์ จำากัด
GREENSVILLE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตน้ำาหอม	เครื่องสำาอางและเครื่องหอมอื่นๆ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาสูตรเครื่องสำาอางใหม่	เพื่อเพิ่มยอดขาย

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เป็น	personal	care	product	มี	texture/	ingredient	ใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	เป็นเครื่องจักรที่ลดเวลาการผลิต	ใช้คนน้อย	ประหยัด

ที่อยู่	 31	ซอยฉลองกรุง	31	แขวงลำาปลาทิว		
	 เขตลาดกระบัง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10520
โทรศัพท์	 02-326-1305-9
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ทิพย์ยุพา	วิชาคง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 -
E-mail	 tipyupa@greensville.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2527	 ทุนจดทะเบียน		65.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,667.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		450	คน
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บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน	จำากัด	ผลิต

สารสกัดธรรมชาติ	น้ำามันหอมระเหย	สารแต่งกลิ่น

ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำากัด
THAI-CHINA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องหอมทุกชนิด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพฒันาผลติภัณฑต์วัใหมแ่ละปรบัปรงุผลติภณัฑต์วัเกา่ใหด้ขีึน้	รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้	เพือ่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สารสกัดตัวใหม่	เครื่องหอมแบบใหม่	กลิ่นน้ำาหอม	และกลิ่นแต่งอาหารใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	เปลี่ยนการติดต่อสื่อสารจากโทรศัพท์เป็น	Facebook	,	Skype	ทำาให้ค่าใช้จ่ายลดลง

ที่อยู่	 99	หมู่ที่	2	ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา		
	 ตำาบลลาดบัวหลวง	อำาเภอลาดบัวหลวง		
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13230
โทรศัพท์	 035-379-211-3
โทรสาร	 035-379-504-5
Homepage	 www.tcff-thailand.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิทธิศักดิ์	ชื่นพิทยาธร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 089-170-6543
E-mail	 bsittisak@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน	100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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บริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น	 รับจ้างผลิต

สินค้าเครื่องสำาอางทุกประเภทด้วยมาตรฐานสากล	

ส่งออกไปทั่วโลก

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำากัด
MILOTT LABORATORIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเครื่องสำาอางทุกประเภท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
คิดค้นสูตรเครื่องสำาอางทุกประเภท

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 คิดค้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางท่ีมีคุณสมบัติใหม่ๆ	

ตลอดเวลา

	 ด้านกระบวนการ:	พัฒนาขบวนการ

ใหม่ๆ เพือ่สรา้งความแตกตา่งของผลติภณัฑ์

จากที่มีในท้องตลาด

ที่อยู่	 84/55	หมู่ที่	11	ถนนเทพารักษ์	ตำาบลบางปลา		
	 อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-312-1178
โทรสาร	 02-312-1182
Homepage	 www.milott.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 กุสุมา	วามะศิริ
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการฝ่ายบริการลูกค้า
โทรศัพท์	 02-312-1178
E-mail	 kusuma@milott.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		55.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		ไม่ระบุ	
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ก่อต้ังขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยมีพันธกิจเพ่ือเป็น

ผู้นำาอุตสาหกรรมในการผลิตสีย้อมต่างๆ	โดยได้รับ

การสนับสนุนจากลูกค้ากว่า	70	ประเทศทั่วโลก	ซึ่ง

ปจัจบุนัเราเปน็ทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลายในฐานะผูผ้ลติ

และส่งออกสีย้อมสำาหรับหนัง	สิ่งทอและกระดาษ

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำากัด
MODERN DYESTUFFS AND PIGMENTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผงสีย้อมชนิดต่างๆ	ได้แก่	สีย้อมผ้า,	สีย้อมหนัง,	สีย้อมกระดาษ	เป็นต้น

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
มีความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับผู้ผลิตสารย้อมสีจากยุโรป	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	เพื่อการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	มีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	มีเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัย	อาทิ	UV	spectrophotometer,	Color	formulation	machine,	

G.C,HPLC,	 PH	meter,	 COD	 reading	 equipment	 มีการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยระบบ	 IPQC	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่กำาหนดไว้

ที่อยู่	 324	ชั้น	2	ซอยลาดพร้าว	94	ถนนลาดพร้าว		
	 แขวงพลับพลา	เขตวังทองหลาง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 02-530-3890-5
โทรสาร	 02-539-2488
Homepage	 www.moderndyestuffs.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมเกียรติ	จันทร์พิสุทธิ์กุล	
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์	 02-530-3890-5
E-mail	 somkiat@moderndyestuffs.com

ปีที่ก่อตั้ง		2533	 ทุนจดทะเบียน	450.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		800.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		220	คน
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PHENOLIC	 RESIN	 (PHENOL-FORMALDE-

HYDE	POLYMER)

บริษัท ไทย จีซีโอ เรซิทอป จำากัด
THAI GCI RESITOP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิต	จำาหน่าย	ส่งออกเคมีภัณฑ์ทุกชนิด	ผู้นำาเข้าเคมีภัณฑ์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตฟีนอร์ฟอมัลดีไฮด์พอลิเมอร์	เพื่อการค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 12	ถนนไอ-สี่	ตำาบลมาบตาพุด	
	 	อำาเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150
โทรศัพท์	 038-683-223-5
โทรสาร	 038-683-099
Homepage	 www.thaigci.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อัศวิน	แก้วกิติณรงค์
ตำาแหน่ง	 วิศวกรเทคนิค
โทรศัพท์	 085-437-5151
E-mail	 assawin@thaigci.com

ปีที่ก่อตั้ง		2533	 ทุนจดทะเบียน		288.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,181.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		104	คน
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บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำากัด
CHALERMCHAICHAN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตและจำาหน่ายหมึกพิมพ์	Off-Set,	Gravure	และ	Flexography	ในประเทศและส่งออก-นำาเข้า

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อพัฒนาหมึกพิมพ์ให้ใช้ได้ดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 536	ถนนเอกชัย	แขวงบางบอน		
	 เขตบางบอน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10150
โทรศัพท์	 02-416-0155-9
โทรสาร	 02-416-0587
Homepage	 www.chalermchaichan.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิมณต์รักษ์	โพธิ์ขาว
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหมึกพิมพ์
โทรศัพท์	 02-416-0155-9	ต่อ	453
E-mail	 rd.flexo@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน	300.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	749.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		300	คน
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เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ	 SCG	 ผลิตและจำาหน่าย	

Melamine	molding	 powder	 เพ่ือนำาไปใช้ขึ้นรูป

เป็นภาชนะ	Melamine

บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำากัด
THAI MFC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผงเมลามีน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
MICROWAVE	MELAMINE	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	Melamine	ให้ใช้งานกับ	เตา	Microwave	ได้

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ		
	 เขตบางซื่อ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10800
โทรศัพท์	 038-683-760
โทรสาร	 038-683-387
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วิโรจน์	เพียรผาสุก
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 038-683-760
E-mail	 wirotph@scg.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2536	 ทุนจดทะเบียน		200.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		42	คน
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บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำากัด
S.C. ARTISTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเครื่องสำาอางและเครื่องประทินผิว

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม่ระบุ

	 ด้านกระบวนการ:	ไม่ระบุ

ที่อยู่	 128/939	หมู่	1	(สำานักงานสาขา)		
	 ถนนเทพารักษ์	ตำาบลบางเสาธง	อำาเภอบางเสาธง		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-706-3979
โทรสาร	 02-706-3988
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ลัดดาวัลย์	เชื้อเจ็ดตน
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-706-3979	ต่อ	123
E-mail	 laddawan@lolane.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน	ไม่ระบุ		 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		ไม่ระบุ	
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บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำากัด
ADVANCE POLYMERS & CHEMICALS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตกาวลาเท็กซ์	(โพลิเมอร์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์โซลูชั่น)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนากาวชนิดใหม่	เพื่อเพิ่ม	Utility	ให้สินค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 9	ซอยสุภาพงษ์	3	แยก	6	ถนนศรีนครินทร์		
	 แขวงหนองบอน	เขตประเวศ		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	 02-743-3956
โทรสาร	 02-743-4352
Homepage	 www.advancepolymers.webiz.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 เมตตา	เดียวประทีป
ตำาแหน่ง	 สมุห์บัญชี
โทรศัพท์	 02-743-3956	ต่อ	114
E-mail	 apcchem@truemail.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน		30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		70	คน
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บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำากัด
BU CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตสีอุตสาหกรรม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์สีกันสนิม	เพื่อตอบสนองลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สีพ่นบนเหล็กโดยใช้น้ำาผสม	(สีป้องกันสนิมสูตรน้ำา)

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 4/279	หมู่ที่	3	ซอยหงสกุล	ถนนพหลโยธิน		
	 ตำาบลคลองหนึ่ง	อำาเภอคลองหลวง		
	 จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	 02-902-1150-1
โทรสาร	 02-902-1150
Homepage	 www.buchemical.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิทธิพร	เริ่มตระกูล
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์	 -
E-mail	 bu1@buchemical.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน		5.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		114.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		50	คน
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บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำากัด
THAI HERBAL PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยสมุนไพร	เพื่อพัฒนาสมุนไพรให้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	นวัตกรรมทางด้านสมุนไพรในรูปแบบที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสำาหรับการบริโภค

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 130/149	หมู่ที่	3	ตำาบลวังจุฬา	อำาเภอวังน้อย		
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170
โทรศัพท์	 035-721-445
โทรสาร	 035-721-743
Homepage	 www.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ศรายุทธ	ศุภอักษร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 081-915-8848
E-mail	 sarayuth@thpnetwork.com

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน		80.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		190.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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บริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเซีย) จำากัด
OKITSUMO INTERNATIONAL (ASIA) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตสีทนความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์	ผลิตสีทนความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	The	Innovation	paint

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 220	หมู่ที่	7	ตำาบลท่าตูม		
	 อำาเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี	25140
โทรศัพท์	 037-208-594-8
โทรสาร	 037-208-599
Homepage	 www.okitsumo.co.jp

ชื่อผู้ติดต่อ	 Kanjana	Deesomdoo
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
โทรศัพท์	 089-938-3502
E-mail	 kanjana@oia.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2539	 ทุนจดทะเบียน 	26.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		560.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		79	คน
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รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางและอาหารเสริม

บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำากัด
DOCTOR COSMED COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตยาและอาหารเสริม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
คำานวณสูตรเครืองสำาอางใหม่	เพื่อผลิตเครื่องสำาอาง	ขยายตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	การพฒันาสตูรเครือ่งสำาอางและอาหารเสรมิทีเ่นน้สารสกดัจากธรรมชาต	ิพชืสมนุไพรไทย	และ

นวัตกรรมใหม่ๆตามความต้องการของลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 28/1	ซอยสุขุมวิท	81	ถนนสุขุมวิท		
	 แขวงบางจาก	เขตพระโขนง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์	 02-332-5765
โทรสาร	 02-331-3521
Homepage	 www.doctorcosmed.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สานิตย์	เลิศภูเขียว
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 sanita_1771@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2540	 ทุนจดทะเบียน		2.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		104.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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ผลิต	 รับจ้างผลิต	 รับจ้างวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	

ด้านเวชภัณฑ์	(ยาแผนปัจจุบัน	ยาแผนโบราณ	และ

ยาสมนุไพร)	ชวีวตัถ	ุ(Biological	Products)	อาหาร

เสริม	 เครื่องสำาอาง	 สมุนไพร	 เครื่องมือแพทย์	 ชุด

ทดสอบภูมิแพ้	เภสัชเคมีภัณฑ์

บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร็ทเตอร์ ฟาร์ม่า จำากัด
GREATER PHARMA MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ยารักษาโรค(ยาแผนปัจจุบัน	 ยาแผนโบราณ	 และยาสมุนไพร)	 ชีววัตถุ	 (Biological	 Products)	 อาหารเสริม	 เครื่องสำาอาง	

สมุนไพร	เครื่องมือแพทย์	ชุดทดสอบภูมิแพ้	เภสัชเคมีภัณฑ์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา	 ชีววัตถุ	 (Biological	 Products)	 อาหารเสริม	 เครื่องสำาอาง	สมุนไพร	 เครื่องมือแพทย์	 ชุด

ทดสอบภูมิแพ้	เภสัชเคมีภัณฑ์โดยการพัฒนาตั้งแต่ระดับ	R&D	Scale,Pilot	Scale,และการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	จนกระทั่ง

สามารถพัฒนาถึงการผลิต	Commercial	Scale	คือการผลิตในเชิงพาณิชย์	เพื่อต้องการให้มีสินค้าใหม่ที่เป็นสินค้านวัตกรรม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้�นผลิตภัณฑ์/บริก�ร:	 วัตถุดิบท่ีสังเคราะห์ได้เองคือ	 Short	 Chain	 Oligosaccharide	 ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของครีมลด

เลือนริ้วรอย	Myskin	Facelift	cream,	ชุดทดสอบภูมิแพ้	AllerVacTest	Diagnostic	Kit,ลูกอมสังกะสี,	สมุนไพร	Herbacid,	

สมุนไพรMygesal	Herbal	โดยมีการสกัดสมุนไพรให้ได้สารออกฤทธิ์ได้เอง,มายเฮอบัล	มายบาซิน	โทรสเปรย์	และอื่นๆ

ด้�นกระบวนก�ร:		การใช้ระบบ	ERP	(	Enterprised	planning	resource	)	ในการจัดการ	Order	ของลูกค้า	การจัดการระ

บวนการวางแผนการผลิต	 การจัดการสินค้าคงคลัง	 การจัดซ้ือวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากผู้ขาย	 (supplier)	 และการส่งมอบ

สินค้าสู่ผู้บริโภคตามวันเวลาที่ลูกค้าต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และใช้ระบบคุณภาพ	 ISO	 9001	 ในการบริหารคุณภาพ

สามารถตรวจสอบกลับได้ทุกกระบวนการ

ที่อยู่	 46,46/1-2	ซอยจรัญสนิทวงศ์	40		
	 ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10700
โทรศัพท์	 081-638-2825,	02-886-8190-9	ต่อ	615
โทรสาร	 02-433-0078
Homepage	 www.greaterpharma.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุวัฒนา	จารุมิลินท
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-638-2825
E-mail	 suwattana@greaterpharma.com

ปีที่ก่อตั้ง		2510	 ทุนจดทะเบียน	105.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	209.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		220	คน
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บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ปิโตรเคม จำากัด
SOUTH CITY PETROCHEM COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
PAINT & COATINGS:	Solvents,	Dispersing	Agents,	Wetting	Agents,	Defoamers

SILICONE:	Industrial	Fluids	&	Emulsions,	Antifoams,	Rubbers

TEXTILE:	Auxiliary	Agents,	Finishing	Agents

PVC: Plasticizers,	Stabilizer.

POLYURETHANE:	Polyol,	Isocyanates,	Additive	&	Catalysts,	Releasing	Agents,	Rigid	PU	Systems

CONSTRUCTION ITEMS:	Polycarbonate	Sheets

SEALANTS:	Acrylic,	Silicone,	PU,	MS

PERSONAL CARE:	Humectants,	pH	Adjustment,	Antiperspirant,	Fragrance

PHARMACEUTICAL:	API,	Excipients,	Minerals.	

FOOD:	Acids,	Antioxidants,	Food	Supplements,	Flavor	Enhancers,	Vitamins	&	Minerals,	Preservatives

ANIMAL FEED:	Additives,	Minerals

LABORATORY CHEMICALS:	Reagents,	HPLC,	LCMS,	Glassware

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Pilot	plant	trials	for	new	products	for	prepare	Thailand	future	demand.

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	Offering	new	products	to	the	markets.

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 258	ซอยพัฒนาการ	30	ถนนพัฒนาการ		
	 แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	 02-717-1730	
โทรสาร	 02-717-1750
Homepage	 www.southcitygroup.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วราวุธ	ปริกนันท์
ตำาแหน่ง	 AVP-Technical
โทรศัพท์	 02-717-1730	ต่อ	316
E-mail	 warawudh@southcitygroup.com

ปีที่ก่อตั้ง		2519	 ทุนจดทะเบียน		500.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,808.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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ผลิตน้ำายาเคลือบเงาสิ่งพิมพ์

บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำากัด
GOLDEN WATER POLYMER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตน้ำายาเคลือบเงาสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.	การวิจัยและพัฒนาน้ำายาขัดเงาสิ่งพิมพ์ชนิดน้ำา

2.	การวิจัยขั้นพื้นฐานน้ำายาโอพีพีลามิเนทชนิดน้ำาเพื่อ

•	 ทดแทนการนำาเข้าน้ำายาสำาเร็จรูปจากต่างประเทศ

•	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้านำาเข้า

•	 สร้างบุคลากรในด้านวิจัยและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

•	 เป็นการลงทุนที่สร้างผลกำาไรให้กับบริษัทฯ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	น้ำายาขัดเงาสิ่งพิมพ์ชนิดน้ำา	เป็นน้ำายาสีน้ำานม	เมื่อนำามาเคลือบลงบนกระดาษแล้ว	ต้องนำาไป

ผ่านขั้นตอนขัดเงาด้วยเครื่อง	Calendaring	ความร้อนประมาณ	80	–	90	๐C	เพื่อให้ความเงาเพิ่มขึ้น	

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 62/28	หมู่ที่	3	ซอยศรทอง	ถนนเพชรเกษม	91		
	 ตำาบลอ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่มแบน		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74130
โทรศัพท์	 02-813-7986,	02-564-8014
โทรสาร	 02-813-7998	,02-564-8013
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อุบลณี	อังคศิริมงคล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-564-8014
E-mail	 ubolnee@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน	4.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		64.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		14	คน
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ผลติและจดัจำาหน่ายสารเคมทีีใ่ชเ้ปน็สารเตมิแตง่ใน

อุตสาหกรรมพีวีซี

บริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำากัด
ADEKA FINE CHEMICAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Stabilizer	and	plasticizer	for	PVC	and	synthetic	rubber

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Study	formulation	and	production	method	for	produce	di-ester	plasticizer	for	supply	in	local	or	outside	market

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	Create	new	product	and	modify	current	product	for	cost	saving

	 ด้านกระบวนการ:	Study	how	to	reduce	production	time	by	adjust	or	improve	chemical	process

ที่อยู่	 300/12	หมู่ที่	1	ตำาบลตาสิทธิ์		
	 อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140
โทรศัพท์	 038-959-032
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สุภัทรชัย	แสงวงษ์
ตำาแหน่ง	 Research	and	development	assistant	manager
โทรศัพท์	 -
E-mail	 supatchai@afct.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		350.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		50	คน
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ออกแบบและรับเหมาสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ	และระบบบำาบัดน้ำาเสียต่างๆ

แบบ	turnkey	รวมทั้งให้คำาปรึกษา	(consultance)	

และร่วมลงทุน

บริษัท ปภพ จำากัด
PAPOP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เทคโนโลยกีารผลติกา๊ซชวีภาพจากน้ำาเสยี	ของเสยี	และพืชพลงังาน	ตลอดจนระบบใชง้านก๊าซชวีภาพสำาหรับภาคอตุสาหกรรม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน	กากมันสำาปะหลัง	และหญ้าเนเปียร์,	การกำาจัด	H2S	จากก๊าซชีวภาพโดยวิธีทางชีววิทยา,	

การใชน้้ำาทิง้จากระบบผลติกา๊ซชวีภาพในการเกษตร	เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมดา้นพลงังานทดแทน,	เพิม่ประสทิธภิาพ/พฒันา

เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 ระบบถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจน	 เพ่ือย่อยสลายสารอินทรีย์	 เช่นน้ำาเสีย	 กากมันสำาปะหลัง	

ขยะชุมชน	หญ้าเนเปียร์	เป็นต้น	ซึ่งจะได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลผลิตออกมาจากกระบวนการย่อยสลาย	ก๊าซที่ได้มี	CH4	เป็นองค์

ประกอบ	50%	-	65%	สามารถนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับหม้อไอน้ำา	ใช้ปั่นกระแสไฟฟ้า	หรือใช้สำาหรับยานยนต์

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 43	ซอยประเสริฐมนูกิจ	5	ถนนประเสริฐมนูกิจ		
	 แขวงจรเข้บัว	เขตลาดพร้าว		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	 02-570-5580
โทรสาร	 02-570-5581
Homepage	 www.papop.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 พงศกร	เทียนสว่าง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์	 -
E-mail	 phongsakorn@papop.com

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน	90.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	47.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		153	คน
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บริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำากัด
CHANSAWANG HERBAL LINES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตน้ำาหอม	เครื่องสำาอางและเครื่องหอมอื่นๆ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบผลติภณัฑส์ำาหรบัผูท้ีม่ปีญัหาสวิ	ฝา้	กระ	จดุดา่งดำา	และผลติภณัฑบ์ำารงุผวิ	เพือ่ตามความตอ้งการของศนูยค์วามงาม

จันทร์สว่าง	ที่ต้องการสินค้าใหม่ที่เกี่ยวกับดูแลปัญหาผิว	เช่น	Body	Acniclear	spray

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวที่แผ่นหลัง	 ด้วยสารสกัดจากสมุนไพร	ปลอดภัยในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น

ขวดสเปรย์	ทำาให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและฉีดพ่นได้ทั่วแผ่นหลัง

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 222	ถนนสวนสยาม	แขวงคันนายาว		
	 เขตคันนายาว	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	 02-548-5800-8
โทรสาร	 02-548-5801
Homepage	 www.chansawang.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สุนทรีย์	จันทร์สว่าง
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-548-5800-8
E-mail	 suwinee.p@msn.com,	soontaree.c@hotmail.
com

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		28.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		33.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		36	คน
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บริษัท ไอออนิค จำากัด
IONIQUE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	และปัจจัยการผลิตพืช

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยปุ๋ยเม็ดใหม่และตัวสูตรผลิตภัณฑ์	เพื่อเป็นการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เป็นปุ๋ยอินทรีย์เม็ด	ประยุกต์กรดอะมิโนเข้ามาร่วมด้วย	และมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีเทคนิคพิเศษ

ในการเคลือบเม็ดปุ๋ย	รวมทั้งมีเทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยทีละกระสอบ	

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 71/13	ถนนบรมราชชนนี	แขวงอรุณอมรินทร์		
	 เขตบางกอกน้อย	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10700
โทรศัพท์	 02-884-9155
โทรสาร	 02-884-9383
Homepage	 www.ionique.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 มงคล	พิริยะพาณิชย์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและจัดการ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 moomu.asu@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		80.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		120.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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โรงงานรับจ้างผลิต	 (OEM)	 อาหารเสริม(dietary	

supplement),	 ยาสมุนไพรแผนโบราณ(traditional	

herbal	medicine),	เครื่องสำาอางค์(cosmetic	skin	

care)	มาตรฐานGMP,	ISO9001

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำากัด
JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTORY (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
โรงงานรับจ้างผลิต	 (OEM)	 อาหารเสริม(dietary	 supplement),	 ยาสมุนไพรแผนโบราณ	 (traditional	 herbal	 medicine),		

เครื่องสำาอาง	(cosmetic	skin	care)	มาตรฐานGMP,		ISO9001

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาอาหารเสริมและจดทะเบียน	อย.	ได้มากกว่า	100	ทะเบียนต่อปี

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การผลิตอาหารเสริมประเภทGEL(semi	solid),	การพัฒนาน้ำามันรำาข้าวสูตรผสม

	 ดา้นกระบวนการ:	การลดระยะเวลาอบแหง้	soft	gelatin	capsule,	พฒันาตำารบัเครือ่งสำาอางคเ์พือ่ยดืระยะเวลา(shelf	

life)	วันหมดอายุ

ที่อยู่	 255,257	ซอยสาธุประดิษฐ์	58		
	 แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 02-284-1218
โทรสาร	 02-294-9820
Homepage	 www.jsppharma.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 นงนุช	เชี่ยวพัทธยากร
ตำาแหน่ง	 QC	manager
โทรศัพท์	 086-779-5550,	087-712-4004
E-mail	 manager.qc@coxlabthai.com

ปีที่ก่อตั้ง		2548	 ทุนจดทะเบียน	66.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		100.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเวชภัณฑ์รักษาโรคแผน

ปัจจุบัน

บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำากัด
VESCO PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์รักษาโรค

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงตัวยาที่จะขี้นทะเบียนใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

	 ด้านกระบวนการ:	ขยายโรงงานและปรับใช้เครื่องจักรแทนแรงงานมากขึ้น

ที่อยู่	 21/2	ซอยเฉลิมสุข	ถนนพหลโยธิน		
	 แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร		
	 กรุงเทพมหานคร	10900
โทรศัพท์	 02-513-2925
โทรสาร	 02-511-2785
Homepage	 www.vescopharma.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 เพ็ญประภา	โสธรประภากร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 02-513-2952
E-mail	 penprapa@vescopharma.com

ปีที่ก่อตั้ง		2518	 ทุนจดทะเบียน		50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		144.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		194	คน
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ผู้ผลิตและจำาหน่ายกาวอุตสาหกรรม

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำากัด
SELIC CORP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตจำาหน่ายกาววิทยาศาสตร์,เคมีเกษตร,	เคมีฟอกหนัง	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Poly	urethane	adhesive	,	Hotmelt	and	PSA	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	ตดิตามและพฒันาคณุสมบตัทิางกายภาพผลติภณัฑโ์ดยใชท้ฤษฏกีารไหล	(Rheology	proper-

ties)

	 ด้านกระบวนการ:	การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดเวลาและพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตลงได้

ที่อยู่	 270	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้		
	 แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10160
โทรศัพท์	 02-807-3347-9
โทรสาร	 02-807-0211
Homepage	 www.seliccorp.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 พัชรี	หวังใจ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 086-885-5292
E-mail	 patcharee.w@seliccorp.com

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน	200.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		586.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		183	คน
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ผลิตและจำาหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำากัด (มหาชน)
COMMUNITY PHARMACY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาสูตรตำารับยา	เพื่อการพัฒนาสูตรตำารับยา	เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ได้รับทะเบียนยาที่มีการทำาวิจัยและพัฒนาจากองค์การอาหารและยา

	 ด้านกระบวนการ:	

ที่อยู่	 1	ซอยคู้บอน	11	ถนนคู้บอน		
	 แขวงรามอินทรา	เขตคันนายาว		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	 02-943-0935
โทรสาร	 02-510-7874
Homepage	 www.chumchon.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ชนภัค	เลิศภิญโญชัยถาวร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-943-0935
E-mail	 chanapak@chumchon.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2529	 ทุนจดทะเบียน		140.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		373.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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บริษัทฯ	 อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(SET)	ในกลุม่เคมภีณัฑแ์ละพลาสตกิ	ชือ่ยอ่	TCCC	

ประกอบธุรกิจจำาหน่าย	นำาเข้าและส่งออกปุ๋ยเคมี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ปุ๋ยเคมี

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยเพื่อหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมในดินนาภาคกลาง	เพื่อต้องการได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าของเดิมที่เกษตกรใช้อยู่

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปุ๋ยสูตรใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	การผลิตปุ๋ยแบบ	bulk	blend	แบบกระสอบต่อกระสอบหรือทีละกระสอบ

ที่อยู่	 21/35,21/37-46	อาคารไทยวา	1	ชั้น	14-16		
	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 02-639-8888	ต่อ	3321
โทรสาร	 02-639-8995
Homepage	 www.tcccthai.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุกิจ	ศีละสะนา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-639-8939
E-mail	 sukit@thaicentral.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2516	 ทุนจดทะเบียน	1,754.20	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		16,134.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		596	คน
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บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำาจัดแมลง,	ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เหยื่อกำาจัดปลวก	เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 1061,	1063,	1065,	1067,	1069		
	 ถนนศรีนครินทร์	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	 02-320-2288
โทรสาร	 02-320-2670
Homepage	 www.sherwood.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ภิญโญ	วิทิตยานนท์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	
	 และขายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์	 02-320-2288
E-mail	 pinyo@sherwood.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		150.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น	ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		946.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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บรษิทักอ่ตัง้จากการควบรวมระหวา่ง	บรษิทั	คาโปร

แลคตัมไทย	จำากัด	 (มหาชน)	 [ก่อตั้ง	พ.ศ.	2533]	

กับ	บริษัท	อูเบะไนล่อน	(ไทย)	จำากัด	[ก่อตั้ง	พ.ศ.	

2538]	ในป	ีพ.ศ.	2550.	บรษิทัยงัคงเปน็ผูผ้ลติและ

จำาหนา่ยคาโปรแลคตมั	แอมโมเนีย่มซลัเฟต	และไน

ล่อนทางวิศวกรรมรายเดียวในอาเซียน	 โรงงานของ

บริษัทตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	 (IRPC)	

ที่จังหวัดระยอง

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
คาโปรแลคตัม	ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต	ไนล่อน-6	และ	ไนล่อน-6	คอมปาวด์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาเกียวกับคาโปรแลคตัม	ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต	ไนล่อน-6	และ	ไนล่อน-6	คอมปาวด์	โดยจ้างบริษัทในเครือให้

เป็นผู้วิจัยและพัฒนา

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	มีการคิดนวัตกรรมโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิตโดยมีการให้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นทุกปี	และ

ใช้หลักไคเซ็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

	 ด้านกระบวนการ:	ใช้หลักไคเซ็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	พร้อมทั้งมีการส่งเสริมนวัตกรรมในฝ่ายผลิตโดย

มีการให้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นทุกปี

ที่อยู่	 98	อาคารสาทรสแควร์	ออฟฟิศทาวเวอร์	ช้ันท่ี	18		
	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์	 02-206-9300
โทรสาร	 02-206-9310
Homepage	 www.ube.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 นรุตม์	รุจิโรจน์
ตำาแหน่ง	 ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
โทรศัพท์	 038-928-700	ต่อ	8241
E-mail	 narut@ube.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2553	 ทุนจดทะเบียน	8,804.4	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		15,424.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		542	คน
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เราชาวเอสทีไรซ่ิงมีความภาคภูมิใจในการผลิตน้ำายาทำาความ
สะอาดล้างคราบไขมัน	ซิงค์ฟอสเฟตเคลือบผิวโลหะ	และงานรับจ้างชุบ
ฟอสเฟตมาเป็นระยะเวลา	12	ปี	เพ่ือทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ	
และสร้างเทคโนโลยีให้เกิดข้ึนในประเทศไทย	ซ่ึงได้มีการตอบรับจากลูกค้า	
กลุ่มยานยนต์	กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ	ท่ีได้ให้ความม่ันใจในคุณภาพสินค้า
และบริการ	ทำาให้เรามองเห็นโอกาสข้างหน้าได้อย่างม่ันใจว่า	บริษัท	เอส.
ที.ไรซ่ิง	จำากัด	จะเติบโตอย่างม่ันคงก้าวเข้าสู่ทศวรรศท่ี	2	และนำาบริษัท	
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	 เพ่ือตอบแทนผู้คนท่ีได้
ช่วยให้บริษัทเกิดข้ึนได้และคงอยู่ไปเป็นบริษัท	100	ปี	ให้เกิดความภาค
ภูมิใจว่า	“คนไทยก็ทำาได้”

บริษัท	 เอส.ที.ไรซ่ิง	 จำากัด	 เป็นผู้นำาการผลิตสารเคมีและบริการ
สินค้าท่ีใช้ในอุตสาหกรรมด้านทำาความสะอาดคราบไขมันและซิงค์
ฟอสเฟตเคลือบผิวท้ังเหล็ก,สเตนเลส,	อลูมิเนียม	พลาสติก	ฯลฯ	 ก่อน
การพ่นสีรวมถึงสินค้าท่ีใช้ทำาความสะอาดฆ่าเช้ือโรคในอุตสาหกรรมทุก
ประเภทและในครัวเรือน

นอกจากน้ันแล้วเรายังเป็นผู้ออกแบบและจัดหน่าย	 เคร่ืองชุบ
ฟอสเฟต	ระบบการบำาบัดน้ำาเสีย	และระบบน้ำาดีเช่นน้ำาอาร์โอดีไอ	สินค้า
หรือบริการของเว็บไซต์ของเรา	ได้แก่	กลุ่มผลิตภัณฑ์	 :	 ล้างคราบไขมัน
และกำาจัดคราบสนิม,	 ซิงค์ฟอสเฟต,	 โครเมต,	 นาโนโค๊ท	 เตรียมผิวช้ิน
งานก่อนพ่นสี,	 เพ่ิมประสิทธิภาพในเคลือบและล้าง	 กระดาษกันสนิม,	
พลาสติกกันสนิม

จุดเด่นของบริษัท	 ได้แก่	 มีเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมันและ
ญ่ีปุ่นและทำาการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลา	12	ปี

วิสัยทัศน์

“บริษัท	 เอส.ที.ไรซ่ิง	 จำากัด	 เป็นผู้นำาทางด้านวิศวกรรมเคมี	 ล้าง
คราบไขมัน	 ป้องกันสนิมโลหะ	 และ	 ให้บริการชุบฟอสเฟตป้องกันสนิม	
มีความมุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตราฐานตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าโดยคำานึงถึงความ	ปลอดภัย	ประหยัด	เป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อม	ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีได้มาตราฐานสากล	นำาอุตสาหกรรม
ไทยสู่สากล”

พันธกิจ

ดำาเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เตรียมผิวโลหะและชุบฟอสเฟตป้องกัน
สนิมอย่างครบวงจร	 ในฐานะเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายแรกท่ีทำาการ
บุกเบิก	โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล	ดังน้ี

ต่อประเทศ	 ออกแบบวิจัย	 สร้าง	 ดำาเนินการ	 ผลิตภัณฑ์ล้างคราบไข
มันและป้องกันสนิทโลหะทุกชนิด	 รวมถึงแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 และพัฒนา
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทดแทนการนำาเข้า	 ศึกษาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง	พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยท่ีมีความเชียวชาญ	
ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการต่าง	ๆ 	
ให้มีความปลอดภัยประหยัด	เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ต่อสังคมชุมชุน เป็นองค์กรท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม	ดำาเนินธุรกิจท่ีมีการ
บริหารจัดการใส่ใจในการรักษาส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	และมี

บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำากัด
S.T.RIZING COMPANY LIMITED

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สังคมชุมชน

ต่อพนักง�น	 มุ่งม่ันท่ีจะสร้างสรรค์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ	ท้ังทางด้านทักษะ	ความรู้	ความเช่ียวชาญ	และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพ	 และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิต	ทัดเทียมบริษัทฯช้ันนำา

ต่อผู้ถือหุ้น	บริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ	ด้วยความโปร่งใส	สร้าง
ผลกำาไรตอบแทนท่ีดี	มีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน	และให้ความสำาคัญใน
เร่ืองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	และการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง

ต่อคู่ค้�	สร้างเครือข่ายคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ	 รักษาสายสัมพันธ์ท่ี
ดีต่อกัน	ผสมผสานผลประโยชน์	ยึดม่ันหลักการประกอบการธุรกิจ	ต่าง
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม	 ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติกัน	 และแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม	 สารจากผู้บริหาร	 เรามุ่งเป็นผู้นำาการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในอาเซียน

เอส.ที.ไรซ่ิงเช่ือม่ันว่าความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการ
มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจึงมุ่งม่ันท่ีจะขยายธุรกิจในปี	 2558	
ไปยังกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม	 ลาว	พม่า	 และกัมพูชา
พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนเพ่ือพร้อมรับมือกับการจัด
ต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

จากประสบการณ์ดำาเนินธุรกิจภายในประเทศมากว่า	 11	 ปีเอส.
ที.ไรซ่ิงได้มีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	 2544	 เป็นต้นมา	 สำาหรับ
ธุรกิจของเอส.ที.ไรซ่ิงภายในประเทศไทยต้ังแต่ปี	 2553	 มีรายได้จาก
การขายเฉล่ีย	23	 ล้านบาท	 ซ่ึงเติบโตก้าวกระโดดจาก	16	 ล้านบาทปี	
2552	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	30	จากปีก่อนปัจจุบันเอส.ที.ไรซ่ิงมีสินทรัพย์รวม
มูลค่า	 30	 ล้านบาทจึงเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานท้ังองค์กรท่ีเร่ิม
ต้นกิจการจากเงินทุนเพียง	 70,000	 บาท	 ซ่ึงเป็นแรงพลักดันให้บริษัท
ก้าวไปข้างหน้า

ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ด้วยการตลาดแนวสร้างสรรค์

เอส.ที.ไรซ่ิงให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี	 2552	 เอส.ที.ไรซ่ิงได้ลงทุนและใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ประมาณปีละ	 1-2	 ล้านบาทเพ่ือมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่า
เพ่ิมสูงและสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอาทิผลิตภัณฑ์กระดาษ
ป้องกันสนิมโลหะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท	Nano	 Coating	 ใช้ทดแทน	
Parcoat(ซิงค์ฟอสเฟต)เพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม	
และในปีน้ีทางเอส.ที.ไรซ่ิงกำาลังดำาเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทฟิล์มพลาสติกชีวภาพกันสนิมร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่ง
ชาติ

นอกจากน้ันเอส.ที.ไรซ่ิงยังมุ่งให้ความสำาคัญกับความต้องการ
ของผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองทุกความต้องการและตอกยำ้าความเป็นผู้นำา
การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายในประเทศในปี	 2555	 เอส.ที.ไรซ่ิงมุ่ง
พัฒนาการตลาดแนวสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในวันน้ีและวันหน้าสำาหรับ
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ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลติและจำาหนา่ยน้ำายาทำาความสะอาดคราบไขมนั	และน้ำายา

เคลือบผิวป้องกันสนิมให้กับเหล็กและรับจ้างชุบป้องกันสนิม

ให้กับชิ้นงานเหล็กทั่วไป

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.	กระดาษกันสนิม

2.	zircoatec	เพื่อ

a.	กระดาษป้องกันโลหะ

b.	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการเคลือบผิวโลหะและ

การยึดเกาะสีให้คงทนและลดปัญหาการเกิดตะกอน

จากการใช้	zinc	phosphate

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 รับชุบฟอสเฟต	 (PHOS-

PHATE)อะไหล่รถยนต์ให้กับบริษัท	 คูราชิกิ	 สยามรับเบอร์	

จำากัด	และ	รับชุบโครเมตอะไหล่เครื่องบินให้บริษัท	HYMEC

	 ด้านกระบวนการ:	 เพ่ิมกระบวนการหรือวิธีการใหม่	

คือ	รับชุบสบู่(BONDER-LUBE)อะไหร่รถยนต์	ผลิตกระดาษ

ป้องกันสนิม	 ในชื่อ	 FERROTECT	 VCI	 PAPER	 และผลิต

พลาสติกป้องกันสนิมในชื่อ	 BIO	 FERROTECT	 และ	 ชื่อ	

TYPAK	VCI	FILM

ที่อยู่	 888/102	หมู่ที่	19	ถนนบางพลี-ตำาหรุ		
	 ตำาบลบางพลีใหญ่	อำาเภอบางพลี		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-174-7160-2	
โทรสาร	 02-174-7159
Homepage	 www.strizing.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วิสุดา	คำามีถา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-174-7160	ต่อ	12
E-mail	 strizing@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2544	

ทุนจดทะเบียน		1.00	ล้านบาท	

สถานะการถือหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		21.80	ล้านบาท	

จำานวนพนักงาน		30	คน

ทุกคนมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมสินค้าและ
บริการท่ีเหนือกว่าและคำานึงถึงการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมท่ี
ย่ังยืน

สานต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนผสานความร่วมมือสร้าง

คุณค่าให้ชุมชน

เอส.ที.ไรซ่ิงดำาเนินธุรกิจตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
เป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียคือพนักงานลูกค้า
ชุมชนผู้รับเหมาภาครัฐและสถาบันการเงินร่วมถึงให้ความสำาคัญทาง
ด้านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทันสมัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมพร้อมท้ังร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนรอบข้างและสังคมโดย
รวมโดยในปี	2555	เอส.ที.ไรซ่ิงได้เข้าร่วมดำาเนินโครงการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม	(CSR-DIW)
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	2(จากปี	2552)	ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้บริหารท้ัง
ภาครัฐภาคธุรกิจภาคการศึกษาองค์กรอิสระเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์
การบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนและต่อเน่ืองซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางลดผลกระ
ทบต่างๆด้วยการนำาแนวคิดเร่ืองการพัฒนาอย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง
มาใช้เป็นกลยุทธ์ท่ีสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจซ่ึงจะช่วยขับเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าพร้อมสร้างสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม	บริหารจัดการเพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจแม้ในภาวะวิกฤต

วิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่เปิดกิจการและทางบริษัทฯสามารถ

รับมือปรับตัวและรอดพ้นดังน้ี

2549	→	เกิดรัฐประหารในประเทศไทย

2550	→	เกิดวิกฤตการเงินเกิดภาวะเงินเฟ้อต่อเน่ืองจากปี2549

2551	→	เกิดปัญหาเศรษฐกิจวิกฤติสินเช่ือด้อยคุณภาพ	(คนไทย
เรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์)

2552	→	เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรถยนต์โลก

2554-2555	→	 เกิดวิกฤตสภาวะน้ำาท่วมช่วงประมาณตุลาคม	
2554	-	เมษายน	2555

ในช่วงปลายปี2554	 ประเทศไทยประสบวิกฤตอุทกภัยอย่าง
รุนแรงสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างไรก็ตาม
เอส.ที.ไรซ่ิงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยหน่วยงาน
บริหารจัดการเพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างใกล้ชิดและรอบด้านนำามาวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์เพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อมและตัดสินใจดำาเนิน
การได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือพนักงานและ
ครอบครัวรวมท้ังประชาชนในชุมชนโดยวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประ
สบภัยนำา้ท่วมอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม	4	แนวทางได้แก่จัดหาวัสดุ
ป้องกันน้ำาท่วมบรรเทาความเดือดร้อนเร่งฟ้ืนฟูหลังน้ำาลดและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือรับมือภัยพิบัติในอนาคต

เอส.ที.ไรซ่ิงขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากผู้ลงทุนและคู่ค้าทาง
ธุรกิจรวมท้ังขอเป็นกำาลังใจให้กับพ่ีน้องชาวไทยทุกคนท่ีร่วมกันฝ่าวิกฤต
และยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันเอส.ที.ไรซ่ิงเช่ือม่ันว่าความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนจะช่วยฟ้ืนฟเศรษฐกิจเยียวยาสังคมและพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิมได้และจะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่าง
ม่ันคงย่ิงข้ึน
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บริษัท รีเอ็กซ์โปรดักส์ จำากัด
RE-X PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเครื่องสำาอาง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างอิมัลช่ันให้เป็นโครงสร้าง	 LC	 [	 Liquids	 structure	 ]	 และการทำาไมโครอิมัลชั่นในรูปแบบลักษณะทาง

กายภาพให้มีความใส	เพื่อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถมีคุณสมบัติในการบำารุงได้อย่างล้ำาลึก

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม่ระบุ

	 ด้านกระบวนการ:	ไม่ระบุ

ที่อยู่	 41/1	หมู่ที่	1	ตำาบลบางกระสอ		
	 อำาเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	11000
โทรศัพท์	 02-527-0868-70
โทรสาร	 02-966-9856
Homepage	 www.rexproducts.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 นพชัย	โลหะมาศ
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 086-943-4117
E-mail	 lohamart@yahoo.com

ปีที่ก่อตั้ง		2536	 ทุนจดทะเบียน		25.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		381.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		600	คน
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ผู้ผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑย์าแนว	อะคลลิคิยา

แนว	ซิลิโคนยาแนว	โพรียูริเทนยาแนว

บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำากัด
FORCONTHAI SEALANT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	จำาหน่ายกาว	ซิลิโคน	วัสดุเชื่อมประสาน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทดลองทำาสูตรผลิตภัณฑ์	เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เปลี่ยนแปลงโดยเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 48/85	หมู่ที่	2	ถนนบางกรวย-ไทรน้อย		
	 ตำาบลบางรักใหญ่	แขวงบางบัวทอง		
	 จังหวัดนนทบุรี	11110
โทรศัพท์	 02-920-5670
โทรสาร	 02-920-5671
Homepage	 www.forcon-d.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2549	 ทุนจดทะเบียน	1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		34.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		35	คน
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ผลิตและจำาหน่ายกาวเพื่องานอุตสาหกรรม

บริษัท นอร์แมน แอดฮีซีฟ จำากัด
NORMAN ADHESIVECOMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจการให้บริการผลิตและจำาหน่ายกาวอุตสาหกรรม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อตอบสนองลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	adhesive	solvent	base

	 ด้านกระบวนการ:	กระบวนการผลิต

ที่อยู่	 42/15	หมู่ที่	5	ถนน	ลำาลูกกา	8		
	 ตำาบลลำาลูกกา	อำาเภอลำาลูกกา		
	 จังหวัดปทุมธานี	12150
โทรศัพท์	 02-987-1640,02-987-1650
โทรสาร	 02-987-1530
Homepage	 www.normanadhesive.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ชยิน	มังคราช
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 -
E-mail	 chayin@norman.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2553	 ทุนจดทะเบียน		3.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		21.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		15	คน

120



ผลิตสินค้าไฟฟ้าอิเลคทรอนิค

บริษัท พานาโซนิค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง อยุธยา จำากัด
PANASONIC MANUFACTURING AYUTTHAYA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตเม็ดพลาสติก,แผ่นPCB,อุปกรณ์ปลั๊ก,สวิทช์,เบรคเกอร์และอุปกรณ์หรี่แสง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบสินค้าด้านเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 1/69	หมู่ที่	5	ถนนโรจนะ	ตำาบลคานหาม		
	 อำาเภออุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13210
โทรศัพท์	 035-330-846-52
โทรสาร	 035-330-846
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 กฤตนัน	เปี่ยมจำาเริญ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 081-335-1887
E-mail	 krittanan.pie@th.panasonic.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		2,800.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		5,289.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,500	คน
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ดำาเนินธุรกิจด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน	 ด้วยยึด

มัน่ในนโยบายการบรหิารงานในการทีจ่ะรกัษาไวซ่ึ้ง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะ

เวลากว่า	40	ปี

บริษัท บูรพาโอสถ จำากัด
BURAPHA DISPENSARY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายยาแผนปัจจุบัน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ยานวด	เพื่อแก้ปวดเมื่อย

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาผลิตภัณฑ์ยานวด

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 19/19	หมู่ที่	9	ซอยงามวงศ์วาน	6		
	 ถนนงามวงศ์วาน	ตำาบลบางเขน		
	 อำาเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	11000
โทรศัพท์	 02-589-2750
โทรสาร	 02-580-2783
Homepage	 www.buraphaosoth.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 กอบนิธิ	ธีระบุตร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 095-652-4299
E-mail	 kdzodiac@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2528	 ทุนจดทะเบียน		60.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		189.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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ผลิตและจำาหน่าย	ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช	ภายใต้ชื่อ

การค้า	“ช้างแดง”	มากว่า	38	ปี

บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำากัด
S.C. FORMULATOR COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
จำาหน่ายเคมีเกษตร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ท้องตลาด,	วิจัยพืชที่อยู่ในแปลง	เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 394/1	หมู่ที่	3	ถนนตะพานหิน-พิจิตร		
	 ตำาบลห้วยเกตุ	อำาเภอตะพานหิน		
	 จังหวัดพิจิตร	66110
โทรศัพท์	 056-622-993
โทรสาร	 056-622-773
Homepage	 www.changdang.net

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรภัส	เที่ยงตรง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคมี
โทรศัพท์	 -
E-mail	 p.chem46@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน		2.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		182.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		160	คน
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บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำากัด
KASET THAI ORGANIC FERTILIZER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
จำาหน่ายสินค้าที่ใช้ในการเกษตร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรปุ๋ยให้ดีขึ้น	เพื่อให้ได้ปุ๋ยมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาสูตรใหม่ให้ดีมีคุณภาพและได้ตามข้อบังคับ

	 ด้านกระบวนการ:	นำาเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้ในการผลิต

ที่อยู่	 84/5	หมู่ที่	15	ตำาบลพระแท่น		
	 อำาเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี	71130
โทรศัพท์	 034-643-045
โทรสาร	 034-643-587
Homepage	 www.ktf.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุดารัตน์	สิริปรัชญาภิคุปต์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 yurikoup@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน	50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมดต

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		148.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		60	คน
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บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
GREATER POLY MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม	เสริมความงาม	ผู้รับจ้างผลิต

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Oral	care	product	development	for	OEM

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สินค้ายี่ห้อใหม่	ออกแบบตามความต้องการลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	Productivity	improvement

ที่อยู่	 66/1-3	หมู่ที่	12	ตำาบลไร่ขิง		
	 อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73210
โทรศัพท์	 02-811-8578-9
โทรสาร	 02-811-9290
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 พรรณี	ศิลารัตน์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกขาย
โทรศัพท์	 -
E-mail	 punnee@greaterman.com

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		107.80	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		105	คน

125



ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ	 (GMP	Certifi-

cate),	ISO	9001	และ	ISO	14001

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
RX MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	จำาหน่ายและแบ่งบรรจุยารักษาโรค

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 76	หมู่ที่	10	ตำาบลนราภิรมย์		
	 อำาเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	73130
โทรศัพท์	 034-298-117-20
โทรสาร	 -
Homepage	 www.rx.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 เกริกศักดิ์	อัศวดารากร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 085-893-9977
E-mail	 kirksak@rx.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน	50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		335.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		150	คน
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บริษัท แอคมี เคม เทค จำากัด
ACME CHEM TECH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตกาว

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่ม	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	กาวใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 336	หมู่ที่	4	ซอย	ว.ป.อ.11(พิเศษ)		
	 ถนนเศรษฐกิจ	1	ตำาบลท่าไม้	อำาเภอกระทุ่มแบน		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74110
โทรศัพท์	 02-810-0090
โทรสาร	 02-810-0089
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สุเมธ	ธัญชัยภัทร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 089-816-8260
E-mail	 sumet556@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2541	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		ไม่ระบุ	
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อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก



ผลิตถังพลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรม	 ผลิตภัณฑ์

พลาสติกอื่น	และแม่พิมพ์สำาหรับฉีดพลาสติก

บริษัท ปรนันท์ จำากัด
PORANUNT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ถังพลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรม	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
คดิคน้	ออกแบบ	พฒันา	และผลติแมพ่มิพส์ำาหรบัถงัพลาสตกิใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้	และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	

ได้รับ	Product	of	the	Year	Award	1995	และ	Gold	Award	จาก	Thailand	Plastics	Awards	2013	

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร:	ออกแบบ	พฒันาแมพ่มิพแ์ละเคร่ืองจกัร	สำาหรับการฉีดพลาสตกิ	และการพิมพ์สบีนผลติภณัฑ์

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 181	ถนนอ่อนนุช	แขวงประเวศ	เขตประเวศ		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	 02-322-0054-5
โทรสาร	 02-321-3559
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 คณิต	ภูมิวัฒน์
ตำาแหน่ง	 ผู้บริหาร
โทรศัพท์	 02-322-0054
E-mail	 poranunt@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2526	 ทุนจดทะเบียน		60.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		622.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		350	คน
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บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำากัด
UNION PROPERTY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	นำาเข้า	ส่งออกและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุปูพื้นไวนิล	(PVC	floor	covering)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้,	เพิ่มเติมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบทดลอง

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร:	ปรบัปรงุเครือ่งจกัรใหท้นัสมยั,	พฒันากระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้	เพือ่ใหเ้หมาะ

สมกับการผลิตสินค้าใหม่ๆ	ซึ่งจะนำาออกสู่ตลาดเฉลี่ยทุกสองปี

ที่อยู่	 40-40/1-5	หมู่ที่	6	ถนนปทุม-บางเลน		
	 ตำาบลคูบางหลวง	อำาเภอลาดหลุมแก้ว		
	 จังหวัดปทุมธานี	12140
โทรศัพท์	 02-581-2340-4
โทรสาร	 02-581-6177
Homepage	 www.starflextile.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมพงศ์	วงศ์นวชาต
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 02-581-2340-4
E-mail	 somphong@starflextile.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน	120.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		227.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		190	คน
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เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายล้อยางอุตสาหกรรมทั้ง

ภายในและต่างประเทศภายใต้แบรนด์	TOKAI

บริษัท โมลด์ เมท จำากัด
MOULD MATE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิต	การขายและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติและยางเทียม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เพิ่มคุณภาพและประสิทธภาพให้มากกว่าสินค้าที่มีอยู่เดิม

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 5/5	ซอยอารีย์	5	ถนนพหลโยธิน		
	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 02-270-0291-2
โทรสาร	 02-270-0290
Homepage	 www.tokaisolidtire.com,	www.mouldmate.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อุทิศ	สุริภา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 089-826-2653
E-mail	 info@mouldmate.com

ปีที่ก่อตั้ง		2533	 ทุนจดทะเบียน		45.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		250	คน

131



บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด
COMPLETE AUTO RUBBER MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	ประเภทยาง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา	Product	เพื่อลดต้นทุน

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตภัณฑ์ใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	ใช้เทคโนโลยีใหม่จาก	Germany

ที่อยู่	 700/498	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	หมู่	7		
	 ถนนบางนา-ตราด	ตำาบลดอนหัวฬ่อ		
	 อำาเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000
โทรศัพท์	 038-454-106-13
โทรสาร	 038-454-105
Homepage	 www.c-autorubber.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมจินต์	กำาเนิดมณี
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 084-774-7772,	
	 038-454-106	ต่อ	119
E-mail	 somchin@car-1996.com

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน		40.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		257.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		350	คน
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บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำากัด
SOUTH EAST PACKAGING INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	(Flexible	Packaging)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ลงทุนเครื่องจักรตัวใหม่	เพื่อขยายตลาดด้านยา

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	มีการใช้เครื่องจักรตัวใหม่

ที่อยู่	 116/17-18	ถนน	ณ	ระนอง	แขวงคลองเตย		
	 เขตคลองเตย	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	 02-240-3884-9,	02-240-3883
โทรสาร	 -
Homepage	 www.sep.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ปารณีย์	อุณหกิตตินันท์
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 02-240-3884-9
E-mail	 parranee@sep.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2539	 ทุนจดทะเบียน		54.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		250	คน
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ผลิตและจำาหน่ายยางรถยนต์	 ทั้งภายในและต่าง

ประเทศ

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด
MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตยางนอกสำาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุก	(Radial	Tire)	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
-

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 300/1	หมู่ที่	1	ตำาบลตาสิทธิ์		
	 อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140
โทรศัพท์	 038-955-854-63	
โทรสาร	 038-954-498
Homepage	 www.maxxis.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทวี	เหล็กศรี
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 038-955-854-63	ต่อ	8201
E-mail	 mitpr02@maxxis.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2545	 ทุนจดทะเบียน	6,500.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		3,400	คน
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บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำากัด
CS RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตนำาเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
-

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต

ที่อยู่	 199/20	หมู่ที่	3	ถนนพานทอง-บ้านบึง		
	 ตำาบลบ้านบึง	อำาเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	20170
โทรศัพท์	 038-443-985
โทรสาร	 -
Homepage	 www.crrubber.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ณัฐวุฒิ	เจะเกาะบะ
ตำาแหน่ง	 Quality	assurance	manager	and	Q&EMR
โทรศัพท์	 090-415-0315
E-mail	 nutthavout_8@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		240.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		180	คน
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บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรมอิเลค

โทรนิกส์และยานยนต์	 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ	ISO	9001	และ	ISO/TS	16949

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำากัด
T.R.V.RUBBER PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์และยานยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
-

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 5/163	หมู่ที่	9	แขวงบางบอน		
	 เขตบางบอน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10150
โทรศัพท์	 02-451-1562
โทรสาร	 02-451-2885
Homepage	 www.trvrubber.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรหมพร	พิมพ์เสน
ตำาแหน่ง	 Assistant	new	model	manager
โทรศัพท์	 -
E-mail	 nmd_trvrubber@outlook.com

ปีที่ก่อตั้ง		2548	 ทุนจดทะเบียน	4.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		65.9	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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ผลิตลูกกลิ้งยางและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในแท่นพิมพ์

บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จำากัด
ADVANCE ROLLER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตลูกกลิ้งยางอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พฒันาคณุภาพสนิคา้(ผลติภณัฑ)์	ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้	เพือ่นำาเสนอทางเลอืกใหมข่องผลติภณัฑท์ีม่อียู่

ในท้องตลาดแก่ลูกค้าและเป็นสินค้านวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 30/48	หมู่ที่	1	ตำาบลโคกขาม		
	 อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-452-160
โทรสาร	 034-452-163
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ไตรรงค์	ขันสาคร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 081-467-4311
E-mail	 trirongk2519@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2548	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		18.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		20	คน
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ผู้ผลิต	BOPP	&	CPP	FILM	

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำากัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIER PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
BOPP	FILM	/	CPP	FILM

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาไบโอดีเกต	เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	OXO	–	BIODEGRADABLE	FILM

	 ด้านกระบวนการ:	BOPP	METALLIZED	FILM	

ที่อยู่	 73/3	หมู่ที่	4	ถนนบางนา-ตราด	กม.13		
	 ตำาบลบางโฉลง	อำาเภอบางพลี		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 038-636-094-6
โทรสาร	 038-636-093
Homepage	 www.thaifilmind.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทศพร	แก้วกระจ่างสุข
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-636-094-6	ต่อ	6600
E-mail	 thodsaporn@thaifilmind.com

ปีที่ก่อตั้ง		2526	 ทุนจดทะเบียน	1,365.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4,003.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		650	คน
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ผู้ผลิต,	 ผู้ส่งออก,	 ผู้ค้าส่ง,	 และผู้ค้าปลีก	 สายยาง	

ท่อยางและผลิตภัณฑ์จากยาง

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี จำากัด
N.C.R. RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายท่อยาง	สายยาง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Compound	development	for	industrial	&	automotive	section

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านประสิทธิภาพของสินค้า

	 ด้านกระบวนการ:	 ปรับปรุงเครื่องจักร	 อุปกรณ์	 ให้มีประสิทธิภาพ	 และได้คุณภาพมากขึ้น	 เพื่อลดของเสีย	 และเพิ่ม

ความเร็วในการผลิต

ที่อยู่	 69,71-73	ถนนบำารุงรัฐ	แขวงสัมพันธวงศ์		
	 เขตสัมพันธวงศ์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10100
โทรศัพท์	 02-662-6992-6
โทรสาร	 02-224-0707,	02-240-791
Homepage	 www.ncr-rubber.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 นวพงศ์	สรโชติ	
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	
โทรศัพท์	 02-662-6992-6	ต่อ	161
E-mail	 navaphong@ncr-rubber.com

ปีที่ก่อตั้ง		2503	 ทุนจดทะเบียน		155.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		601.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		407	คน
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Packaging

บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด
REFLEX PACKAGING THAILAND COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องหอมทุกชนิดผลิต-จำาหน่ายพลาสติกกันกระแทก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม่ระบุ

	 ด้านกระบวนการ:	ไม่ระบุ

ที่อยู่	 150/35	หมู่ที่	9	ตำาบลหนองขาม		
	 อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230
โทรศัพท์	 038-347-071-5
โทรสาร	 038-347-076
Homepage	 www.reflex.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภูวนารถ	เวศรานุรักษ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
โทรศัพท์	 081-639-6368
E-mail	 sales@reflex.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน	81.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		163.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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ผู้ผลิต	และ	ส่งออก	ถุงหูหิ้ว	ถุงขยะ	ฟิล์มพลาสติก	

และ	ถุงพลาสติกชีวภาพ

บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำากัด
THAI PLASTIC BAGS INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก	เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของถุงพลาสติก

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 42/174	หมู่ที่	5	ซอยศรีเสถียรนิเวศน์		
	 ถนนเพชรเกษม	ตำาบลไร่ขิง	อำาเภอสามพราน		
	 จังหวัดนครปฐม	73210
โทรศัพท์	 02-429-0356
โทรสาร	 02-429-0358
Homepage	 www.tpbi.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วริสร์	เจริญพานิช
ตำาแหน่ง	 นักวิจัย
โทรศัพท์	 081-194-4689
E-mail	 waris@tpbi.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2530	 ทุนจดทะเบียน		234.30	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		3,091.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,200	คน
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บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำากัด
GREAT GLOVE (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 180/3	หมูที่	7	ตำาบลศรีสุนทร		
	 อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต	83110
โทรศัพท์	 076-272-572-4
โทรสาร	 076-273-447
Homepage	 www.topglove.com.my

ชื่อผู้ติดต่อ	 วิลาวัณย์	สกุลส่องบุญศิริ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์	 076-272-572-4
E-mail	 wilawan@greatglove.com

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน		50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		749.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		330	คน
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บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำากัด
Y.T.RUBBER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตยางแท่ง	STR

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิตยาง

ที่อยู่	 51/2	หมู่ที่	1	ตำาบลท่าสะท้อน		
	 อำาเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84130
โทรศัพท์	 02-107-0735
โทรสาร	 02-107-0734
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อนันต์	แสงวิจิตรกุล
ตำาแหน่ง	 วิศวกรโครงการ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 anan.s@ytrc.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2551	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำายางข้นและยางสกิมบล็อค	และ

ได้รับ	certificate	ISO	9001,	ISO	14001,	CSR	

และ	Carbon	foot	print

บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำากัด 
B TECH INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและส่งออกน้ำายางข้นและ	SKIM	BLOCK

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรบัปรงุประสทิธภิาพของการผลติ,การลดปรมิาณการใชส้ารเคม	ีการใชเ้ทคโนโลย	ีระบบ	automation	เพือ่ลดตน้ทนุและ

เพิ่มประสิทธิภาพในผลผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	เพื่อลดต้นทุน

ที่อยู่	 268	หมู่ที่	5	ตำาบลกำาแพงเพชร		
	 อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	90110
โทรศัพท์	 074-302-888
โทรสาร	 074-302-889
Homepage	 www.topglove.com.my

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุริยะ	แสงสุริยันต์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 081-5403261
E-mail	 suriya@b-tech.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2545	 ทุนจดทะเบียน		75.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,072.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		164	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ



ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทเคร่ือง

ใช้ในครัวเรือน	ตุ๊กตาและอื่นๆ	ให้กับแบรนด์ชั้นนำา

ในยุโรป

บริษัท คาสเดย์ (ประเทศไทย) คอร์โปเรชั่น จำากัด
CASDAY (THAILAND) CORPORATION LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิค

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การผสมสูตรดินและสารเคลือบไร้ตะกั่ว	เพื่อแทนการนำาเข้าแบบสำาเร็จรูปที่มีต้นทุนสูง

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงสูตรดิน	ทำาให้การผลิตเซรามิค	มีสัดส่วนการเสียรูปน้อยลง

	 ด้านกระบวนการ:	การคัดโลหะที่มีอยู่ในน้ำาดินในขั้นตอนการผสมดิน

ที่อยู่	 สำานักงานใหญ่	18	หมู่ที่	6	ตำาบลหอมเกร็ด		
	 อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73110
โทรศัพท์	 034-326-445
โทรสาร	 034-325-430
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธรรมปพน	เมธมโนรมย์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 034-321-773,	087-535-8841
E-mail	 sarn@cs-th.com

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน		220.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		354.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		370	คน
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ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายฉนวนใยแก้วและกระเบื้องโปร่งแสง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าใหม่	เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เพิ่มความหลากหลายของสินค้า

	 ด้านกระบวนการ:	มีการเปลี่ยนวัสดุในการผลิต,	มีการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นรูปสินค้า

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำากัด 
SIAM FIBERGLASS COMPANY LIMITED

ที่อยู่	 39	หมู่ที่	9	ถนนหนองปลากระดี่		
	 ตำาบลหนองปลิง	อำาเภอหนองแค	
	 จังหวัดสระบุรี	18140
โทรศัพท์	 036-373-441
โทรสาร	 036-373-445
Homepage	 www.trachang.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อนุรักษ์	อินทร์ฉ่ำา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 036-373-441-4	ต่อ	800
E-mail	 anuraki@scg.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน		422.40	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		679.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		178	คน
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ธุรกิจผลิต	และ	จำาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำากัด
TPI CONCRETE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
คอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
งานพัฒนาคอนกรีตกำาลังสูง	เพื่อรองรับงานก่อสร้างที่ต้องใช้คอนกรีตกำาลังอัดสูงตั้งแต่	600	กก./ตร.ซม.	ขึ้นไป	เช่น	อาคาร

สูง	Infrastructure

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	งานพัฒนาคอนกรีตกำาลังสูง	เพื่อรองรับงานก่อสร้างที่ต้องใช้คอนกรีตกำาลังอัดสูงตั้งแต่	600	

กก./ตร.ซม.	ขึ้นไป	เช่น	อาคารสูง	Infrastructure

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 26/56	ถนนจันทน์ตัดใหม่	แขวงทุ่งมหาเมฆ		
	 เขตสาทร	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 02-272-5903	ต่อ	1142
โทรสาร	 02-272-5903	ต่อ	1143
Homepage	 www.tpipolene.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 เดชขจร	เจริญรัตนาภิรมย์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
โทรศัพท์	 02-272-5903	ต่อ	1142
E-mail	 dechkhachorn.j@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน		ไม่ระบุ		 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		2000	คน

148



ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด
THE SIAM CERAMIC GROUP INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กระเบื้องเซรามิค

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม่ระบุ

	 ด้านกระบวนการ:	ไม่ระบุ

ที่อยู่	 40	หมู่ที่	2	ถนนริมคลองระพีพัฒน์		
	 ตำาบลหนองปลิง	อำาเภอหนองแค		
	 จังหวัดสระบุรี	18140
โทรศัพท์	 036-376-400	ต่อ	1505
โทรสาร	 036-376-433
Homepage	 www.sgitiles.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิทธิโชค	สบายเมือง
ตำาแหน่ง	 วิศวกรโครงการและนวัตกรรม
โทรศัพท์	 036-376-400	ต่อ	1505
E-mail	 sitthics@scg.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน	960.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		1,104	คน
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บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด
MITSUI GRINDING TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่นๆ	ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะชนิดต่างๆ	เพื่อตามความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 700/338	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	หมู่ที่	6		
	 ถนนบางนา-ตราด	ตำาบลดอนหัวฬ่อ		
	 อำาเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000
โทรศัพท์	 038-213-382-3
โทรสาร	 038-214-438
Homepage	 www.mgt-thai.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ณิชนันทน์	พรมไตย
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 081-702-0227,	038-213-382	-	3
E-mail	 nitchanan@mgt-thai.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		248.80	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		520.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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ผลิตและประกอบกระจกมองข้างรถยนต์	 และรถ

จักรยานยนต์

บริษัท นาโน มิเรอร์ อินดัสทรี้ จำากัด
NANO MIRROR INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายกระจกมองข้างรถยนต์และจักรยานยนต์,จำาหน่ายกระจกเงา

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ระบบไฮโดรฟิลลิคเครือบกระจกให้ไม่มีน้ำาเกาะ	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	กระจกโมเดลใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	กระบวนการผลิตกระจก

ที่อยู่	 128/776	หมู่ที่	1	ตำาบลบางเสาธง		
	 อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-706-3556
โทรสาร	 02-315-4997
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ยุทธพงษ์	นาวีพัฒนา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์	 02-706-3556
E-mail	 yutthapong_ac@nanomirror.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2549	 ทุนจดทะเบียน	30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		35.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		70	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน



ผลิตและจัดจำาหน่าย	 เทปกาว	 แผ่นฉนวนสะท้อน

ความร้อน	และอลูมิเนียมฟอล์ยบรรจุอาหาร

บริษัท ยูเนียน อินต้า จำากัด
UNION INTA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจการค้า	ผลิตและรับจ้างผลิตบรรจุภัฑณ์ขึ้นรูปที่เป็นอลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นๆ	ใช้เกี่ยวกับอาหาร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Product	design,	Process	design	เพื่อเพิ่ม	Productivity,	New	Product	Development

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต่างจากเดิมโดยพัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 228/44	หมู่ที่	6	ตำาบลอ้อมน้อย		
	 อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	74130
โทรศัพท์	 02-623-8161-3
โทรสาร	 02-221-2389
Homepage	 www.unioninta.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 จิตราภรณ์	ลยานันท์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 02-623-8161-3
E-mail	 ljittraporn@unioninta.com

ปีที่ก่อตั้ง		2526	 ทุนจดทะเบียน		30	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		150.8	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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ผลิตและจำาหน่าย	 อลูมิเนียม	 อัลลอย	 อินกอท	 ,	

บริการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและเคมีของ	 อลูมิ

เนียม	อัลลอย

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำากัด
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อลูมิเนียม	อัลลอย	อินกอต

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มยอดขาย

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์	ให้กับลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิต	ให้ได้คุณภาพมากขึ้น

ที่อยู่	 700/99	หมู่	1	ตำาบลบ้านเก่า		
	 อำาเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี	20160
โทรศัพท์	 038-468-441
โทรสาร	 038-458-863
Homepage	 www.dik-th.in.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 นพดล	สาลีสี
ตำาแหน่ง	 Quality	control	senior	officer
โทรศัพท์	 038-468-441
E-mail	 qcdnt3@dik-th.in.th

ปีที่ก่อตั้ง		2542	 ทุนจดทะเบียน		ไม่ระบุ		 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		150	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากโลหะประดิษฐ์
ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์



รับออกแบบและ	ผลิตตู้โลหะ	19”	สำาหรับใช้ติดตั้ง

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคมใน	 Data-

center	พรอ้มอปุกรณเ์สรมิ	ตามความตอ้งการลกูคา้	

บริษัท เชอวาลอิเล็คโทรนิคเอ็นโคลสเซอร์ จำากัด
CHEVAL ELECTRONIC ENCLOSURE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนและตู้โลหะสำาหรับใช้บรรจุ	อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบพัฒนา	Arion	 rack	ที่มีต้นทุนต่ำา	 แต่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำาหนักได้สูงกว่ามาก	จนสามารถยื่นจดสิทธิบัตร	5	

ฉบับ	ทำาให้สามารถผลิตสินค้าส่งจำาหน่ายทั่วโลกได้เป็นจำานวนมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนนี้ที่เน้นขายภายในประเทศ

เป็นส่วนใหญ่	เพราะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ	และ	ราคา	ส่งผลทำาให้ความต้องการสินค้า	Arion	rack	เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว	

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตสินค้าทั้งรูปแบบ	OEM,	ODM	รับออกแบบสินค้า	และผลิตสินค้าตามแบบหรือ	ตัวอย่าง

ที่ลูกค้าให้มา

	 ด้านกระบวนการ:	ออกแบบการผลิตให้ต้นทุนต่ำาลง,	ลด	second	process,	ลดเวลาการผลิต

ที่อยู่	 145	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี	หมู่ที่	17		
	 ตำาบลบางเสาธง	อำาเภอบางเสาธง		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-315-1504-5
โทรสาร	 02-315-1506
Homepage	 www.chevalgrp.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 Steve	Illenberg
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์	 -
E-mail	 steve@chevalgrp.com

ปีที่ก่อตั้ง		2530	 ทุนจดทะเบียน		144.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50	

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		224.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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บริษัท พี เอส ซี อินดัสตรีย์ จำากัด
P S C INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับจ้างทำาชิ้นส่วนเครื่องใช้โลหะ,	ทำาถังบรรจุของเหลว,	งานสร้างเครื่องจักรตามแบบ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
-

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 159	ถนนร่มเกล้า	แขวงคลองสามประเวศ		
	 เขตลาดกระบัง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10520
โทรศัพท์	 02-360-9367
โทรสาร	 02-360-9368
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิพัฒน์	โรจนนันท์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการ
โทรศัพท์	 0081-836-4330
E-mail	 pipatana_rote@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน	1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		22.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		14	คน
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Area	of	 land	:	17,000m2	Area	of	building	:	

10,000m2

บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำากัด
BANGKOK AI-TOA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Wire	processing	and	plastic(Resin)	coating.

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาตามผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าออกแบบมา	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1/7	หมู่	2		
	 ตำาบลท่าทราย	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-490-729-31
โทรสาร	 034-490-727-8
Homepage	 www.ai-toa.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 bit@ai-bod.com

ปีที่ก่อตั้ง		2533	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		413.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		450	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น



ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้ตรา	 Mitsubishi	

Heavy	Industries	

บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำากัด
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบการผลิต	จำาหน่ายและส่งออกเครื่องปรับอากาศ	จำาหน่ายอุปกรณ์ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ไม่ระบุ

	 ด้านกระบวนการ:	ไม่ระบุ

ที่อยู่	 220	ซอยฉลองกรุง	31	แขวงลำาปลาทิว		
	 เขตลาดกระบัง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10520
โทรศัพท์	 02-326-0401-16	
โทรสาร	 02-326-0419-20
Homepage	 www.maco.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน		1,424.70	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		13,738.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		3,000	คน
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บริษัท ไทย เซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำากัด
บริษัท ไทย เซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำากัด

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับจ้างวิจัย	ออกแบบ	สร้างเครื่องจักร	กระบวนการผลิตสินค้า	รวมถึงระบบ	automation	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาตอบสนองความต้องการภาคผู้ผลิต	เช่น	technology	การผลิต	การลดของเสีย	ลดการใช้พลังงาน	การควบคุม

คุณภาพ	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้	การแปรรูปเศษหรือของเสียเป็นสารอาหารหรือพลังงาน	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	เครือ่งแปลงขยะอนิทรยีเ์ปน็สารอาหารขัน้ตน้	และใหค้ำาปรกึษาและวธิกีารปรบัปรงุคณุภาพสิง่

แวดล้อมในพื้นที่เทศบาล

	 ด้านกระบวนการ:	 เครืองระเบิดแยกเยื่อโครงสร้างต้นพืชด้วยไอน้ำาแรงดันสูง	 ได้สารประกอบไปใช้เป็นวัตถุดิบ

อุตสาหกรรม	ฯลฯ

ที่อยู่	 1	หมู่ที่	10	ซอยวัดมหาวงษ์		
	 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย	ตำาบลสำาโรง		
	 อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	10130
โทรศัพท์	 02-748-5313
โทรสาร	 02-399-0365
Homepage	 www.tcm1989.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมบูรณ์	พิทยรังสฤษฏ์
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-824-2349
E-mail	 pi.somboon@tcm1989.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน	30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		140.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		115	คน
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ผลิตและจำาหน่าย	เตาแก๊ส	เครื่องดูดควัน	อุปกรณ์

แก๊ส	ภายใต้แบรนด์	“ลัคกี้เฟลม”

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำากัด
LUCKY FLAME COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายเตาแก๊สและอุปกรณ์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การทดสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์	เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์	และเพิ่มประสิทธิภาพความร้อนให้ประหยัดแก๊สยิ่งขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์	

	 ด้านกระบวนการ:	เปลี่ยนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ทันสมัยขึ้น

ที่อยู่	 230/66	(ทาวน์เฮาส์พักอาศัย	4	ชั้น)		
	 ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10320
โทรศัพท์	 02-312-4330
โทรสาร	 02-312-4341
Homepage	 www.luckyflame.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 บรรจบ	รุ่งวิชานิวัฒน์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 -
E-mail	 lucky10@luckyflame.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		517.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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บริษัท แวค รีเสิร์ช จำากัด
WAC RESEARCH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สินค้าไอที

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองผู้บริโภค,	พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เครื่องตรวจข้อสอบ

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุง	Software	เพื่อให้ทำางานได้ไว

ที่อยู่	 9	ซอยลาดพร้าววังหิน	33	ถนนลาดพร้าววังหิน		
	 แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	 02-538-1038,	02-539-9352,	02-530-3809
โทรสาร	 02-538-3098
Homepage	 www.wacinfotech.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 วันชาติ	สุทธิวรรณ
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-638-3165
E-mail	 wanchart@wacinfotech.com	

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		5.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทย

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		20	คน
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รับออกแบบ	และจัดสร้างเครื่องจักรกลทุกประเภท	

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเครือ่งหนงั	รองเทา้	รถยนต	์

อิเล็คทรอนิค	เป็นต้น

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
RATTANANAKORN ENGINEERING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การสร้างเครื่องเทพียู	(PU)	พื้นรองเท้าแบบโรตารี	18	สถานี

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การสร้างเครื่องเทพียู	(PU)	พื้นรองเท้าแบบโรตารี	18	สถานี

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 103/4	หมู่	4		
	 ตำาบลบางพระครู	อำาเภอนครหลวง		
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13260
โทรศัพท์	 035-364-097
โทรสาร	 035-364-098
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ธวัช	ทองคำาเจริญ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 089-912-5393
E-mail	 thawat_tkj@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน			5.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		11.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		45	คน
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ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำากัด
SIAM WATER FLAME COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนจากน้ำา

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ	เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ	เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน

	 ด้านกระบวนการ:	ลดต้นทุน	ลดขั้นตอนในการทำางาน(บริการลูกค้า	เครื่องจักร)	ให้กระชับขึ้น

ที่อยู่	 44/16	หมู่ที่	4	ตำาบลคลองโยง		
	 อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170
โทรศัพท์	 02-688-5511
โทรสาร	 02-688-5565
Homepage	 www.waterflame.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุมิตรา	ยี่รัมย์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์	 -
E-mail	 yee.ram@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2541	 ทุนจดทะเบียน	2541	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		65.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		60	คน
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บริษัท วาสเซอร์แคร์ จำากัด
WASSERCARE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ออกแบบ	ผลิต	ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการปรับสภาพน้ำาและอากาศ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา	product	ใหม่	

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เป็นสินค้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีด้าน	Bio	มาเกี่ยวข้อง

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 75	ซอยอินทามระ	21	แยก	1		
	 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 02-616-3885,	02-616-1772-3
โทรสาร	 02-278-3107
Homepage	 www.wassercare.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ชนินทร์	ทับทอง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 081-400-8319
E-mail	 chanin@wassercare.com

ปีที่ก่อตั้ง		2545	 ทุนจดทะเบียน		1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		18.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		4	คน
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บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	รับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
-

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 126	ซอยฉลองกรุง	31	ถนนฉลองกรุง		
	 แขวงลำาปลาทิว	เขตลาดกระบัง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10520
โทรศัพท์	 02-326-0831
โทรสาร	 -
Homepage	 www.kulthorn.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สันติ	อนุรักษ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 santi_a@kulthorn.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน	1000.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		5,209.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		2,000	คน
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บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
KEN MAX (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วนวัสดุฉนวน	ยางฉนวน	ของเครื่องใช้ไฟฟ้า	(เครื่องปรับอากาศ,	ตู้เย็น)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เปลี่ยนแปลงงานจากอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นยานยนต์	ต้องการให้มี	product	ใหม่ๆ	ที่ต้นทุนต่ำา

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	rubber	demper,	rubberpart	ต่างๆ

	 ด้านกระบวนการ:	เปลี่ยนจากรถน้ำามันมาเป็นรถใช้	ngv

ที่อยู่	 13/2	หมู่ที่	8	ตำาบลบางครุ		
	 อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	10130
โทรศัพท์	 02-840-7019-22
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 กฤษดา	ช่วยเชื้อสาย
ตำาแหน่ง	 รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 kritsada@kenmax.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน		50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		212.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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ผลิตและจำาหน่ายเครื่องนวดข้าว

บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำากัด
PHATTANA KARN KASET KHONKAEN FACTORY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายเครื่องนวดข้าว	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัฒฑ์ใหม่	เพื่อเป็นสินค้าเพื่อไร่อ้อย

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เครื่องคีบอ้อยสำาหรับจับใส่รถ	10	ล้อ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 20	หมู่ที่	3	ตำาบลสำาราญ		
	 อำาเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000
โทรศัพท์	 043-379-144-8	
โทรสาร	 043-379-151
Homepage	 www.thaiagriworld.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมิหลา	หยกอุบล
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-954-0143,	085-004-0095
E-mail	 kasetkhonkaen@thaiagriworld.com

ปีที่ก่อตั้ง		2529	 ทุนจดทะเบียน	6.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		64.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		60	คน
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บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำากัด
LEKISE LIGHTING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับจ้างติดตั้งและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนกระบวนการผลิตหลอดแอลอีดี

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การผลิตหลอดแอลอีดี	เช่น	หลอดขั้วE27	G5	และ	G	13

	 ด้านกระบวนการ:	การนำาระบบ	ERP	 เข้ามาใช้ในการควบคุมการผลิต	ควบคุมstock	วัตถุดิบ	 stockสินค้า	ควบคุม

ระบบบัญชี	เป็นต้น

ที่อยู่	 29/11	หมู่ที่	3	ตำาบลนาดี	
	 อำาเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 034-419-299
โทรสาร	 034-419-207
Homepage	 www.lekise.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 รัตนาวรรณ	ใจนัน
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 rattanawan.lkl@lekise.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2550	 ทุนจดทะเบียน		250.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		252.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		150	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำานักงาน เครื่องทำาบัญชีและ
เครื่องคำานวณ



ระบบบัตรเงินสดศูนย์อาหาร	 (Siam	 PARAGON,	

The	 Mall	 Group,	 MBK,	 Platinum	 Fashion	

Mall,	QSNCC,	BITEC,	Imperial	World,	E-Tech	

School)	ระบบบัตรเงินสด	RFID	Mifare	Vending	

Machine	 (Waternet,	 Good	 Drinks)	 ระบบตู้

เติมเงินบัตรเงินสด	RFID	Mifare	Kiosk	Top	Up	

(E-Tech	School,	GS	Battery)	ระบบเก็บเงินลาน

จอดรถ	(Imperial	World,	Royal	Garden	Pattaya,	

Bang	 Na	 Complex)	 ระบบขายตั๋วผ่านเข้างาน	

หรือสถานที่ท่องเที่ยว	 (Mimosa	 Pattaya)	 ระบบ

บันทึกเสียงและภาพพร้อมข้อมูลการโทรศัพท์ผ่าน

สาย	(กรมราชทัณฑ์,	เรือนจำากลางบางขวาง,	เรือน

จำากลางคลองเปรม)	 ระบบบันทึกการเข้าออกด้วย

บัตรประชาชน	 บนเคร่ือง	 Tablet	 Android	 เป็น

เครื่องมือช่วยงาน	 รปภ.	 เก็บข้อมูลการเข้าติดต่อ

หน่วยงาน	หมู่บ้าน

บริษัท โค๊ดคอนเน็กซ์ จำากัด
CODE CONNEXT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับจ้างผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	

อิเล็คทรอนิคส์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พฒันาผลติภัณฑใ์หม	่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 1104/189	โนเบิล	คิวบ์	ถนนพัฒนาการ		
	 แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	 02-170-7944-5
โทรสาร	 02-187-2788
Homepage	 www.codeconnext.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ปิยศักดิ์	สายเชื้อ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการ
โทรศัพท์	 089-199-4955
E-mail	 piyasaks@codeconnext.com

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		16.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		16	คน
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ผลิตและจัดจำาหน่ายชุดลำาโพงคอมพิวเตอร์	 ชุด

ลำาโพง	โฮมเธียเตอร์	และสินค้าไอที	ภายใต้แบรนด์	

SAAG	และ	STERNO

บริษัท สยามซาร์ค จำากัด
SIAMSAAG COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายลำาโพงคอมพิวเตอร์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและคิดผลิตภัณฑ์ใหม่	เพื่อตอบสนองลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	คิดค้นลำาโพงรุ่นใหม่ๆ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 8/8	หมู่ที่	4	ถนนเอกชัย		
	 ตำาบลคอกกระบือ	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		
	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
โทรศัพท์	 02-669-5372-4
โทรสาร	 02-669-5371
Homepage	 www.saag.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ดรัสพงศ์	สมัครสิริเลิศ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-669-5272-4
E-mail	 daraspongs@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน	40.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		163.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		300	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและ 
เครื่องมือไฟฟ้าซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น



บริษัท ไทยตาบูชิอิเล็คทริค จำากัด
THAI TABUCHI ELECTRIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภณัฑ	์Power	Conditioner	ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้	“EneTelus”	และผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟา้	สำาหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้	

ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“ZEBRA”	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยผลิตภัณฑ์	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	และเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 88	หมู่ที่	5	กม.38	ถนนบางนา-ตราด		
	 ตำาบลบางสมัคร	อำาเภอบางปะกง		
	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	24130
โทรศัพท์	 038-538-982-6
โทรสาร	 038-538-303
Homepage	 www.thai-tabuchi.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปิยธิดา	พรทุมมานนท์
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
โทรศัพท์	 038-538-982-6	ต่อ	1245
E-mail	 piyatida@thai-tabuchi.co.th,
	 songpakit@thai-tabuchi.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2530	 ทุนจดทะเบียน	100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,206.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,000	คน

175



ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดปอร์ซเลนทั้งแรงดัน

สูงและแรงดันต่ำาใช้ในระบบจำาหน่าย	36	กิโลโวลท์	

ตามมาตรฐาน	TIS	,	ANSI	,	IEC

บริษัท สแตนดาร์ต อินซูเลเตอร์ จำากัด
STANDARD INSULATOR COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดปอร์ซเลน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าศักย์สูง	 (High	 voltage	 insulators)	 เพื่อคุณภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าศักย์สูงผ่านตามข้อ

กำาหนดของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 515	หมู่	3	ถนนบางบ่อ-คลองด่าน		
	 ตำาบลคลองด่าน	อำาเภอบางบ่อ		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10550
โทรศัพท์	 02-330-1643-5
โทรสาร	 02-330-1155
Homepage	 www.standardinsulator.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อุธิศักดิ์	โภคามาตย์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-330-1643-5	ต่อ	1201
E-mail	 qmr@standardinsulator.com

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		80.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		185.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		230	คน
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บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
L&E MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตดวงโคมไฟฟ้า

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาโคมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาโคมไฟฟ้าให้สามารถใช้พลังงานในรูปแบบอื่น

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 85/3	ซอยประชุมพร	ถนนแจ้งวัฒนะ		
	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10210
โทรศัพท์	 02-573-4787
โทรสาร	 02-574-5803
Homepage	 www.lighting.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 อรลักษณ์	บริมาสพร
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 orralukb@lighting.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน	90.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		421.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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บริษัทฯเป็นผู้ผลิต	และจำาหน่ายโคมไฟฟ้าประหยัด

พลังงาน	ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์	Bestlight	โดยสินค้า

ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโคมไฟฟ้าแสง

สว่าง	 และเป็นโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	 ที่ใช้

ระบบการสะท้อนของแสง	 โดยใช้แผ่นสะท้อนแสง

ประสิทธิภาพสูง	 95%	ทำาให้มีความสว่างทางด้าน

ใต้ของโคมไฟมาก	 เพียงพอต่อการใช้งาน	 และ

สามารถลดจำานวนการใช้หลอดไฟฟ้าให้ลดลงได้

มากถึง	50%	ต่อจุด

บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำากัด
ENERGY SAVING PROJECT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟประหยัดพลังงานรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
มีการออกแบบ	 และพัฒนาโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	 ให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้งานในกลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม	ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงมาก	 และปัจจุบัน	ทางบริษัทฯได้ทำาการศึกษาค้นคว้า	 วิธีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	ด้วยการติดตั้งระบบ	การแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง	ทำาให้เครื่องปรับอากาศที่ได้

รับมาตรฐาน	เบอร์	5	สามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ	15-25%

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์:คมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	 Bestlight	 เป็นการออกแบบให้โคมไฟในระบบแผ่นสะท้อนแสงท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของ	หลอดฟูลออเรสเซนต์ให้มีความสว่างมากขึ้น	 เทียบเท่ากับการ

เปิดแสงสว่างจากหลอดเดิมที่ไม่มีระบบสะท้อนแสงถึง	2	หลอด	และชุดโคมยังมีระบบป้องกันฝุ่นละออง	และไอความชื้นใน

ระดับ	IP54	ทำาให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟให้มีระยะเวลายาวนานมากขึ้น

	 ด้านบริการ:	 มีบริการแนะนำา	 และการวางแผนการใช้พลังงานแสงสว่างได้อย่างเหมาะสม	 เพ่ือการประหยัดพลังงาน	

และเป็นตัวแทนจำาหน่ายหลอดไฟประสิทธิภาพสูงต่างๆ	เช่น	หลอดในกลุ่ม	LED	Lamp	หลอดส่องสว่างในกลุ่ม	Induction	

lamp	และหลอดไฟในกลุ่ม	Fluorescent

	 ด้านกระบวนการ:	ขบวนการผลิตของทางบริษัท	จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา	แล้วส่งให้	Supplier	เป็นผู้ผลิต

ชิ้นส่วน	แล้วนำามาประกอบที่โรงงานของทางบริษัทเอง

ที่อยู่	 333/43	หมู่ที่	3	ถนนบางกรวย-ไทรน้อย		
	 ตำาบลบางรักพัฒนา	อำาเภอบางบัวทอง		
	 จังหวัดนนทบุรี	10700
โทรศัพท์	 02-920-5577,	02-920-5441-2
โทรสาร	 02-920-5443
Homepage	 www.bestlightgroup.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 อนันต์	วิวัฒนผล
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 086-578-8777
E-mail	 anan_bestlight@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2541	 ทุนจดทะเบียน		3.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		23.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		24	คน
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ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์แปลงไฟฟ้าและโทรคมนาคม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ	 ท้ังน้ีส่ิงท่ีมุ่งเน้นคือ	 เร่ืองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือลด

การใช้พลังงาน	 เป็นการประหยัดการใช้พลังงาน	คือ	กำาลังไฟขาออกเท่าเดิมในขณะที่กำาลังไฟขาเข้าลดลง	และลดขนาดของ

ผลิตภัณฑ์โดยที่สามารถให้กำาลังไฟขาออกเท่าเดิม	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาในรูปแบบเดิมเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า	แต่ได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

การออกแบบวงจรไฟฟ้าเพื่อให้ได้ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	4%-5%	ซึ่งนำามาซึ่งการลดการใช้พลังงาน

	 ด้านกระบวนการ:	Auto	test,	เพื่อลด	cycle	time	ของกระบวนการกออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่อยู่	 909	ซอย	9	หมู่ที่	4	นิคมอุตสาหกรรมบางปู		
	 ถนนพัฒนา1	ตำาบลแพรกษา		
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	10280
โทรศัพท์	 02-709-2800
โทรสาร	 02-709-2843
Homepage	 www.deltathailand.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ยงยุทธ	ภักตร์ดวงจันทร์
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 02-7092800	ต่อ	5309
E-mail	 youngyut@delta.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน	1,259.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		40,779.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		9,900	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์
และการสื่อสาร



บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำากัด
MICROWAVE TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต	MICROWAVE	ISOLATORS,	CIRCULATORS,	DROP	IN	&	HOUSING	ประเภท	4.6

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Waveguide	Adaptor	/	SMT

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 129/1	หมู่ที่	3	แฟกตอรี่แลนด์	ถนนพหลโยธิน		
	 ตำาบลวังจุฬา	อำาเภอวังน้อย		
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170
โทรศัพท์	 035-721-560
โทรสาร	 -
Homepage	 www.microwave.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธนากร	ชาวนาแก้ว
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ	Managing	Director
โทรศัพท์	 081-902-5798
E-mail	 thanakornc@loxinfo.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2528	 ทุนจดทะเบียน	15.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		37	คน
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ผลิต	ออกแบบ	จำาหน่าย	แผงสายอากาศทีวีดิจิตอล	

และ	อุปกรณ์ดาวเทียม

บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำากัด
YINGCHAROEN COMMUNICATION COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเสาอากาศ	บูสเตอร์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
product	designs	-	such	as	local	packaging	designs	and	

developmental	projects	for	product	localization

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 เสาอากาศ	 TV	 ปรับปรุง

คุณภาพใหม่

	 ดา้นกระบวนการ:	ใชร้ะบบ	Lean	เขา้มาชว่ยผลติเพือ่

ลดต้นทุน

ที่อยู่	 800	ซอยบางแค	14	แขวงบางแค	เขตบางแค		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10160
โทรศัพท์	 02-455-5915
โทรสาร	 02-454-3633
Homepage	 www.betasatellite.com,		
	 www.betaantenna.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ธนวัฒน์	มงคลคุณวัฒน์
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์	 080-590-1115
E-mail	 mercurybank@mac.com

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		3.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		18.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		120	คน
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ผูผ้ลติแผน่ฉนวนกนัเสยีงในรถยนต	์และ	แผน่ฉนวน

กันเสียง	 แผ่นกรองอากาศ	 และการขายชิ้นส่วนใน

เครื่องปรับอากาศ

บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด
PARKER INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อุปกรณ์เครื่องเก็บเสียง	ส่วนประกอบที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศและรถยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
สูตรของ	Rubber	เพื่อผลิต	Rubber	ราคาถูกสำาหรับใช้ผลิตงาน

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ปรับปรุงสินค้า	เช่น	ปรับปรุงสูตรของ	Rubber

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า

ที่อยู่	 152	หมู่ที่	5	นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว		
	 ตำาบลบางสมัคร	อำาเภอบางปะกง		
	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	10500
โทรศัพท์	 038-571-580	ต่อ	181
โทรสาร	 038-571-588
Homepage	 www.parkercorp.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 เลิศศักดิ์	ฉันทดิลก
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 087-103-6665
E-mail	 lertsak@parkercorp.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน	28.80	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		120	คน
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บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำากัด
MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (THAILAND) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยวัสดุและกระบวนการผลิตใหม่	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และพัฒนานวัตกรรมใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 560	หมู่ที่	2	ถนนอุดมสรยุทธ์	ตำาบลคลองจิก	
	 อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13160
โทรศัพท์	 035-288-888
โทรสาร	 035-258-270-1
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 จิตรการุณ	พงศ์พัฒนพาณิชย์
ตำาแหน่ง	 วิศวกรอาวุโส
โทรศัพท์	 -
E-mail	 jitkarunp@mektec.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		200.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		15,007.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		4,500	คน
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ออกแบบ	วิจัย	 และพัฒนา	รวมถึงการจัดจำาหน่าย	

ติดตั้งและบริการ	 ในกลุ่มงานอิเลคทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำากัด
INFINITE TECHNOLOGY CORPORATION COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ระบบคิวอัตโนมัติ	ระบบแนะนำาที่จอดรถอัจฉริยะ	อุปกรณ์	RFID	ที่ออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรคนไทยด้วยมาตรฐาน	ISO	

9001:2000	ตู้ตรวจการอิเลิกทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์	เป็นต้น	

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 25/37	หมู่ที่	5	ถนนวิภาวดีรังสิต		
	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10210
โทรศัพท์	 02-573-4400	ต่อ	401
โทรสาร	 02-573-8522
Homepage	 www.innetweb.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 มนตรี	วรรณา
ตำาแหน่ง	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
โทรศัพท์	 089-488-9274
E-mail	 montri@innetweb.com

ปีที่ก่อตั้ง		2541	 ทุนจดทะเบียน		30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		190.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		100	คน
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ผู้ผลิตระบบมอเตอร์	 ประตูรีโมท	 ประตูอัตโนมัติ	

รีโมทคอนโทรล	แผงวงจร

บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำากัด
TANYAPOL ENGINEERING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตวงจรไฟฟ้าและมอเตอร์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงระบบประตูรีโมทแบบโทรศัพท์มือถือ	เพื่อ

1.	เพิ่มระยะทางควบคุมประตูรีโมท	ทำาให้สามารถรีโมทได้ไกลมากๆ

2.	สื่อสารตอบโต้กับมอเตอร์ประตูได้	2	ทาง	แจ้งเตือนเจ้าของบ้านหากลืมปิดประตู

3.	สามารถเห็นภาพประตูได้จากระยะไกล

4.	จำานวนรีโมทแบบโทรศัพท์มือถือมีได้หลายเครื่องโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 สร้างระบบมอเตอร์ประตูรีโมทที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือควบคุมโดยเห็นภาพจากระยะไกล	

ซึ่งธรรมดาไม่มี	นอกจากนี้	หากประตูเปิดค้างหรือ	“ลืม”	ปิดประตู	หรือ	มีการงัดแงะประตู	ระบบมอเตอร์จะโทรศัพท์แจ้งกลับ

ไปที่โทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน	นอกจากนี้	ในการควบคุม	เจ้าของบ้านสามารถเพิ่มจำานวนรีโมทแบบมือถือได้ไม่จำากัด

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตสินค้า

ที่อยู่	 58/93-94	หมู่ที่	8	แขวงฉิมพลี		
	 เขตตลิ่งชัน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10170
โทรศัพท์	 02-884-2401-2
โทรสาร	 02-884-2400	
Homepage	 www.type.co.th	,	www.tanyapol.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปรียเวท	โลจนานนท์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	
โทรศัพท์	 -
E-mail	 preeyawate@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2542	 ทุนจดทะเบียน	1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554 	25.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		20	คน
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ธุุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย	 วิจัย	 พัฒนา	

ผลิตฮาร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร์	 และจำาหน่ายอุปกรณ์ที่

เกี่ยวเนื่องกับระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัท โจวิท จำากัด
JOWIT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ระบบตรวจจับใต้ท้องรถ,	 ระบบอ่านป้ายทะเบียน,	 ระบบบริหารการจัดการลานจอดรถ,	 ระบบควบคุมการเข้าออก,	 ระบบ

กล้องวงจรปิด	ฯลฯ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พฒันาเครือ่งตรวจจบัใตท้อ้งรถและระบบซอฟตแ์วร,์	พฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบกลอ้งวงจรปดิ,	พฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบบรหิารลาน

จอดรถ,	พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบอ่านป้ายทะเบียน	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด	

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 54	อาคารบีบี	ชั้นที่	13	ห้องเลขที่	1302		
	 ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ		
	 เขตวัฒนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	 02-664-3069
โทรสาร	 02-664-3060
Homepage	 www.jowit.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ดวงใจ	ลีลารัศมี
ตำาแหน่ง	 ฝ่ายการขายและการตลาด
โทรศัพท์	 02-664-3069	ต่อ	3501
E-mail	 duangjai@jowit.com

ปีที่ก่อตั้ง		2542	 ทุนจดทะเบียน		10.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		ไม่ระบุ	

187



ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบสื่อสารใยแก้วนำาแสง

บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำากัด
FURUKAWA FITEL (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารใยแก้วนำาแสง	ได้แก่	Fiber	Cutters,	Splitter	Modules	for	FTTx	System,	Wave-

length	Filters,	Fullband	Tunable	ITLA	and	PLC-based	Receiver	Chips	for	100G	Digital	Coherent	System,	Pump	

Laser	Diode	Modules

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	หรือ	ปรับปรุงกระบวนการที่ได้รับมาจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาผลิตผลการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น	และตอบรับความต้องการของผู้ใช้ในระดับที่สูงขึ้น

	 ดา้นกระบวนการ:	การพฒันาเรือ่งผลติผลการผลติเพือ่ลดตน้ทนุ	รวมถงึการนวตักรรมกระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงขึ้น

ที่อยู่	 1/71	หมู่ที่	5	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ		
	 ตำาบลคานหาม	อำาเภออุทัย		
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13210
โทรศัพท์	 035-226-581-4
โทรสาร	 035-226-580	
Homepage	 www.furukawa.co.jp

ชื่อผู้ติดต่อ	 สงวน	อนันตธนะสาร
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 035-226-581-4
E-mail	 sanguan@fitel.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน	580.80	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,155.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		800	คน
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บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน)
EIC (ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED)

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์	เช่น	Diode,Wafer

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงขนาด	Dice	ให้มีขนาดใหญ่	เพื่อเพิ่มพื้นที่ของ	Dice	และเพื่อทดสอบความสามารถในการทนต่อกระแสไฟฟ้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เพิ่มขอบเขตของสินค้าใหม่ให้สามารถผลิตได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น	เช่น	เดิมผลิตได้	1,000V	

ปัจจุบันเป็น	2,000V	บริการใหม่	คือ	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าและตัวแทน

	 ด้านกระบวนการ:	เพิ่มขอบเขตการผลิตจาก	1,000V	เป็น	2,000V	ทำาให้สามารถลดจำานวนของ	chip	ในการลงผลิต

ได้

ที่อยู่	 65,68	ซอยฉลองกรุง	31	แขวงลำาปลาทิว		
	 เขตลาดกระบัง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10520
โทรศัพท์	 02-739-4580-2
โทรสาร	 02-326-0933
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ศรัณย์	พลชาติ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 polachart@eicsemi.com

ปีที่ก่อตั้ง		2527	 ทุนจดทะเบียน		400.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		166.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ 
การวัดความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ ในทางทัศนศาสตร์และนาฬิกา



บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำากัด
ADVANCE THERMO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร	และความยั่งยืนของสินค้าของบริษัท	เพิมขีดความสามารถของบุคคลากร	ให้องค์กรสามารถ

แขง่ขนัได	้เพือ่สรา้งผลติภณัฑใ์หม้คีวามตา่งจากคูแ่ขง่	โดยตอบสนองลกูคา้ทัง้ในดา้นคณุภาพและราคา	สรา้งกระบวนการใหม่

ที่เป็นปัญหาของต้นทุน	และสร้างความความต่างจากกระบวนการเดิม	ให้ลูกค้าเห็นความสามารถขององค์กร	และบุคคลากร

ขององค์กร

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ออกแบบเทอร์โมสตัท	ให้มีการตอบสนองทางด้านอุณหภูมิให้เร็วขึ้น	โดยการลดมวลของแผ่น	

Bimetal	โดยให้โครงสร้างหลักโดยรวมของแผ่น	Bimetal	ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ยังสามารถใช้กระบวนการและเครื่องจักรเดิม

ได้	เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นจนเป็นเหตุให้ต้นทุนสูงขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันในด้านราคาได้

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 78/4	หมู่ที่	2	ถนนบางนา-ตราด		
	 ตำาบลพิมพา	อำาเภอบางปะกง		
	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	24180
โทรศัพท์	 038-522-422-5
โทรสาร	 038-522-401
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ชาติชาย	โลหะศรี
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 -
E-mail	 chartchai@att.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2540	 ทุนจดทะเบียน		132.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		205.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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จำาหน่ายเครื่องมือแพทย์

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำากัด
NOVATEC HEALTHCARE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์	ศัลยกรรมและเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยผลิตไหมละลายเย็บแผล	การวิจัยแผ่นปิดแผล	silver	nano	เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สินค้าใหม่ที่ไม่เคยผลิตมาก่อน	หรือไม่เคยมีในตลาดมาก่อน

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 599/15	หมู่ที่	5	ถนนศรีนครินทร์	ตำาบลสำาโรง
เหนือ	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10270
โทรศัพท์	 02-349-4100
โทรสาร	 02-349-4105
Homepage	 www.novatec.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน	15.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		373.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		120	คน
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เครื่องมือทางการแพทย์

บริษัท ไอเมด ลาบอราเทอรี่ จำากัด
I+MED LABORATORIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์	การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เครื่องช่วยฟัง	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 240	อาคารอโยธยา	ทาวเวอร์		
	 ห้องเลขที่	240/2,240/41	ชั้นที่	1,20		
	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10320
โทรศัพท์	 02-692-5244
โทรสาร	 02-692-5245
Homepage	 www.imed.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 นิดา	พรประเสริฐสุด
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม
โทรศัพท์	 085-333-1613
E-mail	 p.nida.imed@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน		94.60	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		329.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		150	คน
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เป็นผู้ผลิตยูนิตทำาฟันและเป็นผู้จัดจำาหน่ายทั้งใน

และต่างประเทศ

บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
THAI DENTAL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายยูนิตทำาฟัน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ระบบดูดเลือด	 Twin	 Power	 Air	 Suction	 และทุกระบบภายในตัวเครื่องเป็นระบบลมนิวเมติคทั้งหมด	 เพื่อทดแทนการใช้

พลังงานไฟฟ้า	 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง	 80%	 และยูนิตทำาฟันทุกรุ่นของบริษัทออกแบบมาเพ่ือรองรับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ	เช่นน้ำาท่วม	หรือกรณีไฟฟ้าดับ	ถ้าไฟฟ้าดับหรือถูกน้ำาท่วม	เครื่องก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 เริ่มต้นวิจัยและสร้างเคร่ืองต้นแบบเก้าอี้ทำาฟันสำาหรับผู้พิการ	 ซ่ึงบริษัทร่วมวิจัยกับ	 Nectec	

สวทช.	ซึ่งประเทศไทยจดสิทธิบัตรไว้และเป็นเจ้าแรกในโลก

	 ดา้นกระบวนการ:	สรา้งยนูติทำาฟนัและเกา้อีท้ำาฟนัสำาหรับคนพิการ	เพ่ือใหผู้้พิการและผู้สงูอายเุขา้ถงึการรักษาสขุภาพ

ในช่องปากได้อย่างคนปกติ	โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ที่อยู่	 131	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย		
	 ตำาบลคลองหนึ่ง	เขตคลองหลวง		
	 จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	 02-533-0141
โทรสาร	 02-533-0142
Homepage	 www.thaidentalunit.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประพันธ์	วิไลเลิศ
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-533-0141
E-mail	 thai.dental@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2549	 ทุนจดทะเบียน	1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		22	คน
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพลาสติก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Medium	index	Lens,	Hi-impact	&	Hi-index	Lens

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เลนส์กันแรงกระแทกระดับสูงชนิดบางพิเศษ	(Hi-impact	&	Hi-index	Lens)

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 15/5	หมู่ที่	6	ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี		
	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวทอง		
	 จังหวัดนนทบุรี	11110
โทรศัพท์	 02-194-1145-50
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ธีร	สุรวัฒนสกุล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการผลิต
โทรศัพท์	 -
E-mail	 thira@thaiopticalgroup.com

ปีที่ก่อตั้ง		2534	 ทุนจดทะเบียน		475.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		758.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		910	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง



บริษัท เรดิคอน จำากัด
RADICON COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายหมอ้น้ำารถยนต	์ชิน้สว่นและอะไหลข่องหมอ้น้ำารถยนต	์ตวัระบายความรอ้นเครือ่งจกัร	อปุกรณ	์Cooling	tower

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และลดต้นทุน

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 16/1	หมู่ที่	2	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงลำาผักชี		
	 เขตหนองจอก	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10530
โทรศัพท์	 02-989-4521
โทรสาร	 -
Homepage	 www.radicon.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 กฤดา	ชิวชารัตน์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
โทรศัพท์	 -
E-mail	 gridac@radicon.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2521	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		776.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		550	คน
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บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำากัด
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
มีการออกแบบ	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	และกระบวนการผลิต	เพื่อพัฒนาการผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำาที่สุด

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พร้อมส่งมอบชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	มีการออกแบบ	พัฒนากระบวนการผลิต	และควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นงานด้วยดี	สามารถผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่	 32-33	หมู่ที่	17	ถนนบางนา-ตราด	(กม.	11.5)		
	 บางพลีใหญ่	บางพลี	สมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-338-6000
โทรสาร	 02-316-2450
Homepage	 www.summitautogroup.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 นราชัย	แสนใจวุฒิ
ตำาแหน่ง	 Expert	Specialist
โทรศัพท์	 02-338-6038
E-mail	 narachai.sab@summitautogroup.com

ปีที่ก่อตั้ง		2529	 ทุนจดทะเบียน	165.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น	ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4,575.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		5,000	คน
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บริษัท เอนไกไทย จำากัด
ENKEI THAI COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายล้ออลูมิเนียมอัลลอยสำาหรับยานยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ล้อที่มีการพัฒนาจะเบาและแข็งแรง

	 ด้านกระบวนการ:	เพิ่มกระบวนการรีดในการผลิตล้อ

ที่อยู่	 444	หมู่ที่	17	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
	 ซอย	6	ถนนเทพารักษ์	ตำาบลบางเสาธง		
	 อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-705-8060
โทรสาร	 02-705-8051
Homepage	 www.enkeithai.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 พีรพงศ์	วิไลรัศมี
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-705-8060	ถึง	6	ต่อ	132
E-mail	 perapong@enkeithai.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2530	 ทุนจดทะเบียน		400.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ENKEI	CORPORATION	ถือหุ้น	99%

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		6,669.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		2100	คน
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บริษัทของคนไทยที่ดำาเนินธุรกิจอุตสาหกรรม	

รถยนตค์รบวงจรทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้อยา่งรวดเรว็	ตัง้แตก่ารออกแบบ	วจิยัและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	 การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์

จับยึดสำาหรับการผลิต	 การผลิตชิ้นส่วนโลหะและ

พลาสติก	 การผลิตเบาะ	 การรับจ้างพ่นสี	 รับจ้าง

ประกอบและผลิตรถยนต์อเนกประสงค์	 และรถใช้

งานเฉพาะด้านต่างๆ	

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำากัด (มหาชน)
THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด	 ผลิตชิ้นส่วนโลหะ	พลาสติก	 เบาะรถยนต์	 รับจ้างพ่นสี	

รับจ้างประกอบ	และผลิตรถยนต์อเนกประสงค์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
สร้าง	new	product	เพื่อจัดจำาหน่ายเชิงพาณิชย์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การปรับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เพื่อความแข็งแรงและลดน้ำาหนักลง

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับกระบวนการผลิตบางผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับรูปแบบของลูกค้า

ที่อยู่	 28/6	หมู่1	ถนนเพชรเกษม	ซอย	81		
	 แขวงหนองค้างพลู	เขตหนองแขม		
	 จังหวัดกรุงเทพมมหานคร	10160
โทรศัพท์	 02-420-0076	
โทรสาร	 -
Homepage	 www.thairung.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-420-0076
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2516	 	 ทุนจดทะเบียน	802.50	ล้านบาท	

สถานะการถือหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทย	93.64%,	ต่างชาติ	6.36%	(ข้อมูล	ณ	พ.ศ.	2556)

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		2,054.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,200	คน
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บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำากัด (มหาชน)
THAI SUMMIT HARNESS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Automotive	Wire	Harness,Motorcycle	Wire	Harness,Forklift	Wire	Harness	,Tractor	Wire	Harness	,Sub	Harness.

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พฒันาและออกแบบผลติภณัฑอ์ปุกรณใ์นชดุสายไฟรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต	์เชน่	Gromet	,Connector	,Wire	seal	และอืน่ๆ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่องเนื่องและเป็นกระบวนการ	 เช่น	 การร่วมมือกับองค์กรการ

ศึกษาและหน่วยงานของรัฐ

	 ด้านกระบวนการ:	Design	Part	2D	and	3D	,	Finite	Element	Analysis	,	Rapid	Prototype	

ที่อยู่	 202	หมู่	3	นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง		
	 ตำาบลทุ่งสุขลา	อำาเภอศรีราชา		
	 จังหวัดชลบุรี	20230
โทรศัพท์	 038-490-760-67,	038-495-114-20
โทรสาร	 038-490-766
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ดนัย	สาทรานนท์
ตำาแหน่ง	 General	manager	research	and	development
โทรศัพท์	 038-495-114-20	ต่อ	1003
E-mail	 danai_s@thaisummit-harness.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2522	 ทุนจดทะเบียน		350.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4,097.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		3,200	คน
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บริษัท ชูว์แมนส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
SCHUMANS (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำาหรับยานยนต์และเครื่องยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้า	คือ	Parking	sensor	และ	Reverse	เพื่อพัฒนาสินค้าเดิมให้ดี

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 2/3	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	ยูนิต	204	เอ	ช้ัน	2		
	 หมู่ที่	14	ถนนบางนา-ตราด	กิโลเมตรที่	6.5		
	 ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-751-9807-8
โทรสาร	 -
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 นงค์นุช	นพน้อย
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 -
E-mail	 nongnut@schumansco.com

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		3.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		30.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		4	คน
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อุตสาหกรรม ผู้ผลิตชิ้น ส่วนดวงไฟยานยนต์

และอุปกรณ์ประดับยนต์และโคมไฟส่องสว่าง

อุตสาหกรรม

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำากัด
WICHIEN DYNAMIC INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตอุปกรณ์ดวงไฟสำาหรับรถยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาสินค้าใหม่	 genneral	 light	 sources	 เป็น	 led	

sources.	เพือ่ลกูคา้และตลาดเปน็แรงผลกัดนัใหเ้กดิการวจิยั

และพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 มีการเลือกใช้วัตถุดิบในการ

ผลิตแบบใหม่ๆ	 การนำาเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกเข้ามาใช้

ในสินค้า

	 ดา้นกระบวนการ:	เปลีย่นวธิกีารผลติชิน้งานพลาสตกิ

จากการีดขึ้นรูปเป็นขึ้นรูปโดยใช้ความร้อยแผ่นพลาสติกแล้ว

ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปพิมพ์

ที่อยู่	 34/1	หมู่ที่	10	ตำาบลคูบางหลวง		
	 อำาเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี	12140
โทรศัพท์	 02-598-1342
โทรสาร	 02-598-1344
Homepage	 www.wdi.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 แมนรัตน์	รัตนจันทร์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 081-267-1736
E-mail	 manrat_ra@wdi.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		65.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		300.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		450	คน
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เปน็บริษทัในเครือของ	EXEDY	Corp.	ประเทศญีปุ่น่	

ซึง่มสีาขาทัว่โลกกวา่	30	แหง่	ดำาเนนิการผลติระบบ

ส่งกำาลังในรถยนต์	(Transmission)

บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำากัด
EXEDY FRICTION MATERIAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตแผ่นคลัทช์รถยนต์	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การใช้วัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า	เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	และนำาวัสดุทดแทนมาใช้

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ระบบไฮบริดรถยนต์

	 ด้านกระบวนการ:	ระบบการตรวจสอบสต็อคสินค้า

ที่อยู่	 700/359	หมู่ที่	6	ถนนบางนา-ตราด		
	 ตำาบลดอนหัวฬ่อ	อำาเภอเมืองชลบุรี		
	 จังหวัดชลบุรี	20000
โทรศัพท์	 038-743-923-6	ต่อ	108
โทรสาร	 038-743-927-8
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิจัย	มีชัย
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-743-925-6	ต่อ	108	หรือ	128
E-mail	 pijai@efm.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2540	 ทุนจดทะเบียน	316.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,348.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		800	คน
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บริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	2543	โดยใช้เทคโนโลยีจาก

ประเทศออสเตรเลีย	ปัจจุบันได้ร่วมวิจัยและพัฒนา

ร่วมกับบริษัทชั้นนำา

บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จำากัด
S.C.H INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผ้าดิสก์เบรก	ไร้สารใยหิน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
หาวัตถุดิบตัวใหม่	เพื่อนำามาแทนที่สินค้าเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เป็นพาร์ทที่เหมาะกับรถตู้

	 ด้านกระบวนการ:	กำาหนดมาตรฐานมีการคำานวนที่แม่นยำามากยิ่งขึ้น

ที่อยู่	 99	หมู่ที่	9	ถนนโพธาราม-เขาช่องพราน		
	 ตำาบลท่าชุมพล	อำาเภอโพธาราม		
	 จังหวัดราชบุรี	70120
โทรศัพท์	 032-359-861-6
โทรสาร	 032-359-867
Homepage	 www.n-brake.com	,	www.nsportsbrake.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วาสนา	กมลมาลย์นิวัฒน์
ตำาแหน่ง	 วิศวกรวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 032-359-861	ต่อ	201
E-mail	 vasana@n-brake.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน	20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		200	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ



Original	 equipment	Manufacturer	 :	 Mirrors,	

Lamps	and	Plastic	parts

บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำากัด
AMPAS INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถยนต์	(	พลาสติก,	ไดแคส,	ปั๊ม,	เชื่อม,	พ่นสี,	ประกอบ	)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ดำาเนินการร่วมกับบริษัท	แอมพาส	อาร์	แอนด์	ดี	จำากัด	(	www.ampasrandd.com	)

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาระบบไฟสำาหรับ	ยานยนต์

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 355	หมู่ที่	4	นิคมบางปู	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลแพ
รกษา	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280
โทรศัพท์	 02-709-3868	
โทรสาร	 02-324-0949
Homepage	 www.ampas.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สุรชัย	สุนทราภัย
ตำาแหน่ง	 GM	sales	department
โทรศัพท์	 089-139-7052
E-mail	 surachai@ampas.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2522	 ทุนจดทะเบียน		200.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		2,200	คน
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บริษัท แอโร่เวิร์ค คอมโพสิต (เอเชีย) จำากัด
AEROWORKS COMPOSITES (ASIA) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งภายในบนเครื่องบิน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนา	Thermoplastic	Prepreg	เพื่อสนองความต้องการของบริษัท	ลดต้นทุนวัตถุดิบ	และ	

ลดเวลาการผลิต

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 226	หมู่ที่	3	ตำาบลทุ่งสุขลา		
	 อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20210
โทรศัพท์	 038-491-280
โทรสาร	 -
Homepage	 www.aeroworks.nl

ชื่อผู้ติดต่อ	 วันวิสาข์	ชัยบัณฑิตย์
ตำาแหน่ง	 วิศวกร
โทรศัพท์	 -
E-mail	 wanvisa@aeroworks.nl

ปีที่ก่อตั้ง		2549	 ทุนจดทะเบียน	15.50	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		196.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน และการผลิตซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม/ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม	และดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน	3	ด้านหลักคือ	ผลิตภัณฑ์ใหม่	ผลิตภัณฑ์เดิม	และกระบวนการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 มุ่งพัฒนานวัตกรรม	 ผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์น้ำาและสิ่งแวดล้อม/ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง/

พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนสู่ตลาด

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 2	พรีเมียร์เพลซ	ซอยพรีเมียร์	2	ถนนศรีนครินทร์		
	 แขวงหนองบอน	เขตประเวศ		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	 02-301-2100
โทรสาร	 02-398-1301
Homepage	 www.premier-products.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 วิสาร	เสริมศิลป์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิศวกรรม
โทรศัพท์	 -
E-mail	 visan@pp.premier.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2518	 ทุนจดทะเบียน	167.50	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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ผู้ ผ ลิ ต และจำ าหน่ า ย เฟอร์ นิ เ จอ ร์ สำ า เ ร็ จ รู ป	

ประสบการณ์มากกว่า	25	ปี	 ผลิตสินค้าที่ทันสมัย	

มีคุณภาพ	คงทน	ราคาประหยัด	มุ่งมั่นพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

บริษัท นีสเทิร์น อินดัสทรี จำากัด
NEASTERN INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์	ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาเครื่องอัดหัวเตียง	เพื่อให้ใช้งานสะดวกขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เตียงนอนและชั้นวางของแบบใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	การใช้ระบบบัญชีแบบใหม่ใช้	Open	office

ที่อยู่	 129	หมู่ที่	8	ตำาบลจอหอ		
	 อำาเภอเมืองนครราชสีมา		
	 จังหวัดนครราชสีมา	30310
โทรศัพท์	 044-203-223-8
โทรสาร	 044-203-230
Homepage	 www.pitiswat.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ชนิดา	ทัพพิกรณ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์	 044-203-223-8	ต่อ	211
E-mail	 safetyne@pitiswat.com

ปีที่ก่อตั้ง		2536	 ทุนจดทะเบียน		62.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		221.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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ผลิตและจำาหน่ายเครื่องดนตรีพลาสติกทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ไวเบรโต จำากัด
VIBRATO COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
โพลิเมอร์แซกโซโฟน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาตัวอย่างต้นแบบชิ้นงานที่จะผลิตในบริษัท	เพื่อการเป็นไปได้ของการใช้งานจริงตรงตามความต้องการของตลาดผู้ใช้

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	แซกโซโฟนใส	ทำาจากพลาสติกใส

	 ด้านกระบวนการ:	มีกระบวนการผลิตสินค้าตัวใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ	ตามช่วงเวลาที่กำาหนด

ที่อยู่	 11/248	หมู่ที่	4	ตำาบลท่าแร้ง		
	 อำาเภอบางเขน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10220
โทรศัพท์	 02-519-7603
โทรสาร	 02-519-7556
Homepage	 www.vibratosax.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 อุดม	รู้เจน
ตำาแหน่ง	 Designer
โทรศัพท์	 02-519-7603
E-mail	 info@vibratosax.com

ปีที่ก่อตั้ง		2549	 ทุนจดทะเบียน		1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		5.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		5	คน
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บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำากัด
THAI OCEAN INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายร่มทุกชนิด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 82/2	หมู่ที่	8	ถนนเทพารักษ์		
	 ตำาบลบางพลีใหญ่	อำาเภอบางพลี		
	 จังหวัดสมุทรปราการ10540
โทรศัพท์	 02-312-2262
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วรินทร์	วัฒนพรพรหม
ตำาแหน่ง	 ผู้บริหารนวัตกรรมระดับสูง
โทรศัพท์	 -
E-mail	 yongkrub@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2533	 ทุนจดทะเบียน		15.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		220.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		190	คน
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บริษัทผลิต	 จำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำานักงาน	

และรับทำางานกลึงทองเหลือง

บริษัท ลัคกี้เวิลด์กรุ๊ป จำากัด
LUCKY WORLD GROUP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำานักงาน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนการทำางาน	เพื่อลดต้นทุน

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 99/9	หมู่ที่	3	ตำาบลหนองหงษ์		
	 อำาเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี	20160
โทรศัพท์	 038-157-061-67
โทรสาร	 038-157-069-70
Homepage	 www.luckyworld.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 นันทนา	ไพรระหง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 081-819-5482
E-mail	 personal@luckyworld.com

ปีที่ก่อตั้ง		2538	 ทุนจดทะเบียน	60.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		178	คน
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บริษัทผลิตเคร่ืองเรือนเฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังและผ้า	

โดยลงทุนจากนักลงทุนจากประเทศอังกฤษ	 ผลิต

เพ่ือส่งออกไปยังยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 และเอเชีย	

(จีน)	 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต	 ISO	

9001:2008

บริษัท เทดทราด อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
TETRAD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วัตถุดิบ	 อุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หุ้มด้วยผ้าหรือหนัง	 ชุดเฟอร์นิเจอร์หุ้มด้วยผ้าหรือหนัง	 วัตถุดิบและชิ้นส่วน

ประกอบของเฟอร์นิเจอร์หุ้มด้วยผ้าหรือหนัง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์	เพื่อนำาเสนอสินค้าใหม่ๆและเพิ่มความหลากหลายในตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ทำาโซฟา

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 199	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า	(ไฮเทค)		
	 ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์	ตำาบลบ้านเลน		
	 อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13160
โทรศัพท์	 035-729-460-67
โทรสาร	 035-729-459
Homepage	 www.tetradinternational.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วีรศักดิ์	รอดไสว
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
โทรศัพท์	 035-729-460-67	ต่อ	104,	081-900-3727
E-mail	 weerasak@tetradinternational.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		329.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออก

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำากัด
PJ CHONBURI PARAWOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้น็อคดาวน์	ได้แก่	ทีวีเทรย์	ชั้นวางของ	อื่นๆ	สำาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสำานักงาน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ	โดยคำานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	พฒันารปูแบบของสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลาย	ปรบัปรงุวธิกีารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัการ

ผลิต

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 928/1	หมู่ที่	1	ตำาบลคลองกิ่ว		
	 อำาเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	20220
โทรศัพท์	 038-158-857
โทรสาร	 038-158-861
Homepage	 www.pjparawood.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 นัฐพล	บุญเรือง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 089-979-7961
E-mail	 natthapon@pjparawood.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		179.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		237	คน
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อุตสาหกรรมบริการการก่อสร้าง



ทำาธุรกิจด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์	ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา

บริษัท อิมพัลชั่น จำากัด
IMPULSION COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ระบบสาธารณูปโภคแบบอัตโนมัติ	เช่น	มิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำาแบบ	AMR	ระบบคอมพิวเตอร์	ระบบควบคุมอัตโนมัติและ

ระบบสื่อสารทุกชนิด	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
automatic	farming	control	system	เพือ่พฒันาระบบการเลีย้งสตัวแ์บบอตัโนมตั,ิ	พฒันาระบบควบคมุการประหยดัพลงังาน

ของที่อยู่อาศัย

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	 วิจัยและพัฒนาเพื่อให้การทำางานของระบบที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นรายๆไป	

(made	to	order)

ที่อยู่	 3/417	หมู่ที่	11	แขวงลาดพร้าว		
	 เขตลาดพร้าว	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	 02-942-3476
โทรสาร	 02-942-3477
Homepage	 www.impulsion.co.th,	www.b-connext.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สาธิต	อรุณประภารัตน์
ตำาแหน่ง	 วิศวกร
โทรศัพท์	 081-812-4976
E-mail	 sathit@impulsion.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2548	 ทุนจดทะเบียน	10.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		14.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		10	คน

218



อุตสาหกรรมบริการการโรงแรมและภัตตาคาร



บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำากัด
CHESTER’S FOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Consumer	taste	product	development	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาอาหารแนวสุขภาพ	เป็น	fast	food	สัญชาติไทยที่ไม่ใช่	 junk	food,	บริการในรูปแบบ	

fast	serve

	 ด้านกระบวนการ:	ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถผลิตสินค้าได้ทั้งระบบ	นึ่ง	อบ	ย่าง

ที่อยู่	 1	อาคารซี.พี.ทาวเวอร์	2	ชั้นที่	18		
	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10320
โทรศัพท์	 02-641-1333
โทรสาร	 02-641-0333
Homepage	 www.chestersgrill.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 จันทนี	คำาแสน
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการสำานักพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-641-0470
E-mail	 jantarnee.k@cpf.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน	80.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,368.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		3,500	คน
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อุตสาหกรรมบริการการขนส่งทางบกและท่อลำาเลียง



บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำากัด
K LINE (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขนส่งทางบกในประเทศ	ตัวแทนออกของตามพิธีศุลกากร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อพัฒนาบริการ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า

ที่อยู่	 33/29-31	ช้ัน	8	และ	เลขท่ี	33/32-34	ช้ัน	เอ็ม		
	 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์	ถนนสุรวงศ์		
	 แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์	 02-625-0000
โทรสาร	 02-632-0971
Homepage	 www.kline.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 สามารถ	พลอยประดับ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 samart.p@th.kline.com

ปีที่ก่อตั้ง		2507	 ทุนจดทะเบียน	30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุน้		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	63.20	ต่างชาติ	36.8

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,800.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		1,400	คน
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อุตสาหกรรมบริการการขนส่งและการท่องเที่ยว



บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ	การสื่อสารการบิน	และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบิน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง,	ATC	Radar	Simulator,	สายอากาศ	VHF	 เพื่อช่วยในการปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องช่วยการ

เดินอากาศ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 102	ซอยงามดูพลี	ถนนพระราม	4		
	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 -
โทรสาร	 -
Homepage	 www.aerothai.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2491	 ทุนจดทะเบียน		600.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		ไม่ระบุ

224



อุตสาหกรรมบริการตัวกลางทางการเงิน และการประกันภัย



ให้บริการรับทำาประกันวินาศภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน)
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกันภัยรถยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการทำางาน	และรปูแบบของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร	เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค

และสถานการณ์ในปัจจุบัน

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ประกันการสูญเสียทางการเงินสำาหรับเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

	 ด้านกระบวนการ:	ระบบ	E-Claim

ที่อยู่	 121/28,	121/65	อาคาร	อาร์	เอส	ทาวเวอร์		
	 ชั้นที่	3-7,9,12,18-20,39	ถนนรัชดาภิเษก		
	 แขวงดินแดง	เขตดินแดง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 02-239-1000-69	
โทรสาร	 02-641-3500	ต่อ	1495
Homepage	 www.viriyah.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 นิตยา	ดอกจันทน์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกติดตามผลการดำาเนินงานธุรกิจ		
	 ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย	
โทรศัพท์	 02-239-1694
E-mail	 nittayad@viriyah.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2490	 ทุนจดทะเบียน		2,000.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		21,448.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		4,400	คน
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บริษัทประกันวินาศภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับประกันอัคคีภัย,	รับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง,	รับประกันภัยทางรถยนต์,	รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.	การพัฒนาระบบบริหารงานส่วนหน้า	(Front-End)	2.	การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า	(Data	Cleansing)

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่	 ให้สามารถตอบสนองและครอบคลุมความต้องการของ

ลกูคา้ไดท้กุกลุม่เปา้หมายผา่นชอ่งทางและพนัธมติรทางธรุกิจทีห่ลากหลาย	ไดแ้ก่	ประกันภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคลสำาหรับแตล่ะ

กลุ่มเป้าหมายตลาด	เช่น	ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำาหรับชาวต่างชาติ	(Accident	Protect	Plus	for	Foreigner)	และ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพเฉพาะโรค	 “ประกันภัยยิ้มได้”	 ประกันภัยสัตว์เลี้ยง	 ประกันภัยนาฬิกาข้อมือ	 และ

ประกันภัยโรคร้ายแรง

	 ด้านกระบวนการ:	1.	การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

2.	การใช้เทคโนโลยีเสริมในการให้บริการสินไหมประกันภัยรถยนต์

ที่อยู่	 252	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง		
	 เขตห้วยขวาง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 02-665-4000,		02-290-3333
โทรสาร	 02-276-2033,	02-665-4166,	02-274-9511
Homepage	 www.muangthaiinsurance.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ประวิทย์	เตชะสุปินัน	
ตำาแหน่ง	 รองผู้อำานวยการ	ส่วนวิจัยตลาด	
	 ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร
โทรศัพท์	 02-665-4000,		02-290-3333	ต่อ	4220
E-mail	 prawit.t@muangthaiinsurance.com

ปีที่ก่อตั้ง		2551	 ทุนจดทะเบียน		590.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ไม่ระบุ

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4416.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		850	คน

227



อุตสาหกรรมบริการด้านอสังหาริมทรัพย์



บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด
MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	และการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
-

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 695	ซอยสุขุมวิท	50	ถนนสุขุมวิท		
	 แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์	 02-742-9141
โทรสาร	 -
Homepage	 www.magnolia.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สริธร	อมรจารุชิต
ตำาแหน่ง	 สถาปนิกวิจัย
โทรศัพท์	 -
E-mail	 saritorn_am@dtgsiam.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		1,450.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		300	คน
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บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซ์เซนล์ จำากัด 
THAI AGRO EXCHANGE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ตลาดกลางสินค้าเกษตร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร	เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานในการอ้างอิง

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	ระบบขนส่งแบบใหม่

ที่อยู่	 31	หมู่ที่	9	ตำาบลคลองหนึ่ง		
	 อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	 02-908-4490-9
โทรสาร	 02-832-6955
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อุดมลักษณ์	พงษ์สุพรรณ
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการสายงานการตลาด
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		1,000.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554	495.80	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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อุตสาหกรรมบริการให้เช่าสินทรัพย์



พฒันาซอฟตแ์วรก์ารบรหิารจดัการโรงพยาบาลและ

ระบบงานทางด้านสาธารณสุข

บริษัท อินโฟ - ดี ซอฟแวร์ จำากัด 
INFO-D SOFTWARE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริการพัฒนาซอฟต์แวร์การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานโรงพยาบาลและสาธารณสุข

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาซอฟต์แวร์	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การปรับปรุงซอฟต์แวร์และการสอนการใช้ซอฟต์แวร์	

	 ด้านกระบวนการ:	การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

ที่อยู่	 10/5	ซอยลาดพร้าว	89	ถนนลาดพร้าว		
	 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์	เขตวังทองหลาง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 02-542-1964-8
โทรสาร	 02-542-1964-8	ต่อ	119
Homepage	 www.info-dsoftware.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 จุไรพร	ศิริกลการ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารข้อมูล
โทรศัพท์	 083-815-7616
E-mail	 info-d@info-dsoftware.com,
schuraiporn@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		16.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		28	คน
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อุตสาหกรรมบริการกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง



บริษัท เคพี ซอฟท์ จำากัด
KP SOFT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริการด้านซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ระบบ	android,ios	เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 48/28	ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดาภิเษก		
	 แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10320
โทรศัพท์	 02-167-3162-4
โทรสาร	 002-167-3160
Homepage	 www.kpsoft.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมเกียรติ	เสนีย์พยัคฆ์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-167-3162-4
E-mail	 somkiat.s@kpsoft.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2547	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		89.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		140	คน
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ผลติ	พฒันา	จำาหนา่ย	บำารงุรกัษาเกีย่วกบัซอฟทแ์วร	์

บริษัท อะมิวอยซ์ ไทย จำากัด
AMIVOICE THAI COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ระบบการรู้จำาเสียง	(Speech	Recognition)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำาเสียง	(Speech	Recognition)

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 พัฒนาอัลกอริทึมเพื่อเพ่ิมความแม่นยำาของเทคโนโลยีการรู้จำาเสียง	 พร้อมกับประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีกับอุปกรณ์ไอทีใหม่ๆ	อย่างสม่ำาเสมอ

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 54	อาคารบีบี	บิ้วดิ้ง	ชั้นที่	9	ห้องเลขที่	3923		
	 ถนนสุขุมวิท	21	แขวงคลองเตยเหนือ		
	 เขตวัฒนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	 02-302-6337
โทรสาร	 -
Homepage	 www.amivoicethai.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ศศิธร	เสมโซ๊ะ	
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-664-1447
E-mail	 sasithorn@amivoicethai.com

ปีที่ก่อตั้ง		2551	 ทุนจดทะเบียน	27.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		26.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		13	คน
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รับวางระบบ	Software	SAP	(ERP)	ปรึกษา	และ	

พัฒนาซอฟแวร์	เสริมต่างๆ	

บริษัท เจ็นเทค คอนซัลติ้ง จำากัด
GENTECH CONSULTING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วางระบบ	SAP	ERP	และ	พัฒนาโปรแกรมเสริม	SAP	ERP	สำาหรับอุตสาหกรรม	โรงงาน	และ	อสังหาริมทรัพย์	

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาซอฟแวร์	เพื่อขายให้ลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:ชดุโปรแกรม	สว่นเสรมิ	SAP	All-In-One	สำาหรบั	โรงงาน	ตวัแทนจำาหนา่ย	และ	อสงัหารมิทรพัย์

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 45	ซอย	เกษมสันต์	2	ถนนพระราม	1		
	 แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์	 02-612-5523
โทรสาร	 02-612-4307
Homepage	 www.gentech.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 วิศิษฎ์	สถิตจินดาวงศ์
ตำาแหน่ง	 กรรมการบริหาร
โทรศัพท์	 081-889-0075
E-mail	 visit@gentech.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2546	 ทุนจดทะเบียน		10.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		50.10	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		50	คน
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“Mycos	 Technologies	 is	 a	 software	 devel-

opment	 company	 based	 in	 Chiang	 Mai,	

Thailand.	We	are	specialists	in	the	Microsoft	

.NET	platform,	web	application	development,	

Microsoft	SQL	Server,	and	Microsoft	Dynamics	

CRM.	We	also	do	development	work	for	iOS	

and	Ruby	on	Rails.	Mycos	Technologies	has	

serves	clients	in	the	U.S.,	Japan,	Australia,	and	

Europe.	Established	in	2001,	Mycos	is	incor-

porated	in	Thailand	and	the	United	States.”

บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำากัด
MYCOS TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กิจการซอฟท์แวร์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาซอฟแวร์เป็นหลักให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อรองรับตลาด/ลูกค้า	ให้มากขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	ซอฟตแ์วร	์จดัการระบบภายในสนามกอลฟ์,	โรงแรม,	ภตัตาคาร,	ซอฟตแ์วรด์แูลระบบการเงนิ

	 ด้านกระบวนการ:	มีเครื่องมือใหม่ๆ/ซอฟแวร์ใหม่ๆมาช่วยในกระบวนการผลิตและปรับระบบสนับสนุนให้ดีขึ้น

ที่อยู่	 12/1	ซอย	13	ถนนนิมมานเหมินทร์		
	 ตำาบลสุเทพ	อำาเภอเมืองเชียงใหม่		
	 จังหวัดเชียงใหม่	50200
โทรศัพท์	 053-894-948
โทรสาร	 -
Homepage	 -
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 วชิรา	วรจินะ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์	 -
E-mail	 wachira@mycostech.com

ปีที่ก่อตั้ง		2545	 ทุนจดทะเบียน		2.30	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		24.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		45	คน
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อุตสาหกรรมบริการการวิจัยและพัฒนา



วจิยัและพฒันารถจกัรยานยนตแ์ละชิน้สว่น	วางแผน

และส่งเสริมธุรกิจอาเซียน

บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซ็นเตอร์ จำากัด
YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Develop	new	motorcycle	models

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนาสินค้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 112	หมู่ที่	1	ถนนบางนา-ตราด	กม.21		
	 ตำาบลศีรษะจรเข้ใหญ่	อำาเภอบางเสาธง		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-769-7200
โทรสาร	 02-740-1133
Homepage	 www.yamaha-motor-asia.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 Chawan	Ongcharit
ตำาแหน่ง	 General	manager-administration
โทรศัพท์	 02-769-7216
E-mail	 chawan@yamaha-motor.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		181.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		409.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		151	คน
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บริษัท	 ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำากัด
PHARMA NUEVA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วิจัยและพัฒนาสูตรตำารับยาและวิธีตรวจสอบคุณภาพ

ยา,เคม,ีเครือ่งสำาอาง,ผลติภณัฑส์ขุภาพและอตุสาหกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้ง	วจิยัและพฒันาบรกิารทดสอบทางวธิวีเิคราะห์

เชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงการวัดระดับสารเคมีใน

เลือด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรตำารับยา	พัฒนาวิธ๊วิเคราะห์และทดสอบ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พัฒนายานวัตกรรม	และ

การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

	 ด้านกระบวนการ:	พัฒนากระบวนการและเครื่อง

มือให้มีประสิทธิภาพและใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ใหม่

ที่อยู่	 171/1-2	ซอยโชคชัยร่วมมิตร	ถนนวิภาวดีรังสิต		
	 แขวงจอมพล	เขตจตุจักร		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10900
โทรศัพท์	 02-625-9690
โทรสาร	 02-276-1543
Homepage	 www.pharmanueva.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 พีรชา	ธนวัฒนาวนิช
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-625-9690	,	084-751-9825
E-mail	 service@pharmanueva.com

ปีที่ก่อตั้ง		2548	 ทุนจดทะเบียน		25.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ	 จำานวนพนักงาน		40	คน
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มุ่งมั่นการเป็นบริษัทชั้นนำาด้านเทคโนโลยี	การผลิต	

และการส่งมอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพระดับ

สากล

บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำากัด
SUMMIT R&D CENTER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วิเคราะห์	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	ออกแบบเครื่องมือ	แม่พิมพ์	และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิต	เพื่อต้นทุนต่ำาสุด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พร้อมส่งมอบชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

	 ด้านกระบวนการ:	มีการออกแบบ	พัฒนากระบวนการผลิต	และควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นงานด้วยดี	สามารถผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่	 32-33	หมู่ที่	17	ถนนบางนา-ตราด		
	 ตำาบลบางพลีใหญ่	อำาเภอบางพลี		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 02-338-6000
โทรสาร	 02-316-2450
Homepage	 www.summitautogroup.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 จรุณี	หูชัยภูมิ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-338-1703
E-mail	 jarunee.sab@summitautogroup.com

ปีที่ก่อตั้ง		2551	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		954.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		250	คน
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บริษัทยูคาลิปตัส	 เทคโนโลยี	 เป็นบริษัทที่ดำาเนิน

ธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา	ของกลุ่มบริษัทสวนกิตติ	

บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำากัด
EUCALYPTUS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
พันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสชนิดต่างๆ		กล้าไม้ยูคาลิปตัสเพื่อจำาหน่าย

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรบัปรงุพนัธุส์รา้งพนัธุไ์มใ้หมเ่พือ่ใชป้ระโยชนใ์นการปลกูสวนไมเ้ชงิพาณชิย	์พฒันาวธิกีารใหมเ่พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขยาย

พันธุ์ผลิตต้นกล้า	

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พันธุ์ไม้ใหม่

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 99	หมู่ที่	2	ตำาบลเขาหินซ้อน		
	 อำาเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24120
โทรศัพท์	 038-554-990
โทรสาร	 038-554-991
Homepage	 www.suankitti.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทัศณี	เอื้อประชานนท์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 085-835-3426
E-mail	 tassanee_a@suankitti.com

ปีที่ก่อตั้ง		2544	 ทุนจดทะเบียน		10.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		ไม่ระบุ		 จำานวนพนักงาน		55	คน

242



บริษัท	 แอ๊ดวานอาเชี่ยน	 จำากัด	 เป็นบริษัทในเครือ

ของกลุ่ม	 บริษัท	 ชัยโย	 เอเอ	 จำากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัท

ที่ประกอบการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมการ

ผลิตต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานที่ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ	 เพื่อการปลูกสวนไม้เศรษฐกิจ

และพืชพลังงาน

บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำากัด
ADVANCE ASIAN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและวิจัยพัฒนาพันธุ์กล้าไม้โตเร็ว	เช่น	ยูคาลิปตัส	และพันธุ์พืชอื่นๆเพื่อการค้าและจำาหน่าย

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาการวิจัย	พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ	เพื่อสร้างพันธุ์พืชพลังงานเศรษฐกิจ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	พันธุ์พืชพลังงานใหม่ๆ	ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด

	 ด้านกระบวนการ:	พัฒนาเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานใหม่ๆ

ที่อยู่	 131	อาคารกลุ่มนวัตกรรม	1	ชั้นที่	4		
	 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	หมู่ที่	9		
	 ถนนพหลโยธิน	ตำาบลคลองหน่ึง	อำาเภอคลองหลวง		
	 จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	 02-564-7000	ต่อ	5632
โทรสาร	 -
Homepage	 www.saaa.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ชื่นจิตร	บุญเจริญ
ตำาแหน่ง	 นักวิจัย
โทรศัพท์	 084-439-5338
E-mail	 chuenjai13@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2551	 ทุนจดทะเบียน		19.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		13.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		59	คน
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บริษัท ฮอทิเจเนติคส์ รีเสิร์ซ (เอส. อี. เอเชีย) จำากัด ในกลุ่มบริษัท 
HORTIGENETICS RESEARCH (S.E. ASIA) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชผัก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Vegetable	breeding	to	develop	new	vegetable	hybrids	for	Thailand	and	international	markets

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร:	New	vegetable	hybrids	with	improved	quality	and	disease	restance,	e.g.	bitter	gourd,	

cucumber,	pepper,	tomato

	 ด้านกระบวนการ:	Genetic	purity	testing	of	commercial	hybrids	and	parents

ที่อยู่	 33	หมู่ที่	4	บ้านสำานักแจง	ตำาบลหนองบ่อ		
	 อำาเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	72110
โทรศัพท์	 035-848-610
โทรสาร	 035-848-611
Homepage	 www.eastwestseed.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประเสริฐ	ก้องเกียรติงาม
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 089-998-0550
E-mail	 prasert.kongkiatngam@eastwestseed.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		15.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	1-50

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		207.60	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		260	คน

อีสต์เวสต์ซีด ตราศรแดง
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อุตสาหกรรมบริการด้านธุรกิจอื่นๆ



ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร
RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER BETAGRO GROUP

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับจ้างวิจัย	และพัฒนา

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
รับจ้างวิจัย	และพัฒนา

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 136	หมู่ที่	9	ตำาบลคลองหนึ่ง		
	 อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	13180
โทรศัพท์	 02-564-7932	ต่อ	301
โทรสาร	 -
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 มงคล	เวสารัชเวศย์
ตำาแหน่ง	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 -
E-mail	 mongkolv@betagro.com	

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		98.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		207.20	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		30	คน
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ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค

บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ทดสอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการ	เพื่อคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ออกแบบวงจร	และ	คอมพิวเตอร์โปรแกรมทดสอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค

	 ด้านกระบวนการ:	ออกแบบขบวนการผลิตอัตโนมัติ,	หุ่นยนต์	และ	ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม

ที่อยู่	 700/114	หมู่ที่	5	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร		
	 ตำาบลคลองตำาหรุ	อำาเภอเมืองชลบุรี		
	 จังหวัดชลบุรี	20000
โทรศัพท์	 038-468-340	
โทรสาร	 038-468-350
Homepage	 www.maximintegrated.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 เสกสรรค์	จิตตะนุศาสตร์
ตำาแหน่ง	 Engineering	manager
โทรศัพท์	 038-468-340	ต่อ	115
E-mail	 seksan.chittanusart@maximintegrated.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		550.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,491.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		800	คน
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ให้บริการและบริหารงานด้านต่างๆ	 ให้กับ	 บริษัท

เด็นโซ่ในประเทศไทย	 และภูมิภาคอาเซียน	 รวมถึง

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เด็นโซ่	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์	 เช่น	

ระบบแอร์ภายในรถยนต์และรถบัส,ระบบคอมมอน

เรล,คอมเพรสเซอร์,หัวเทียน,หัวเผา,ไดชาร์จ

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำากัด
DENSO INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกจิการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารหรอืดา้นเทคนคิ	การ

กำากับดูแลและให้บริการบริษัทในเครือและสาขาของบริษัท

ทั้งหมด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาวิจัยการตลาดเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อนำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

เหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียนมากท่ีสุด	 ทั้ง

ทางด้านเทคนิคและรูปแบบของผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

เทคโนโลยทีีช่ว่ยเร่ืองการประหยดัน้ำามนั	และลดการกอ่มลพษิ

ต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้

พลังงานทดแทน

	 ดา้นกระบวนการ:	รว่มมอืกบับรษิทัผูผ้ลติรถยนตเ์พือ่

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน

ภูมิภาคอาเซียนอย่างสูงสุด

ที่อยู่	 888	หมู่ที่	1	ถนนบางนา-ตราด	กม.27.5		
	 ตำาบลบางบ่อ	อำาเภอบางบ่อ		
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10560
โทรศัพท์	 02-315-9500
โทรสาร	 02-315-9559
Homepage	 www.denso.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภวิกา	วิพิศมากูล
ตำาแหน่ง	 Product	planning
โทรศัพท์	 02-315-9500	ต่อ	3115
E-mail	 pavika.v@denso.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2550	 ทุนจดทะเบียน		752.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		832.40	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและอนามัย



บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จำากัด
ES RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วิเคราะห์และขายเชื้อจุลินทรีย์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้านเกษตร	เอทานอล	ก๊าซชีวภาพ	น้ำาตาล	ปุ๋ย	น้ำาเสีย	เครื่องจักรกลเกษตร	ผลพลอยได้	เพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การผลิตปุ๋ย	การวิเคราะห์

	 ด้านกระบวนการ:	พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ที่อยู่	 78	ซอยกัปตันบุช	ถนนเจริญกรุง		
	 แขวงบางรัก	เขตบางรัก		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์	 037-261-510	ต่อ	509-510,	085-485-8197
โทรสาร	 037-261-510	ต่อ	112
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมเกียรติ	เวชการ
ตำาแหน่ง	 รองผู้จัดการ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 somkiat9032@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		50.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		4.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		88	คน
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สหคลีนิค	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ

การทางการแพทย์	 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

มาตรฐานหอ้งปฎิบตักิารทางการแพทย	์ISO15189

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำากัด
PROFESSIONALL LABORATOR MANAGEMENT CORP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
จดัตัง้และบรหิารจดัการศนูยส์ารสนเทศ	ระบบเครอืขา่ย	เพือ่ศนูยบ์รกิารตรวจวเิคราะหท์างการแพทย	์เพือ่บรหิารจดัการ	ตรวจ

สอบ	กระบวนการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	1.	Virtual	lab	บริการผลการตรวจ	real	time	online	เหมือนเป็นห้องปฏิบัติการจริงในสถาน

พยาบาลลูกค้าที่ใช้บริการ

2.	ระบบ	x-ray	จาก	film	เป็น	ดิจิตอล

	 ด้านกระบวนการ:	1.	Virtual	lab	ลดความผิดพลาดจากการถ่ายโอนข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ที่อยู่	 อาคารโปรแล็บ,	2	ซอยโพธิ์แก้ว	3	แยก	2		
	 ถนนโพธิ์แก้ว	แขวงคลองจั่น		
	 เขตบางกะปิ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10240
โทรศัพท์	 02-770-8700	
โทรสาร	 02-770-8788
Homepage	 www.prolab.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 นิตยา	โฉมงาม
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-770-8700
E-mail	 chomngam_n@yahoo.com

ปีที่ก่อตั้ง		2543	 ทุนจดทะเบียน		20.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		255.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		200	คน
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ให้บริการซัก	อบ	รีด	เสื้อผ้า	พรม	ผ้าม่าน	ฯ	โรงง

แรม	ร้านอาหาร

บริษัท ลินิน ด็อกเตอร์ จำากัด
LINEN DOCTOR COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจการรับจ้างซัก-อบ-รีด

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงระบบในโรงงาน	เพื่อให้ได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบการนำาความร้อนเหลือทิ้งจากปล่องหม้อไอน้ำามาใช้อบผ้า

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 60	ถนนนราธิป	ตำาบลชะอำา	อำาเภอชะอำา		
	 จังหวัดเพชรบุรี	76120
โทรศัพท์	 086-328-6401
โทรสาร	 032-797-440
Homepage	 www.Linen	doctor.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 รัตนา	แสนมหาไชย
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 086-328-6401
E-mail	 ruttana@linendoctor.com

ปีที่ก่อตั้ง		2537	 ทุนจดทะเบียน		10.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		16.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		60	คน
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ภาคอุตสาหกรรมการค้าส่งค้าส่งหรือตัวแทนจำาหน่าย



ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่องานวิศวกรรม

บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
FARCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
จำาหน่ายเม็ดพลาสติก

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าตามความต้องการของลูกค้า	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และสามารถแข่งขันกับคู่

แข่งได้

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เม็ดพลาสติดคอมเพาว์

	 ด้านกระบวนการ:	Twin	Screw	Extrusion

ที่อยู่	 291	ซอยพัฒนาการ	53	แขวงสวนหลวง		
	 เขตสวนหลวง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	 038-347-303
โทรสาร	 038-347-304
Homepage	 www.farcointer.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุรีย์พร	สืบพันธ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 038-347-303
E-mail	 sureeporn@farcointer.com

ปีที่ก่อตั้ง		2531	 ทุนจดทะเบียน		5.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		51.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		15	คน

(เดิมบริษัท จีน่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด)
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บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำากัด
LANNA PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
พืชผลทางการเกษตร

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพฒันาผลติภัณฑใ์หม่ๆ ออกสูต่ลาดทดแทนสนิคา้เดมิทีท่ำารายไดล้ดลง	,	การพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีการดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป	 ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น	 ,	 ทดแทน

พลังงานที่สูญเสียไป	และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน	และลดต้นทุนในการผลิต	

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบใหม่	ทำาให้ได้ผลผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม	ลดขั้นตอนการผลิต

ให้สั้นลง	

	 ด้านกระบวนการ:	ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ที่อยู่	 68,68/5	หมู่ที่	4	ถนนทางหลวงหมายเลข	11		
	 ตำาบลบ้านกลาง	อำาเภอเมือง		
	 จังหวัดลำาพูน	51000
โทรศัพท์	 053-581-170
โทรสาร	 053-581-179
Homepage	 www.lannaproducts.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 ไม่ระบุ
โทรศัพท์	 -
E-mail	 -

ปีที่ก่อตั้ง		2532	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		245.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		176	คน
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บริษัท แพน ไดรฟ์ส จำากัด 
PAN DRIVES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์	จำาหน่ายภายในประเทศ	และต่างประเทศ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
-

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	-

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 580/13	ถนนประชาราษฎร์	สาย	1		
	 แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10800
โทรศัพท์	 02-911-7520
โทรสาร	 -
Homepage	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ถนัดฐา	สายนาค
ตำาแหน่ง	 วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 -
E-mail	 thanatha@hotmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2533	 ทุนจดทะเบียน		2.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		32.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		30	คน
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บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำากัด
SAENGMITR ELECTRIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
จำาหน่ายโคมไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้า

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	เบอร์	5	สำาหรับหลอด	T5,	LED	สำาหรับควบคุมสัญญาณทางแยกรถไฟ,	ชุดโคมไฟฟ้าฉุกเฉินสำาหรับ

หลอด	เพื่อตามความต้องการของตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลากเบอร์	5	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 77/21-24	หมู่ที่	11	ถนนสวนผัก		
	 แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10170
โทรศัพท์	 02-882-2033	ต่อ	501
โทรสาร	 -
Homepage	 www.delight.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 ธนาวุฒิ	นาคสีห์
ตำาแหน่ง	 วิศวกร
โทรศัพท์	 -
E-mail	 tanawutnaksri@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		116.50	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		485.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		400	คน
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ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าประเภท	 Printer	 con-

sumables,	 Digital	 Accessories	 ภายใต้แบรนด์	

Comax	และ	VOX

บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำากัด
ZEMASCH CORPORATION COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าประเภท	Printer	consumables,	Digital	Accessories	ภายใต้แบรนด์	Comax	และ	VOX

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยสูตรหมึกสำาหรับพิมพ์ลวดลายลงบนผ้า,	หมึกพิมพ์ป้ายโฆษณาและหมึกสำาหรับเครื่องพิมพ์ทุกๆระบบ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	มีการทำาวิจัยเกี่ยวกับน้ำาหมึกที่จากเดิมใช้แต่กับงานปริ้นลงบนกระดาษ	พัฒนาให้สามารถปริ้

นลงบนวัสดุอื่นๆได้	เช่น	ผ้า

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 896	ถนนประชาชื่น	แขวงบางซื่อ		
	 เขตบางซื่อ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10800
โทรศัพท์	 02-587-4444
โทรสาร	 02-587-2694
Homepage	 www.vox-itstyle.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธันวา	อิงกุราวิรุทธ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร
โทรศัพท์	 081-987-6754
E-mail	 tunwa@zemasch.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2541	 ทุนจดทะเบียน		135.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		259.50	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		300	คน
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ผลติและจำาหน่ายผลติภณัฑจ์ากผ้ึง	เชน่	น้ำาผ้ึง	นมผึง้	

เกสรผึง้	พรอพอลสิ	ผลติภณัฑแ์ปรรปูวตัถดุบิจากผึง้	

ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร	เสริมอาหารและเครื่องสำาอาง

บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำากัด
CHIANGMAI HEALTHY PRODUCT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวกับวัตถุดิบจากผึ้ง	เพื่ออยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายจากผึ้ง

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	เครื่องดื่มน้ำาส้มสายชูหมักจากน้ำาผึ้ง

	 ด้านกระบวนการ:	กระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำาส้มสายชูหมักชนิดเข้มข้น

ที่อยู่	 193	หมู่ที่	2	ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง		
	 ตำาบลสารภี	อำาเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่	50140
โทรศัพท์	 053-420-568
โทรสาร	 053-420-570
Homepage	 www.forabee.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 สุภาภรณ์	คำาใจใส่	
ตำาแหน่ง	 รองผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 086-670-5068
E-mail	 supaporn.k@forabee.com

ปีที่ก่อตั้ง		2535	 ทุนจดทะเบียน		40.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		243.30	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		80	คน
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ภาคอุตสาหกรรมการค้าปลีก อุปโภคบริโภค 
(ห้าง สะดวกซื้อ ของชำา)



บริษัท พีพี ออนไทม์ จำากัด 
PP ONTIME COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์างดา้นคอมพวิเตอรแ์ละระบบสือ่สารโทรคมนาคม	เพือ่พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมส่นองตอบ

ความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร:	ระบบ	task	manager	สามารถจดัการบรหิาร	network	ระหวา่งตน้ทางกบัปลายทาง	ปกตเิมือ่

อุปกรณ์ปลายทางเกิดปัญหาการใช้งาน	ผู้ให้บริการต้องเดินทางไปแก้ไขอุปกรณ์ปลายทาง	ทำาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง	แต่เมื่อมีระบบนี้เข้ามาช่วยต้นทางสามารถบริหารจัดการระบบ	server	ได้ทันที

	 ดา้นกระบวนการ:	กระบวนการใหบ้รกิาร	monitoring	ระบบตรวจสอบ	เฝา้ระวงั	รบัแจง้ปญัหาใหบ้รกิารดา้นการสือ่สาร

โทรคมนาคม

ที่อยู่	 2532	อาคารพระราม	3	ทาวเวอร์	ชั้น	5		
	 ห้อง	502	ตรอกนอกเขต	ถนนพระราม	3		
	 แขวงบางโคล่	เขตบางคอแหลม		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 02-683-9155
โทรสาร	 02-683-9150
Homepage	 www.pp-ontime.co.th
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 รสลิน	มาคุ้ม
ตำาแหน่ง	 Human	resources	supervisor
โทรศัพท์	 02-683-9155	
E-mail	 rosarin_m@pp-ontime.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2541	 ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		235.70	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		110	คน

261



ผลิต	จำาหน่าย	และให้บริการเครื่องฝากถอนเงินสด

อัตโนมัติ

บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย)จำากัด
DIEBOLD (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขายและให้บริการบำารุงรักษาเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบพฒันาและผลติ	“Enhance	Card	Bezel”	เพือ่พฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทัในการปอ้งกนัการโจรกรรมขอ้มลูของลกูคา้

ผ่านบัตรเอทีเอ็ม	ที่มาใช้บริการเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	ออกแบบเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติทั้งแบบ	Standalone	และ	Kiosk

	 ด้านกระบวนการ:	ผลิตและประกอบเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ

ที่อยู่	 1	อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี	ชั้น	1101		
	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ		
	 เขตสาทร	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 02-832-4600
โทรสาร	 02-980-5646
Homepage	 www.diebold.co.th

ชื่อผู้ติดต่อ	 ชัยยศ	เรืองสกุลราช
ตำาแหน่ง	 Service	operation	director
โทรศัพท์	 02-832-4600
E-mail	 chaiyos@diebold.com

ปีที่ก่อตั้ง		2542	 ทุนจดทะเบียน		30.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		1,213.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		492	คน
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บรษิทัวจิยัพฒันา(R&D)	อาหารเสรมิ(dietary	supp

lement),ยาสมนุไพรแผนโบราณ(traditional	herbal	

medicine),	 เครื่องสำาอางค์(cosmetic	skin	care)	

และยาแผนปัจจุบัน(pharmaceutical)

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำากัด

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริษัทวิจัยพัฒนา(R&D)	อาหารเสริม(dietary	supplement),ยาสมุนไพรแผนโบราณ(traditional	herbal	medicine),	เครื่อง

สำาอางค์(cosmetic	skin	care)	และยาแผนปัจจุบัน(pharmaceutical)

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
new	product	development	,formulation	,testing	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดตามความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม:
	 ดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร:	การใช	้amino	acid	สามชนดิในสดัสว่นทีเ่หมาะสม	ใชแ้ทน	L-Glutathione	ใชเ้ปน็อาหารเสรมิ

ช่วยให้ผิวขาว	,	การบรรจุน้ำามันใน	hard	shell	capsule	และคาดเข็มขัดด้วย	gelatin

	 ด้านกระบวนการ:	ลดระยะเวลา	การผลิตและ	ดูแลลูกค้าให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ที่อยู่	 247/1	ซอยสาธุประดิษฐ์	58		
	 แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 091-120-3371
โทรสาร	 02-284-1218
Homepage	 www.cdiplab.com
	
ชื่อผู้ติดต่อ	 พิชชกานต์	พิทยกรพิสุทธิ์
ตำาแหน่ง	 Chief	operation	officer
โทรศัพท์	 086-317-2193
E-mail	 pichchakarn.cdip@gmail.com

ปีที่ก่อตั้ง		2552	 ทุนจดทะเบียน	1.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		30.00	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		20	คน
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ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายโลหะสังกะสี	 โดย

แหล่งวัตถุดิบแร่สังกะสีมีทั้งที่มาจากเหมืองของผา

แดงซ่ึงตัง้อยูท่ีอ่ำาเภอแมส่อด	จงัหวดัตาก	และนำาเขา้

แรจ่ากตา่งประเทศ	โดยสง่วตัถดุบิแรส่งักะสไีปถลงุที่

โรงถลุงซึ่งตั้งอยู่ที่อำาเภอเมือง	จังหวัดตาก

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน)
PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่	เพื่อสกัดโลหะมีค่าชนิดต่างๆ	ออกจากแร่สังกะสี	เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้

กิจกรรมนวัตกรรม
	 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ:	สินค้าที่มี	specification	ใหม่ออกสู่ตลาด

	 ด้านกระบวนการ:	-

ที่อยู่	 191/18-25	อาคารซีทีไอ	ทาวเวอร์	ช้ัน	26-27		
	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		
	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	 02-695-9499
โทรสาร	 02-695-9495
Homepage	 www.padaeng.com

ชื่อผู้ติดต่อ	 นพดล	ยศทวี
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสส่วนวิเคราะห์	วิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 055-517-444,	055-558-500	
E-mail	 noppadoly@padaeng.co.th

ปีที่ก่อตั้ง		2524	 ทุนจดทะเบียน		2,260.00	ล้านบาท	 สถานะการถอืหุ้น		ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	51-99

รายได้หลักของบริษัทในปี 2554		7,308.90	ล้านบาท	 จำานวนพนักงาน		979	คน
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ดัชนีรายชื่อผู้ประกอบการในทำาเนียบ

บริษัท	สิทธินันธ์	จำากัด	 6

บริษัท	ราชาชูรส	จำากัด	 7

บริษัท	ไทยกูลิโกะ	จำากัด	 8

บริษัท	อุตสาหกรรมน้ำาตาลบ้านไร่	จำากัด	 9

บริษัท	น้ำามันบริโภคไทย	จำากัด	 10

บริษัท	แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์	(ไทย)	จำากัด	 11

บริษัท	สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์	จำากัด	 12

บริษัท	ดัชมิลล์	จำากัด	 13

บริษัท	วินแชนซ์	ฟู้ดส์	จำากัด	 14

บริษัท	เฮสโก	ฟู้ด	อินดัสทรี่	จำากัด	 15

บริษัท	อำาพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง	จำากัด	 16

บริษัท	เฟิรสท์แคนฟูด	(ไทย)	จำากัด	 17

บริษัท	ซีพี	เมจิ	จำากัด	 18

บริษัท	ไวต้าฟู้ด	แฟคทอรี่	(1989)	จำากัด	 19

บริษัท	สยาม	ควอลิตี้	สตาร์ช	จำากัด	 20

บริษัท	ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร	จำากัด	 21

บริษัท	วีพีพี	โปรเกรสซิฟ	จำากัด	 22

บริษัท	พรีเมี่ยมฟู้ดส์	จำากัด	 23

บริษัท	ปริ๊นเซส	ฟูดส์	จำากัด	 24

บริษัท	เอส	เอส	โฟรสเซ่น	ฟู๊ด	จำากัด	 25

บริษัท	มอนเด	นิสซิน	(ประเทศไทย)	จำากัด	 26

บริษัท	สงขลาแคนนิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	 27

บริษัท	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	จำากัด	(มหาชน)	 28

บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	 29

บริษัท	ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล	จำากัด	(มหาชน)		 30

บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จำากัด	(มหาชน)	 31

บริษัท	แพ็คฟู้ด	จำากัด	(มหาชน)	 32

บริษัท	เอราวัณฟูด	จำากัด	(มหาชน)	 33

บริษัท	ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร	จำากัด	 34

บริษัท	เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์	จำากัด	 35

บริษัท	ยูโรเปี้ยน	สแนค	ฟู้ด	จำากัด	 36

บริษัท	ยูโรเปี้ยน	เบเกอรี่	จำากัด	 37

บริษัท	คิงส์	มิลลิ่ง	จำากัด	 38



ดัชนีรายชื่อผู้ประกอบการในทำาเนียบ

บริษัท	กริฟฟิทท์	แลบอราทอรี่ส์	จำากัด	 39

บริษัท	เอ็นเอสแอล	ฟูดส์	จำากัด	 40

บริษัท	ไพโรจน์	(ทั่งซังฮะ)	จำากัด	 41

บริษัท	น้ำาปลา	พิไชย	จำากัด	 42

บริษัท	ผลไม้แปรรูปวรพร	จำากัด	 43

บริษัท	เตียหงี่เฮียง	(เจ้าสัว)	จำากัด	 44

บริษัท	ชาระมิงค์	จำากัด	 45

บริษัท	แฟชั่น	ฟู้ด	จำากัด	 46

บริษัท	ไทยเอเซีย	บิสกิท	จำากัด	 47

บริษัท	ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด	จำากัด	(มหาชน)	 48

บริษัท	กรุ๊ฟเน็ต	เม็ทดิชิน	จำากัด	 49

บริษัท	โปร	ไบโอเทค	ฟีด	จำากัด	 50

บริษัท	โกลเด้น	โอเชียน	ฟู้ดส์	จำากัด	 51

บริษัท	บุญประเสริฐ	คอนเฟ็คชั่นเนอรี่	จำากัด	 52

บริษัท	กุยบุรีผลไม้กระป๋อง	จำากัด	 53

บริษัท	คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 54

บริษัท	หาดใหญ่	แคนนิ่ง	จำากัด	 55

บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	ฟีดมิลล์	จำากัด	 56

บริษัท	สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด	จำากัด	 57

บริษัท	ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร	จำากัด	 58

บริษัท	นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก	จำากัด	 60

บริษัท	ไทย	แทฟฟิต้า	จำากัด	 61

บริษัท	อินเตอร์เฟซฟลอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 62

บริษัท	เรืองสยามอินดัสตรี	จำากัด	 63

บริษัท	ธนูลักษณ์	จำากัด	(มหาชน)	 65

บริษัท	บิ๊กสตาร์	จำากัด	 67

บริษัท	กีโต้	(ประเทศไทย)	จำากัด	 68

บริษัท	แอดแวนเทจ	ฟุตแวร์	จำากัด	 69

บริษัท	ซีเค	ชูส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 70

บริษัท	โพเดียม	โฮลดิ้ง	กรุ๊ป	จำากัด	 72

บริษัท	เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์	แอนด์	เปเปอร์	จำากัด	 74

บริษัท	โปรดักส์	ดีเวลลอปเม้นท์	แมนูแฟคเจอริง	จำากัด	 76

บริษัท	พี.เอส	แวกซ์	เทค	จำากัด		 77
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บริษัท	เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์	จำากัด	 79

บริษัท	โอลิค	(ประเทศไทย)	จำากัด	 80

บริษัท	ที	เจ	ซี	เคมี	จำากัด	 81

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แลบบอราทอรีส์	จำากัด	 82

บริษัท	สหแพทย์เภสัช	จำากัด	 83

บริษัท	ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม	จำากัด	 84

บริษัท	เซเรบอส	(ประเทศไทย)	จำากัด	 85

บริษัท	แอ็กโกร	(ประเทศไทย)	จำากัด	 86

บริษัท	อีเทอนัลเรซิ่น	จำากัด	 87

บริษัท	นวศรี	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 88

บริษัท	กรีนสวิลล์	จำากัด	 89

บริษัท	อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน	จำากัด	 90

บริษัท	ไมลอทท์	แลบบอราทอรีส์	จำากัด	 91

บริษัท	โมเดอร์น	ไดสตัฟส์	แอนด์	พิคเมนท์ส	จำากัด	 92

บริษัท	ไทย	จีซีโอ	เรซิทอป	จำากัด	 93

บริษัท	เฉลิมชัยชาญ	จำากัด	 94

บริษัท	ไทย	เอ็มเอฟซี	จำากัด	 95

บริษัท	เอส.ซี.อาร์ทิสทรี	จำากัด	 96

บริษัท	แอ็ดวานซ์	โพลิเมอร์	แอนด์	เคมิคอล	จำากัด	 97

บริษัท	บูเคมี	อินดัสตรี	จำากัด	 98

บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จำากัด	 99

บริษัท	โอคิซึโมะ	อินเตอร์เนชั่นแนล	(เอเซีย)	จำากัด	 100

บริษัท	ด็อกเตอร์	คอสเมด	จำากัด	 101

บริษัท	โรงงานเภสัชกรรม	เกร็ทเตอร์	ฟาร์ม่า	จำากัด	 102

บริษัท	เซ้าท์	ซิตี้ปิโตรเคม	จำากัด	 103

บริษัท	นทีทองโพลีเมอร์	จำากัด	 104

บริษัท	อะเดกะ	ไฟน์	เคมิคัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 105

บริษัท	ปภพ	จำากัด	 106

บริษัท	จันทร์สว่าง	เฮิร์บเบิล	ไลน์	จำากัด	 107

บริษัท	ไอออนิค	จำากัด	 108

บริษัท	โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม	เจเอสพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	 109

บริษัท	เวสโก	ฟาร์มาซูติคอล	จำากัด	 110

บริษัท	ซีลิค	คอร์พ	จำากัด	 111
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บริษัท	ชุมชนเภสัชกรรม	จำากัด	(มหาชน)	 112

บริษัท	ไทยเซ็นทรัลเคมี	จำากัด	(มหาชน)	 113

บริษัท	เชอร์วู้ด	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	 114

บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	จำากัด	(มหาชน)	 115

บริษัท	เอส.ที.ไรซิ่ง	จำากัด	 116

บริษัท	รีเอ็กซ์โปรดักส์	จำากัด	 118

บริษัท	ฟอร์คอนไทย	ซีลแล้นท์	จำากัด	 119

บริษัท	นอร์แมน	แอดฮีซีฟ	จำากัด	 120

บริษัท	พานาโซนิค	แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง	อยุธยา	จำากัด	 121

บริษัท	บูรพาโอสถ	จำากัด	 122

บริษัท	เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์	จำากัด	 123

บริษัท	ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย	จำากัด	 124

บริษัท	เกรทเตอร์	โพลี	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 125

บริษัท	อาร์เอ็กซ์	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 126

บริษัท	แอคมี	เคม	เทค	จำากัด	 127

บริษัท	ปรนันท์	จำากัด	 129

บริษัท	ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้	จำากัด	 130

บริษัท	โมลด์	เมท	จำากัด	 131

บริษัท	คอมพลีท	โอโต	รับเบอร์	แมนูแฟ็คเจอริ่ง	จำากัด	 132

บริษัท	อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	จำากัด	 133

บริษัท	แม็กซิส	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จำากัด	 134

บริษัท	ซี	เอส	รับเบอร์	อินดัสทรี่	จำากัด	 135

บริษัท	ที.อาร์.วี.	รับเบอร์	โปรดักส์	จำากัด	 136

บริษัท	แอ็ดวานซ์	โรลเลอร์	จำากัด	 137

บริษัท	ไทยฟิล์มอินดัสตรี่	จำากัด	(มหาชน)	 138

บริษัท	เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี	จำากัด	 139

บริษัท	รีเฟล็กซ์	แพคเก็จจิ้ง	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 140

บริษัท	อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย	จำากัด	 141

บริษัท	เกรท	โกลฟ	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 142

บริษัท	วาย.ที.	รับเบอร์	จำากัด	 143

บริษัท	บี	เทค	อินดัสตรี	จำากัด		 144

บริษัท	คาสเดย์	(ประเทศไทย)	คอร์โปเรชั่น	จำากัด	 146

บริษัท	สยามไฟเบอร์กลาส	จำากัด		 147
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บริษัท	ทีพีไอ	คอนกรีต	จำากัด	 148

บริษัท	เดอะ	สยาม	เซรามิค	กรุ๊ป	อินดัสทรี่ส์	จำากัด	 149

บริษัท	มิตซุยไกรน์ดิ้ง	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จำากัด	 150

บริษัท	นาโน	มิเรอร์	อินดัสทรี้	จำากัด	 151

บริษัท	ยูเนียน	อินต้า	จำากัด	 153

บริษัท	ไดกิ	อลูมิเนียม	อินดัสทรี	(ประเทศไทย)	จำากัด	 154

บริษัท	เชอวาลอิเล็คโทรนิคเอ็นโคลสเซอร์	จำากัด	 156

บริษัท	พี	เอส	ซี	อินดัสตรีย์	จำากัด	 157

บริษัท	บางกอก	ไอโทอะ	จำากัด	 158

บริษัท	มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส	จำากัด	 160

บริษัท	ไทย	เซ็นทรัล	เมคคานิคส์	จำากัด	 161

บริษัท	ลัคกี้เฟลม	จำากัด	 162

บริษัท	แวค	รีเสิร์ช	จำากัด	 163

บริษัท	รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 164

บริษัท	สยาม	วอเตอร์	เฟลม	จำากัด	 165

บริษัท	วาสเซอร์แคร์	จำากัด	 166

บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จำากัด	(มหาชน)	 167

บริษัท	เคน	แมกซ์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 168

บริษัท	โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น	จำากัด	 169

บริษัท	เลคิเซ่	ไลท์ติ้ง	จำากัด	 170

บริษัท	โค๊ดคอนเน็กซ์	จำากัด	 172

บริษัท	สยามซาร์ค	จำากัด	 173

บริษัท	ไทยตาบูชิอิเล็คทริค	จำากัด	 175

บริษัท	สแตนดาร์ต	อินซูเลเตอร์	จำากัด	 176

บริษัท	แอล	แอนด์	อี	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 177

บริษัท	บริหารโครงการประหยัดพลังงาน	จำากัด	 178

บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	 179

บริษัท	ไมโครเวฟ	เทคโนโลยี	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 181

บริษัท	ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	 182

บริษัท	ปาร์คเกอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	คอร์ปอเรชั่น	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 183

บริษัท	เม็กเท็ค	แมนูแฟ็คเจอริ่ง	คอร์ปอเรชั่น	(ประเทศไทย)	จำากัด	 184

บริษัท	อินฟินิท	เทคโนโลยี	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 185

บริษัท	ธัญญผล	วิศวกรรม	จำากัด	 186
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บริษัท	โจวิท	จำากัด	 187

บริษัท	ฟูรูกาวา	ไฟเทล	(ประเทศไทย)	จำากัด	 188

บริษัท	อุตสาหกรรม	อีเล็คโทรนิคส์	จำากัด	(มหาชน)	 189

บริษัท	แอดวานซ์	เทอร์โม	เทคโนโลยี่	จำากัด	 191

บริษัท	โนวาเทค	เฮลธ์แคร์	จำากัด	 192

บริษัท	ไอเมด	ลาบอราเทอรี่	จำากัด	 193

บริษัท	ไทย	เด็นทอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 194

บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 195

บริษัท	เรดิคอน	จำากัด	 197

บริษัท	ซัมมิท	โอโต	บอดี้	อินดัสตรี	จำากัด	 198

บริษัท	เอนไกไทย	จำากัด	 199

บริษัท	ไทยรุ่งยูเนียนคาร์	จำากัด	(มหาชน)	 200

บริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนส	จำากัด	(มหาชน)	 201

บริษัท	ชูว์แมนส์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 202

บริษัท	วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี	จำากัด	 203

บริษัท	เอ็กเซดดี้	ฟริคชั่น	แมททีเรียล	จำากัด	 204

บริษัท	เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้	จำากัด	 205

บริษัท	แอมพาสอินดัสตรี	จำากัด	 207

บริษัท	แอโร่เวิร์ค	คอมโพสิต	(เอเชีย)	จำากัด	 208

บริษัท	พรีเมียร์	โพรดักส์	จำากัด	 210

บริษัท	นีสเทิร์น	อินดัสทรี	จำากัด	 211

บริษัท	ไวเบรโต	จำากัด	 212

บริษัท	ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม	จำากัด	 213

บริษัท	ลัคกี้เวิลด์กรุ๊ป	จำากัด	 214

บริษัท	เทดทราด	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 215

บริษัท	พี.เจ.ชลบุรี	พาราวู้ด	จำากัด	 216

บริษัท	อิมพัลชั่น	จำากัด	 218

บริษัท	เชสเตอร์ฟู้ด	จำากัด	 220

บริษัท	เค	ไลน์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 222

บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	 224

บริษัท	วิริยะประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 226

บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 227

บริษัท	แมกโนเลีย	ควอลิตี้	ดีเวลล็อปเม้นต์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 229
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บริษัท	อินโฟ	-	ดี	ซอฟแวร์	จำากัด		 232

บริษัท	เคพี	ซอฟท์	จำากัด	 234

บริษัท	อะมิวอยซ์	ไทย	จำากัด	 235

บริษัท	เจ็นเทค	คอนซัลติ้ง	จำากัด	 236

บริษัท	มายคอส	เทคโนโลยีส์	จำากัด	 237

บริษัท	ยามาฮ่า	มอเตอร์	เอเชียน	เซ็นเตอร์	จำากัด	 239

บริษัท	ฟาร์มา	นูวา	จำากัด	 240

บริษัท	ซัมมิท	อาร์แอนด์ดี	เซ็นเตอร์	จำากัด	 241

บริษัท	ยูคาลิปตัส	เทคโนโลยี	จำากัด	 242

บริษัท	แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน	จำากัด	 243

บริษัท	ฮอทิเจเนติคส์	รีเสิร์ซ	(เอส.	อี.	เอเชีย)	จำากัด	ในกลุ่มบริษัท	

อีสต์เวสต์ซีด	ตราศรแดง	 244

ศูนย์วิจัยและพัฒนา	เครือเบทาโกร	 246

บริษัท	แม็กซิม	อินทริเกรดเต็ด	โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 247

บริษัท	เด็นโซ่	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอเชีย	จำากัด	 248

บริษัท	อี	เอส	วิจัยและพัฒนา	จำากัด	 250

บริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	ลาโบราทอรี่	แมเนจเม้นท์	คอร์ป	จำากัด	 251

บริษัท	ลินิน	ด็อกเตอร์	จำากัด	 252

บริษัท	ฟาร์โก	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 254

บริษัท	ลานนาโปรดักส์	จำากัด	 255

บริษัท	แพน	ไดรฟ์ส	จำากัด		 256

บริษัท	แสงมิตร	อีเลคตริค	จำากัด	 257

บริษัท	ซีแมช	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 258

บริษัท	เชียงใหม่	เฮลตี้	โปรดักส์	จำากัด	 259

บริษัท	พีพี	ออนไทม์	จำากัด		 261

บริษัท	ดีโบลด์	(ประเทศไทย)จำากัด	 262

บริษัท	ซีดีไอพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	 263

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	 264





ทำ�เนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทย

ที่มีกิจกรรมด้�นก�รวิจัยและพัฒน� ประจำ�ปี 2556

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)

เลขที่	319	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	14
ถนนพญาไท	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ	10330

ดำาเนินการผลิตโดย

เปนไท	พับลิชชิ่ง

Pen	Thai	Publishing

โทรศัพท์	0	2736	9918

โทรสาร	0	2736	8891

waymagazine@yahoo.com


	อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
	อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอสิ่งถัก
	อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่ง
และย้อมสีขนสัตว์
	อุตสาหกรรมการฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ รวมทั้งการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องลากเทียมสัตว์ และรองเท้า
	อุตสาหกรรมการผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก 
ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟาง
และวัสดุถักอื่นๆ
	อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
	อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู
	อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
	อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
	อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
	อุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
	อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์
	ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
	อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
	อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ
	อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและ
เครื่องมือไฟฟ้าซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
	อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร
	อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ 
	การวัดความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และนาฬิกา
	อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
	อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ
	อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน และการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
	อุตสาหกรรมการโรงแรมและภัตตาคาร
	อุตสาหกรรมการขนส่งทางบกและท่อลำเลียง
	อุตสาหกรรมการขนส่งและการท่องเที่ยว
	อุตสาหกรรมบริการตัวกลางทางการเงิน และการประกันภัย
	อุตสาหกรรมบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
	อุตสาหกรรมบริการให้เช่าสินทรัพย์
	อุตสาหกรรมบริการกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
	อุตสาหกรรมบริการการวิจัยและพัฒนา
	อุตสาหกรรมบริการด้านธุรกิจอื่นๆ
	อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและอนามัย
	ภาคอุตสาหกรรมการค้าส่งค้าส่งหรือตัวแทนจำหน่าย
	ภาคอุตสาหกรรมการค้าปลีก อุปโภคบริโภค 
	(ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ)

