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อุตสาหกรรมการผลิต 
เหมืองแร่และหิน



บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน)
PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
   
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท   
ก�รนำ�เข้� ส่งออก ผลิต เหมืองแร่สังกะสี ถลุงแร่สังกะสี

ที่อยู่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-695-9499, 055-517-444
โทรส�ร 02-695-9495
Home page WWW.PADAENG.COM
   
ชื่อผู้ติดต่อ นพดล ยศทวี
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ-วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ -
E-mail NOPPADOLY@PADAENG.CO.TH
   
ปีที่ก่อตั้ง 2524
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
   
ทุนจดทะเบียน  2,260,000,000 บาท 
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 888 คน 
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 5,372,000,000 บาท 
   
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา   
ปี 2555 วิจัยสารละลายในสังกะสีโดยใช้ Solvent
ปี 2556 วิจัยสารละลายในสังกะสีโดยใช้ Solvent

5



อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม



บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำากัด
IDEAL WATER COMPANY LIMITED
   
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	
น้ำ�ดื่มแมกนีเซียม

   
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	   
ผลิตจำ�หน่�ยน้ำ�ดื่มแมกนีเซียม

   
ที่อยู่ 170/1 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 02-952-2277
โทรส�ร 02-962-6951-4
Home page WWW.IDEALWATER.CO.TH
   
ชื่อผู้ติดต่อ กิตติ ธนพิพัฒนากิจ, ชุติมา บุญยศักดิ์เสรี
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการแผนกการผลิต 3, เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 02-952-2277, 02-962-6888  Ext.610
E-mail CHUTIMA.B@THIENSURAT.CO.TH
   
ปีที่ก่อตั้ง 2540
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 

ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท 
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 ไม่ระบุ  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 326,682  บาท 
   
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา   
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับน้ำา มีการเพิ่ม Magnesium ในน้ำา
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับน้ำา มีการเพิ่ม Magnesium ในน้ำา
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
   
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท   
อ�ห�รแปรรูป, อ�ห�รพร้อมรับประท�น, อ�ห�รขบเคี้ยว, อ�ห�รทะเล, ร้�นอ�ห�ร และปศุสัตว์

ที่อยู่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-339-3999
โทรส�ร 02-392-9743
Home page WWW.SORKON.CO.TH
   
ชื่อผู้ติดต่อ เสาร์วรัช โสดา
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์ 02-339-3940 Ext.4520
E-mail SAOWARAT@SORKON.CO.TH
   
ปีที่ก่อตั้ง 2527
สถ�นะก�รถือหุ้น ไม่ระบุ
   
ทุนจดทะเบียน  242,550,000  บาท 
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 970 คน 
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 1,446,161,252 บาท 
   
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา   
ปี 2555 ไม่ระบุ
ปี 2556 ไม่ระบุ
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บริษัท แอดวานซ์ มีท โปรดักส์ จำากัด
ADVANCE MEAT PRODUCTS COMPANY LIMITED
   
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท   
ประกอบกิจก�รก�รผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รแปรรูป

ที่อยู่ 8/15 หมู่ที่ 12 ซอยไอยรา 6 ถนนไอยรา 1 คลองสอง คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 081-318-5941, 02-520-3319-21
โทรส�ร -
Home page -
   
ชื่อผู้ติดต่อ พัชนุฒ จงจตุรภัทร
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์ -
E-mail CHITTRA_SUNTRA@HOTMAIL.COM
   
ปีที่ก่อตั้ง 2545
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
   
ทุนจดทะเบียน  66,000,000 บาท 
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 300 คน 
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 85,817,596 บาท 
   
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา   
ปี 2555 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเพิ่มสูตรหรือวัตถุดิบ
ปี 2556 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเพิ่มสูตรหรือวัตถุดิบ
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บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำากัด
THAI FOODS POULTRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต  จตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-513-8989,089-074-9998
โทรส�ร 02-513-8989
Home page -

ชื่อผู้ติดต่อ ศุภโชค จารุปริมยารัตน์
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ
โทรศัพท์ -
E-mail CHOKU_22TH@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง 2544
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน  3,750,000,000 บาท
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 2,500 คน
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 10,406,128,219  บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 การทดลองสูตรอาหารสัตว์
ปี 2556 การทดลองสูตรอาหารสัตว์
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บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด
THE PEAGE CANNING (1958) COMPANY LIMITED
   
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท   
ผลิตเครื่องกระป๋อง เครื่องดอง ของเค็ม

ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์  บางครุ พระประแดง 
สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 02-819-3111
โทรส�ร -
Home page WWW.PEACECANNING.COM
   
ชื่อผู้ติดต่อ พนิดา จอนเข็ม
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ -
E-mail PANIDA@PEACECANNING.COM
   
ปีที่ก่อตั้ง 2501
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
   
ทุนจดทะเบียน  300,000,000   บาท 
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 1,000 คน 
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 973,139,242   บาท 
   
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา   
ปี 2555 เอา By product มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ปี 2556 เอา By product มาใช้ให้เกิดประโยชน์
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บริษัท เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำากัด 
A.P.FROZEN FOODS COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
นำ�เข้� ส่งออก ผลิต ค้�ส่ง-ปลีก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�กซูริมิ 

ที่อยู่ 21/49-50 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 034-822-641-3, 081-808-0121 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พรรษสร ชื่นชูสกุล 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail RD@APFROZEN.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2533 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  300,000,000  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 400 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 152,767,447  บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาอาหารแปรรูป 
ปี 2556 พัฒนาอาหารแปรรูป 
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บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด  
SONGKLA CANNING PUBLIC COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	 	   
ก�รผลิต จำ�หน่�ยและส่งออกอ�ห�รทะเลบรรจุกระป๋อง 

ที่อยู่ 979/9-10 ชั้น 12 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ถนนพหลโยธิน สามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 074-447-093 
โทรส�ร 074-334-009 
Home page WWW.THAIUNION.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เผ่าเทพ เปรมใจ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail PAOTEP_PR@THAIUNION.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2536 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  360,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 4,500 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 7,480,830,794  บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา	    
ปี 2555 การออกแบบสูตรและกระบวนการผลิตสินค้า 
ปี 2556 การออกแบบสูตรและกระบวนการผลิตสินค้า 
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บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำากัด (มหาชน)
TRANG SEAFOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ซูชิ ปล�กินดิบ หมึกกินดิบ ปูทะเลแช่แข็ง และหอยทะเลแช่แข็ง 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
อุตส�หกรรมก�รผลิตแปรรูปอ�ห�รทะเลแช่แข็ง เพื่อก�รส่งออก และจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ ผ่�นก�รรับรองระบบ GMP/

HACCP โดยกรมประมง 

    
ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนกันตัง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-582-134-9 
โทรส�ร 075-582-133 
Home page WWW.TRSTRANG.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กิตติพงษ์ หลงสะ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าประกันคุณภาพ 
โทรศัพท์ - 
E-mail QA@TRSTRANG.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  60,119,255  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 800 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 914,298,686  บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 เปลี่ยนวัตถุดิบในการทำาผลิตภัณฑ์เดิม 
ปี 2556 เปลี่ยนวัตถุดิบในการทำาผลิตภัณฑ์เดิม 
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บริษัท น้ำาปลา พิไชย จำากัด 

PICHAI FIHS SAUCE COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ย น้ำ�ปล� ซื้อม� 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย 

- น้ำ�ปล�แท้ ตร�หอยน�งรม  ไส้ตัน  จั่นเพชร  หอยสังข์ ปล�ทูน่�

- น้ำ�ปล�พริก ตร�หอยน�งรม ไส้ตัน

- น้ำ�ปล�สูตร ร�ดปล�ทอด ตร�หอยน�งรม

- น้ำ�จิ้มแจ่ว ตร�หอยน�งรม

    
ที่อยู่ 129 ถนนบางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 038-391-531-4 
โทรส�ร 038-391-530 
Home page WWW.PICHAIFISHSAUCE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อารีย์ มีสวัสดิ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 
โทรศัพท์ - 
E-mail AREE@PFS.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2529 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  85,000,000  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 230 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 418,291,558 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงและพัฒนาสูตรน้ำาปลา น้ำาจิ้มซีฟู้ด 
ปี 2556 ปรับปรุงและพัฒนาสูตรน้ำาปลา น้ำาจิ่มซีฟู้ด 
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บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำากัด 

PRO BIOTECH FEED COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รโรงง�นอ�ห�รสัตว์ กิจก�รค้�ถั่ว ผลิตภัณฑ์ก�กถั่วเหลืองหมักชีวภ�พ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รเสริมโปรตีนสำ�หรับสัตว์ ก�กถั่วเหลืองหมักชีวภ�พ และส�รเสริมชีวนะโปรไบโอติก จุลินทรีย์ 

Bacillus subtilis

    
ที่อยู่ 91/1 หมู่ที่ 1 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท์ 034-418-165 
โทรส�ร 034-418-166 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ภัทรวดี ปิยะปรีชายุทธ 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
โทรศัพท์ - 
E-mail PROBIOTECHFEED.QC@HOTMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2546 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 30 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  49,664,258 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา	    
ปี 2555 ปรับปรุงและพัฒนาถั่วหมักด้วยจุลินทรีย์ 
ปี 2556 ปรับปรุงและพัฒนาถั่วหมักด้วยจุลินทรีย์ 
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บริษัท แฟนซี เวิลด์ จำากัด 

FANCY WORLD COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิต จำ�หน่�ย ผลไม้แปรรูปต่�งๆ 

ที่อยู่ 129 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-903-0445 Ext.21 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุวรส  ทิมซ้อน 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail RESEARCH@FANCYWORLD.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2525 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  30,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 85,208,739 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาและวิจัยสูตรเครื่องดื่ม 
ปี 2556 พัฒนาและวิจัยสูตรเครื่องดื่ม 
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บริษัท ซี.เอส.ซี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

C.S.C. FOODS (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร 

ที่อยู่ 438/35 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท  คลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-711-5053 
โทรส�ร 02-381-2704 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธีรยุทธ์ พุทธประวัติ 
ตำ�แหน่ง สมุห์บัญชี 
โทรศัพท์ - 
E-mail TEERAYOOT90@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  40,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 57 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 65,809,392 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ลูกอม 
ปี 2556 ลูกอม 
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บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำากัด 

VITA FOOD FACTORY (1989) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและส่งออกพืชผักผลไม้กระป๋อง 

ที่อยู่ 39/3 หมู่ที่ 7 ถนนแสนตอ-ท่าตะคร้อ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 034-542-634-7, 080-651-4422 
โทรส�ร 034-542-638 
Home page WWW.VITAFOOD.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธนกฤต 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 
โทรศัพท์ - 
E-mail QA_MANAGER@VITAFOOD.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  330,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 1,200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 2,002,606,194 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลไม้แห้ง น้ำาผลไม้ 
ปี 2556 พัฒนาผลไม้แห้ง น้ำาผลไม้ 
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บริษัท นูบูน จำากัด 

NU BOON COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยเครื่องดื่ม น้ำ�ผักน้ำ�ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ช�และก�แฟ  

ที่อยู่ 984/79 ถนนสุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110

โทรศัพท์ 02-390-2165 
โทรส�ร - 
Home page WWW.NUBOON.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เบญญาลัทธ์ จิตระมัย 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail BENYALAT@NUBOON.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  35,000,000   บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 535,719,737   บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
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บริษัท เอราวัณฟูด จำากัด (มหาชน) 

ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รอุตส�หกรรม ตั้งโรงง�นผลิตอ�ห�รทุกชนิด เช่น ผลไม้กระป๋อง อ�ห�รกระป๋อง 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
น�ยเกียรติ ตั้งสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด โรงง�นเครื่องกระป๋องกวงอิ๊วลัง ในปี 2514 โดยผลิตผักก�ดดอง

เพื่อจำ�หน่�ย และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำ�กัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2530 ในชื่อบริษัทเอร�วัณฟูด จำ�กัดและจดทะเบียน

เป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด วันที่ 20 พฤษภ�คม 2547 ในชื่อ บริษัทเอร�วัณฟูด จำ�กัด (มห�ชน) โดยผลิตผักและผลไม้บรรจุ

กระป๋อง กะทิบรรจุกระป๋อง ภ�ยใต้ตร�สินค้� ช้�งคู่ลูกโลก, ตร�ช้�งคู่ ซึ่งมีก�รส่งออกในต่�งประเทศ 95 % และภ�ยใน

ประเทศ 5 % 

    
ที่อยู่ 127/21 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนนนทรี ช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 034-462-588-89 
โทรส�ร 034-822-487 
Home page WWW.ERAWANFOOD.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐวิทย์ ทองสม 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 089-1476246 
E-mail RD@ERAWANFOOD.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  150,000,000   บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  153 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 245,246,201   บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาเครื่องดื่ม ขนมหวาน ให้มีความหลากหลายของรสชาติ 
ปี 2556 พัฒนาเครื่องดื่ม ขนมหวาน ให้มีความหลากหลายของรสชาติ เช่น เครื่องดื่ม

รสข้าวเหนียวมะม่วง 
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บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำากัด 

WORAPORN FRUIT PROCESSING 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยผลไม้ดอง ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม 

ที่อยู่ 5 ถนนสุวินทวงศ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-813-444 
โทรส�ร 038-812-389 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กัลยาณี ศิริสวัสดิ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการทั่วไป 
โทรศัพท์ - 
E-mail KORN.ONLY@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  4,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 90 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 73,617,269 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ปี 2556 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
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บริษัท หาดใหญ่ แคนนิ่ง จำากัด 

HATYAI CANNING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลไม้บรรจุกระป๋อง ปล�ซ�ร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 

ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 90230
โทรศัพท์ 074-251-908,081-479-9933 
โทรส�ร 074-250-476 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศิรินภา แสงทักษิณ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail THAICORP1990@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2540 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  34,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 80 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 48,915,357 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 เป็นการพัฒนาและปรับปรุงด้าน Packing ลูกตาล
ปี 2556 เป็นการพัฒนาและปรับปรุงด้าน Packing ลูกตาล
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บริษัท กสิสุรีย์ จำากัด 
KASISURI COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ก�รผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�มันและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่ได้จ�กก�รสกัดเมล็ดข้�วโพด รำ�ข้�ว 

ที่อยู่ 293/23 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 035-222-710 
โทรส�ร - 
Home page WWW.KASISURI.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กุลธิดา แก้วประพาฬ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail - 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  240,000,000  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์จำาพวกน้ำามันรำาข้าว, ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง, ทำาวิจัยร่วมกับ Nanotec & สกว  

เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จาก By product
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บริษัท ล่ำาสูง (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
น้ำ�มันพืชผ่�นกรรมวิธี, ไขมันพืชผ่�นกรรมวิธีและผลิตภัณฑ์เนยเทียม 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	
ประกอบธุรกิจหลักในด้�นก�รผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ น้ำ�มันป�ล์ม, ไขมันพืชผสมและเนยเทียม 

    
ที่อยู่ 236 หมู่ 4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-709-3610 
โทรส�ร 02-324-0640 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พัชรินทร์ อรัญวัฒน์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail PATCHARIN.A @LAMSOON.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2517 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
    
ทุนจดทะเบียน  820,000,000     บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 327 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 5,859,338,205  บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จำาพวกเนยเทียม Fat spread, Shortening น้ำามันปาล์ม 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
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บริษัท ยูนิวานิชน้ำามันปาล์ม จำากัด  

UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
น้ำ�มันป�ล์มดิบ (Crude Palm Oil) น้ำ�มันเมล็ดในป�ล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil) ก�กเมล็ดในป�ล์ม (Palm 

Kernel Cake) เมล็ดพันธุ์และต้นกล้�ป�ล์ม (Palm Seeds and Seedlings) กระแสไฟฟ้�และใบหุ้นอ�ก�ศ (Electricity 

and Carbon Credits)

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัททำ�ธุรกิจปลูกสวนป�ล์มน้ำ�มันในจังหวัดกระบี่ สุร�ษฎร์ธ�นี และนครศรีธรรมร�ช มีพื้นที่เพ�ะปลูกประม�ณ 35,675 

ไร่ บริษัทมีโรงง�นสกัดน้ำ�มันป�ล์มดิบ 3 แห่ง และโรงง�นสกัดน้ำ�มันเมล็ดในป�ล์มดิบ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ โรงง�น

สกัดน้ำ�มันป�ล์มแต่ละแห่งของบริษัทฯ ใช้กระบวนก�รดักจับก๊�ซมีเทนเพื่อลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรย�ก�ศ 

และผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทนเพื่อจำ�หน่�ยให้กับก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค

บริษัทมีหน่วยง�นวิจัยและพัฒน�ของตนเอง ทำ�ง�นวิจัยด้�นต่�ง ๆ เช่น (1) โครงก�รปรับปรุงพันธุ์ป�ล์มน้ำ�มัน  

(2) โครงก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ป�ล์มน้ำ�มันลูกผสมคุณภ�พดีสำ�หรับใช้ปลูกทดแทนในสวนของบริษัท อีกทั้งจำ�หน่�ยให้แก่

เกษตรกรทั่วไปทั้งในและต่�งประเทศ (3) โครงก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อจ�กป�ล์มน้ำ�มัน เพื่อผลิตต้นกล้�พันธุ์ป�ล์มคุณภ�พ

สูง และเป็นส่วนหนึ่งของก�รขย�ยง�นด้�นก�รปรับปรุงพันธุ์ของบริษัท (4) โครงก�รปลูกทดสอบลูกผสมป�ล์มน้ำ�มัน  

(5) โครงก�รวิจัยก�รปลูกทดแทน (6) โครงก�รให้น้ำ�ชลประท�น (7) โครงก�รปลูกป�ล์มระยะชิดระดับต่�ง ๆ 

    
ที่อยู่ 258 หมู่ที่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-634-634 
โทรส�ร 075-681-124 
Home page WWW.UNIVANICH.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ไพรวัลย์ โต๊ะดำา 
ตำ�แหน่ง RESEARCH OFFICER 
โทรศัพท์ 075-652-068 
E-mail PRAIWAN.T@UNIVANICH.COM,  INFO@UNIVANICH.COM 
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ปีที่ก่อตั้ง 2512 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
    
ทุนจดทะเบียน  470,000,000     บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 1,094 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 5,709,625,350   บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำามัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำามันคุณภาพดี

จำาหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อปาล์มน้ำามัน 

ปี 2556 วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำามัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำามันคุณภาพดี
จำาหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อปาล์มน้ำามัน 
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บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด 

MITR PHOL SUGAR CORP., LTD. 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
โดยมีส�ยก�รประกอบธุรกิจหลัก 6 ส�ย ประกอบด้วย

• ธุรกิจน้ำ�ต�ลในประเทศ (“กลุ่มมิตรผลในประเทศไทย”)

• ธุรกิจน้ำ�ต�ลในประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (“กลุ่มมิตรผลส�ข�ประเทศจีน”)

• ธุรกิจน้ำ�ต�ลในประเทศอ�เซียน (“กลุ่มมิตรผลอ�เซียน”)

• ธุรกิจป�ร์ติเกิลบอร์ด (“กลุ่มธุรกิจป�ร์ติเกิลบอร์ด”)

• ธุรกิจพลังง�น (“กลุ่มพลังง�น”)

• ธุรกิจขนส่ง (“กลุ่มขนส่ง”)

    
ที่อยู่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-794-1000 
โทรส�ร 02-656-8494 
Home page WWW.MITRPHOL.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อัปสร เปลี่ยนสินไชย 
ตำ�แหน่ง ผู้อำานวยการด้านวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 044-881-151 
E-mail UPSORNP@MITRPHOL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2518 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  4,778,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 ไม่ระบุ คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 18,848,661,583 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ทำางานวิจัยและพัฒนาด้านอ้อย น้ำาตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
ปี 2556 ทำางานวิจัยและพัฒนาด้านอ้อย น้ำาตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
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บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำากัด 

WIN CHANCE FOODS COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยซอส เครื่องปรุงรส และอ�ห�รพร้อมปรุง  

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�ได้แก่ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสหอย

น�งรม น้ำ�จิ้มไก่ ม�ยองเนส สลัดครีม และซอสต่�งๆ รวมถึงน้ำ�มัน และชุดเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง

    
ที่อยู่ 134 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 

10540
โทรศัพท์ 02-705-6969 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พินสราญ ลื่นเสือ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการอาวุโส 
โทรศัพท์ - 
E-mail PINSARAAN.R@WCF.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2528 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  108,097,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 280 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 891,365,632 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆ 
ปี 2556 พัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆ 

29



บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำากัด 

ALFREDO ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ส่งออก ผลิต ค้�ส่งอ�ห�รที่ทำ�จ�กแป้งพิซซ่� ผลิตอ�ห�ร และบรรจุภัณฑ์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูปแช่แข็งประเภท พิซซ� แซนด์วิช( Hot Sandwich / Stromboli ) , แร็ป ( Wrap ) จำ�หน่�ยในห้�ง

สรรพสินค้� ร้�นสะดวกซื้อ  รวมถึงส�ยก�รบินทั้งในและต่�งประเทศ  มีก�รพัฒน�ทั้งรูปแบบ รสช�ติ รวมถึงออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อก�รนำ�ไปบริโภค

    
ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 5 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035-332-111 
โทรส�ร 035-332-120 
Home page WWW.ALFREDO.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ จรุงโรจน์ อยู่บัว 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพำฒนา 
โทรศัพท์ 035-332-111  Ext.248 
E-mail JARUNGROTE@ALFREDO.CO.TH, AFE@ALFREDO.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2539 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  30,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 270 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 276,395,332 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่า 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่า 
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บริษัท พูราโต๊ส (ประเทศไทย) จำากัด 

PURATOS(THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิต นำ�เข้� ส่วนผสม ส่วนประกอบทุกชนิดสำ�หรับก�รทำ�ขนมอบ ขนมหว�น 

ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 038-570-386-9 Ext.207 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุชาดา ไกรเทพ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail SUCHADA.C@PURATOS.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2550 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 
    
ทุนจดทะเบียน  44,211,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 70 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 278,630,510 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเบเกอรี่ใหม่ พัฒนาปรับปรุงสูตรเดิมให้มีความหลาก

หลายขึ้น 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเบเกอรี่ใหม่ พัฒนาปรับปรุงสูตรเดิมให้มีความหลาก

หลายขึ้น 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) 

TIPCO FOODS(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและส่งออกผลไม้กระป๋อง เช่น สับปะรด มะละกอ ว่�นห�งจระเข้ เป็นต้น

ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์มะพร้�วและมะพร้�วกะทิ

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) ก่อนหน้�นี้ เป็นที่รู้จักในน�ม บริษัท สับปะรดไทย จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 

22 มีน�คม 2519 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้�นบ�ท ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้�นบ�ท โรงง�นอยู่ใน 

เขตพื้นที่อำ�เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง  

น้ำ�สับปะรดคั้น น้ำ�สับปะรดเข้มข้นเพื่อก�รส่งออก

บริษัทได้เข้�สู่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2532 ภ�ยใต้สัญลักษณ์ “TIPCO” ปัจจุบัน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ นับเป็น

หนึ่งในบริษัทผู้นำ�ผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปเพื่อก�รส่งออกในประเทศไทย

นอกจ�กนั้นบริษัทยังได้มีก�รขย�ยก�รลงทุนเข้�สู่ธุรกิจน้ำ�ผลไม้พร้อมดื่ม ภ�ยใต้บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำ�กัด และ

ธุรกิจค้�ปลีกน้ำ�ผลไม้ปั่นสด ภ�ยใต้บริษัท ทิปโก้รีเทล จำ�กัด นอกจ�กนี้ บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญในก�รวิจัยและพัฒน�

ปรับปรุงผลผลิตท�งก�รเกษตร โดยได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำ�กัด ซึ่งได้ทำ�ก�รวิจัยและพัฒน�ขย�ยส�ยพันธุ์พืช 

และโรงง�นส�รสกัดพืช ตลอดจนพัฒน�สับปะรดส�ยพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทิปโก้โดยเฉพ�ะ

    
ที่อยู่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 032-811-226-31,02-271-0041-2  
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ปอชญา 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 032-811-226-31 Ext.1553-1555 
E-mail PORCHAYA@TIPCO.NET 
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ปีที่ก่อตั้ง 2519 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  500,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 2,043 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 6,096,310,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รโรงง�นผลิตบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ผลิตขนมปังกรอบ คุ๊กกี้ และเวเฟอร์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้�นบ�ท 

ซึ่งเป็นก�รร่วมทุนระหว่�ง บริษัท เพรซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ของใต้หวัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีก�รผลิต และ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด ซึ่งรับผิดชอบในด้�นก�รตล�ดและก�รจำ�หน่�ยสินค้� มีวัตถุประสงค์ในก�รก่อตั้งเพื่อผลิต

บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “ม�ม่�” โดยมีสำ�นักง�นใหญ่แห่งแรกที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และเปิดทำ�ก�ร

โรงง�นแห่งแรกที่เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ซึ่งหลังจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปีแรกผ่�นไป หุ้นทั้งหมดได้ถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้น 

คนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ม�จวบจนปัจจุบัน 

บริษัทฯ จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปลี่ยนสภ�พเป็นบริษัทจำ�กัดมห�ชน เมื่อปี 2537 ปัจจุบันมีทุน

จดทะเบียน 240 ล้�นบ�ท

    
ที่อยู่ 304 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 038-480-502 
โทรส�ร 038-480-184 
Home page WWW.MAMA.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุมลรัตน์ กมลโชติ 
ตำ�แหน่ง RESEARCH DEVELOPMENT AND QUALITY ASSURANCE MAN-

AGER 
โทรศัพท์ 038-480-502 
E-mail SUMONRUT.K@MAMA.CO.TH 
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ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  240,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 3,200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 9,817,550,791 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำากัด 

ASIA JUMBO INDUSTRIES COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตลูกกว�ด ลูกอม 

ที่อยู่ 202 หมู่2 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-721-211-2 
โทรส�ร 035-721-210 
Home page WWW.ASIAJUMBO.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ปริยสิริ พุฒิภิณโญ 
ตำ�แหน่ง MANUFACTURING MANAGER 
โทรศัพท์ 035-721212 
E-mail ASIAJUMBO@ASIAJUMBOIND.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2525 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000   บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 500 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 ปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท ซิโฟน่า ค๊อฟฟี่ จำากัด 

CIPHONA COFFEE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รโรงง�นผลิตก�แฟ 

ที่อยู่ 75/76 หมู่ที่ 11 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-529-6164 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สายพิณ ลือชา 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
โทรศัพท์ - 
E-mail HR@CIPHONA.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2549 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  30,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 30 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 22,577,119 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงสูตรกาแฟ 
ปี 2556 พัฒนาและปรับปรุงสูตรกาแฟ 
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บริษัท ชาระมิงค์ จำากัด
RAMING TEA COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยใบช� และช�ผง ตลอดจนช�สมุนไพร 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ก�รสำ�รวจและบุกเบิกไร่ช�ของประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี เกษตรกรตัวอย่�ง

ของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ช�ระมิงค์ จำ�กัด ด้วยแรงบันด�ลใจจ�กก�รค้นพบในหนังสือเอ็นไซโคลปิเดียว่� 

“ณ ผืนแผ่นดินของถิ่นล้�นน� เป็นแหล่งกำ�เนิดช�แห่งหนึ่งของโลก” (William H : Ukers, 1935. All about tea The 

Tea and Coffee Trade Journal.) ก�รสำ�รวจในครั้งนั้น พบว่�ต้นเมี่ยง ณ เขตภูเข�สูง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่คนรุ่นเก่� 

เก็บม�ทำ�เมี่ยง เป็นต้นช�ป่�ที่ขึ้นต�มธรรมช�ติและเป็นช�ส�ยพันธุ์อัสสัมแบบเดียวกับที่นิยมปลูกในประเทศอินเดียและ 

ศรีลังก� ก�รบุกเบิกทำ�ไร่และผลิตช�แบบส�กลจึงได้เริ่มต้นขึ้น บริษัท ช�ระมิงค์ จำ�กัด เดิมชื่อ บริษัท ใบช�ตร�ภูเข� จำ�กัด 

ได้เริ่มบุกเบิก ทำ�ไร่ช� และผลิตใบช�ในพื้นที่ภูเข�สูง แหล่งต้นน้ำ� อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว่� 3,000 ไร่ ส่งเสริมอ�ชีพก�ร

ปลูกช�แก่ช�วเข�เผ่�มูเซอ และช�วท้องถิ่น กว่� 200 หลังค�เรือน ในปี พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ช�ระมิงค์ 

จำ�กัด เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกช� ซึ่งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำ�ปิง เดิมชื่อแม่น้ำ�แม่ระมิงค์ และเป็นพื้นที่เดียวกับที่ แกะภูเข�

อ�ศัย ซึ่งแกะภูเข�ภ�ษ�อังกฤษเรียกว่� RAM จึงสอดคล้องกับคำ�ว่� RAMING TEA โดยเป็นผู้ผลิตช�ฝรั่งแห่งเดียว 

ในประเทศไทยต�มวิธีก�รผลิตแบบส�กล ปัจจุบันบริห�รง�นม�ถึงรุ่นที่ 3 คือ คุณจักริน วังวิวัฒน์ ได้พัฒน�ให้ผลิตภัณฑ์

ใบช�ระมิงค์ก้�วเข้�สู่คว�มเป็นส�กล และมีก�รผลิตก�แฟอ�ร�บิก้� รวมถึงเตรียมคว�มพร้อมในก�รปลูกพืชอื่นเสริม

อีกอย่�งเช่น โกโก้ โดยในอน�คตจะมุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์หรือ “ออร์แกนิกฟู้ด” ทั้งหมด และเน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�

ประโยชน์เพื่อชุมชนม�กกว่�ก�รแสวงห�ผลกำ�ไร

    
ที่อยู่ 151 หมู่ที่ 4 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-242-292 
โทรส�ร 053-242-616 
Home page WWW.RAMINGTEA.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กมลพรรณ อาสาสรรพกิจ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทรศัพท์ - 
E-mail A.KAMONPHAN@RAMINGTEA.CO.TH, INFO@RAMINGTEA.

CO.TH 
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ปีที่ก่อตั้ง 2510 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  19,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 49 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 45,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุง Process การผลิต และสูตรการผลิตเพื่อรักษาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่สม่ำาเสมอ
ปี 2556 ปรับปรุง Process การผลิต และสูตรการผลิตเพื่อรักษาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่สม่ำาเสมอ
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บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด 

LANNA AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผัก ผลไม้ แช่แข็ง ได้แก่ ถั่วแระญี่ปุ่น ถั่วแขก มะม่วง ฯลฯ  ข้�วและแกงผักแช่แข็ง ผลไม้เคลือบช็อคโกแลตแช่แข็ง และ 

ผลิตภัณฑ์เพสต์ (Fruit preparation)

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
LACO มีคว�มมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต และจำ�หน่�ยถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็งรวมถึง Value added product ต่�งๆ 

ให้แก่ลูกค้�ทั่วโลก  ด้วยสภ�พภูมิประเทศ และพื้นที่ก�รเกษตรที่เหม�ะสม อีกทั้งขั้นตอนก�รผลิตที่มีคุณภ�พ ทำ�ให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีม�ตรฐ�นในระดับส�กล ก�รบริห�รมุ่งเน้นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ง�นวิจัยและพัฒน� ปรับปรุง 

ก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พอย่�งต่อเนื่อง

    
ที่อยู่ 106/5 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง ตำาบลสารภี อำาเภอสารภี  

จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-421-389-95 
โทรส�ร 053-421-388 
Home page WWW.LANNAAGRO.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พรมพร ชัยอมฤต 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการแผนกนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 053-421-389-95 Ext.352 
E-mail PROMPORN@LANNAAGRO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2536 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  195,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556 800 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556 817,532,939 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้น Value 

added product 
ปี 2556 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้น Value 

added product
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บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำากัด 

FASHION FOOD COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต ค้�ส่ง ค้�ปลีก นำ�เข้� ส่งออกขนมข้�วเกรียบ 

ที่อยู่ 105/4 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-324-777 
โทรส�ร 034-321-195 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ รุ่งโรจน์ สถิรกุล 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการโรงงาน 
โทรศัพท์ 034-324-777 
E-mail FASHIONFOODTHAILAND@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2531 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  210,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  850 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  737,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมอบกรอบ ข้าวโพดปิ้ง 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมอบกรอบ บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 
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บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำากัด 

THAI ASIA BISCUIT COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต ขนมปังกรอบ เวเฟอร์ ขนมขบเคี้ยว 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในระยะเริ่มแรก ต่อม�เนื่องด้วยวิสัยทัศน์อันก้�วไกลและคว�ม

ต้องก�รในก�รขย�ยกิจก�รของ คุณปิติชัย เด่นพฤกษ์ธรรม ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2535 บริษัท ฯ ของเร� 

มุ่งเน้นก�รผลิตสินค้�ประเภท บิสกิทเป็นหลัก เร�มีผลิตภัณฑ์ ประเภทบิสกิทกว่� 50 แบบ อ�ทิเช่น บิสกิทสอดไส้ต่�ง ๆ 

เอบีซี ขนมข�ไก่ ขนมปังกรอบโรยง� แครกเกอร์ ฯลฯ ทุกผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของคนไทยม�ช้�น�น 

อย่�งไรก็ต�ม เนื่องด้วยสภ�วะท�งเศรษฐกิจที่มีก�รแข่งขันสูง ประกอบกับคว�มต้องก�รที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค  

ดังนั้น บริษัทฯ ของเร�จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒน� คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของผู้บริโภค 

    
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02-811-0531-4 
โทรส�ร 02-811-0539 
Home page WWW.THAIASIABISCUIT.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ทิพอรุณ บุญเทียม 
ตำ�แหน่ง หัวหน้างานควบคุมคุณภาพและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทรศัพท์ 080-208-0222 
E-mail THAIASIABISCUIT@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  138 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  70,029,747 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงเครื่องจักร 
ปี 2556 ปรับปรุงเครื่องจักร 
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บริษัท กนกวรรณ ฟู้ด โปรดักส์ จำากัด 

KANOKWAN FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจก�รผลิต น้ำ�พริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส ของทอดและน้ำ�มันที่ได้จ�กผลิตภัณฑ์ พืชผลท�งก�รเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กพืชผลท�งก�รเกษตรทุกชนิด 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
รสเข้ม เต็มเครื่องเทศ เคล็ดลับคว�มอร่อยจ�กคุณกนกและคุณวรรณ ฤาช�ฤทธิ์ ผู้เชี่ยวช�ญอ�ห�รไทยกว่� 30 ปี  

ที่ถูกขน�นน�มให้เป็นตำ�น�นแห่งคว�มอร่อย เพร�ะเต็มที่ทุกส่วนผสมด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรอย่�งดีและพิถีพิถันในทุก 

ขั้นตอนก�รผลิต ให้ทุกคำ�ที่ลิ้มลอง ถูกรสถูกใจ ไม่มีคำ�ว่�ผิดหวัง ด้วยขั้นตอนก�รผลิตสินค้�ของกนกวรรณ ได้ก�ร

รับรองระบบคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล GMP, HACCP, BRC, HALAL, KOSHER  

    
ที่อยู่ 256 หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม ตำาบลอ้อมน้อย อำาเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74310
โทรศัพท์ 02-813-7655 
โทรส�ร 02-813-8459 
Home page WWW.KANOKWANFOOD.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวปัทมา ฤาชาฤทธิ์ 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทรศัพท์ 02-813-7655 Ext.127 
E-mail RD@KANOKWANFOOD.COM 
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ปีที่ก่อตั้ง 2550 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  130 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  58,168,984 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 สินค้า ตรากนกวรรณ
ปี 2556 1. สินค้าใหม่ ตรากนกวรรณ เช่น เครื่องต้มยำาน้ำาพริกเผา, น้ำาจิ้มไก่ สูตร 2
 2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำาพริกแกง (Curry Paste) ตามความต้องการของลูกค้า  

   เช่น เครื่องต้มยำาปรับรสชาติเฉพาะ สำาหรับลูกค้ากลุ่ม Food Service  &  
   Catering ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, น้ำาพริกแกงต่างๆ ปรับรสชาติ 
   เฉพาะ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำาหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ 
   ต่างประเทศ

 3. เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสและซอสปรุงรสต่างๆ (Seasoning Paste /  
   Sauce) ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ซอสต่างๆ สำาหรับลูกค้ากลุ่ม 
   อุตสาหกรรม, Food Service & Catering,  Modern Trade และ Trad 
   ing / Importer ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 4. ผลิตภัณฑ์กลุ่มของทอดและน้ำามันที่ได้จากผลิตภัณฑ์ เช่น กระเทียมเจียว  
   หอมแดงเจียว ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ด้านรูปร่างและขนาดหรือ 
   เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ปรับเปลี่ยนชนิดของน้ำามันสำาหรับทอด
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บริษัท คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์  

COFFEE FARMER (THAILAND) COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยก�แฟคั่วบด และก�แฟปรุงสำ�เร็จชนิดผง และก�แฟพร้อมดื่ม 

ที่อยู่ 12/2 หมู่ที่ 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
โทรศัพท์ 077-536-400, 089-894-9011 
โทรส�ร 077-536-399 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ประยูร สงค์ประเสริฐ 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ 089-894-9011 
E-mail COFFEEFARM2002@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2546 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  20 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  24,571,491 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ Packaging
ปี 2556 การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ Packaging
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บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด 

PATTANI FOOD INDUSTRIES COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต ส่งออกอ�ห�รทะเลบรรจุกระป๋อง 

ที่อยู่ 281 หมู่ที่ 8 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-414-333-6 
โทรส�ร - 
Home page WWW.PATTANIFOOD.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ประกิจ จันทร์หงษ์ 
ตำ�แหน่ง ผุ้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail PRAGIT@PATTANIFOOD.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2531 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,165 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,467,354,619 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 
ปี 2556 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 
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บริษัท สิทธินันท์ จำากัด 

SITTHINAN COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยวุ้นเส้น แป้งสลิ่ม แป้งถั่ว 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
เปิดดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ผลิตวุ้นเส้นตร�ต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ และวุ้นเส้นสดตร�ต้นไทร, แป้งถั่วเขียวตร�

ต้นสน,โปรตีนจ�กถั่วเขียว และจำ�หน่�ยแป้งมันสำ�ปะหลัง  

ที่อยู่ 90/54-90/57 ชั้น 19 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-598-3300-9 
โทรส�ร 02-598-1242 
Home page WWW.SITTHINAN.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พรรณา ปัญจวีณิน 
ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail PANNA@SITTHINAN.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2504 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 

ทุนจดทะเบียน  100,000,000   บาท
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  600 คน
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำากัด 

SIAM QUALITY STARCH COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังดิบ (Native tapioca starch) และแป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปร (Modified tapioca starch)

ที่อยู่ 38/6 หมู่ที่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 
ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 02-598-3135-8,098-832-6021 
โทรส�ร - 
Home page WWW.SQS.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สัญญา หกพุดซา 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail SANYA@SQS.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
    
ทุนจดทะเบียน  380,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  250 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  3,325,674,115 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากของเดิม 
ปี 2556 พัฒนาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
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บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำากัด 

SIAM UKF COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขนมปังแช่แข็ง ขนมปังป่น แป้งผสมเสร็จ 

ที่อยู่ 39/91 หมู่ที่ 2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 081-526-6829 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ จำาเนียร 
ตำ�แหน่ง ไม่ระบุ 
โทรศัพท์ - 
E-mail JUMNIAN@UKF.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2539 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
    
ทุนจดทะเบียน  40,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  130 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  287,918,122 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น 
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บริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำากัด 

LEE PATTANA FEED MILL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์และจัดจำ�หน่�ยวัตถุดิบ 

ที่อยู่ 33/137 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-632-7232,02-632-7300 
โทรส�ร 02-236-3828 
Home page WWW.LEEPATTANA.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นงนุช วงค์คงสวัสดิ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝายเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
โทรศัพท์ - 
E-mail NONGNUTE@LEEPATTANA.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2527 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  400 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  2,407,547,662 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงอาหารสัตว์ 
ปี 2556 พัฒนาและปรับปรุงอาหารสัตว์ 
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บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) 

LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ อบพืช 

ที่อยู่ 33/137 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 02-632-7232,02-632-7300 
โทรส�ร 02-236-3828 
Home page WWW.LEEPATTANA.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นงนุช วงศ์คงสวัสดิ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
โทรศัพท์ - 
E-mail NONGNUTE@LEEPATTANA.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  929,070,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,900,843,581 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงอาหารสัตว์ 
ปี 2556 พัฒนาและปรับปรุงอาหารสัตว์ กุ้ง และแมว 
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บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำากัด 

KASEMCHAI FARM GROUP COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้�นก�รเลี้ยงสัตว์บก อันได้แก่ ไก่ไข่, เป็ดไข่ และธุรกิจประมง ด้�นก�รเลี้ยงปล�น้ำ�จืด ต่อ

เนื่องไปถึงก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�กวัตถุดิบ รวมถึงอ�ห�รสัตว์

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
จ�กก�รทำ�ธุรกิจเลี้ยงเป็ดไข่ เมื่อปี พ.ศ. 2519 แล้วเข้�สู่ธุรกิจไก่ไข่ปี พ.ศ. 2535 จ�กนั้นได้ขย�ยไปสู่ธุรกิจประมงเกี่ยวกับ

ก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ� และแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กไข่ไก่และไข่เป็ด ได้แก่ ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด ไข่เค็มดิบ ไข่เค็มต้ม ไข่แดงเค็มแกะ ไข่

เยี่ยวม้� ไข่เหลวพ�สเจอร์ไรส์ เต้�หู้ไข่ ไข่ต้ม ไข่พะโล้ และไข่ตุ๋น 

    
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
โทรศัพท์ 034-301-531-5 
โทรส�ร 034-234-189 
Home page WWW.KCF.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ รุจิรา ธนกมลประดิษฐ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 034-301-531-5 
E-mail RUJIRA@KCF.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2546 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  47,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้สำาเร็จรูป 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่พะโล้สำาเร็จรูป 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำากัด 

THAI UNION FEEDMILL COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจก�รผลิตและจำ�หน่�ยรวมทั้งนำ�เข้�และส่งออกซึ่งสินค้�ประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ 

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-417-222 
โทรส�ร 034-417-255 
Home page WWW.THAIUNIONFEEMILL.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุพิศ ทองรอด 
ตำ�แหน่ง ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail SUPIS.T@TFM.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  500,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  500 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  3,412,912,641 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงอาหารทะเล 
ปี 2556 พัฒนาและปรับปรุงอาหารทะเล 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
สิ่งทอสิ่งถัก

54



บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำากัด 

THAI TEXTILE DEVELOPMENT AND FINISHING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
รับจ้�งฟอกย้อม, ย้อมผ้�, ตกแต่งผ้�สำ�เร็จรูป 

ที่อยู่ 525/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
10280

โทรศัพท์ 02-323-2514-8 
โทรส�ร 02-323-0657 
Home page WWW.TTDF.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วิศิษฐ์ สุเมธเสนีย์ 
ตำ�แหน่ง ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ - 
E-mail PERSONAL@TTDF.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2534 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 
    
ทุนจดทะเบียน  353,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท ไทยนำาโชคเท็กซ์ ไทล์ จำากัด 

THAI NUM CHOKE TEXITLE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รทอผ้� 

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02-389-2377 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ 
ตำ�แหน่ง MANAGING DIRECTOR 
โทรศัพท์ - 
E-mail BANDIDP@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  60 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  36,913,956 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
เครื่องนุ่งห่ม
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บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด  

THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
อุตส�หกรรมผลิตชุดชั้นในสตรี 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัท ไทยว�โก้ จำ�กัด(มห�ชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีชั้นนำ�ในประเทศไทย ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิต ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, ISO50001:2011 และใส่ใจต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน ด้วยก�รดำ�เนิน

กิจกรรมด้�น CSR อย่�งต่อเนื่องเช่น ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในฉล�กเขียว(Green Label), ก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท ์

บนผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี, ก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของทั้งองค์กร และรวมถึงกิจกรรมว�โก้บร�เดย์ ก�รรับบริจ�ค

บร�เพื่อนำ�กลับม�เป็นพลังง�นทดแทนก�รใช้เชื้อเพลิงจ�กธรรมช�ติ 

    
ที่อยู่ 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-289-3100-9 
โทรส�ร 02-291-1788 
Home page WWW.WACOAL.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ คุณพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ / คุณกมลวรรณ สายแก้ว
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม / เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนา
โทรศัพท์ 02-289-3100-9 Ext.420, 288 
E-mail MRD@WACOAL.CO.TH / KAMOLWAN_CHA@WACOAL.

CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2513 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  120,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  2,640 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  3,901,293,907 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 โครงการสำารวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย  
ปี 2556 โครงการสำารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทย 
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อุตสาหกรรมการฟอกย้อม
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บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำากัด  

BANGKOK RUBBER PUBLIC CO., LTD. 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ไม่ระบุ 

    
ที่อยู่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-689-9500 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อริษา 
ตำ�แหน่ง ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ - 
E-mail ARISA.C@PAN-GROUP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  4,930,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  2,700 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  3,640,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำากัด 

SEFETY SHOES COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตรองเท้�นิรภัย หมวกนิรภัย  และ นำ�เข้�อุปกรณ์คว�มปลอดภัยครบวงจรเพื่อจำ�หน่�ยทั้งในประเทศ และส่งออกต่�ง

ประเทศ 

ที่อยู่ 318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำาทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-259-0320-3, 02-259-2680-3 
โทรส�ร 02-259-7504 
Home page WWW.PANGOLIN.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ไม่ระบุ 
ตำ�แหน่ง ไม่ระบุ 
โทรศัพท์ 02-259-0320-3, 02-259-2680-3 
E-mail SALES@PANGOLIN.CO.TH  
    
ปีที่ก่อตั้ง 2526 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  80,000,000  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  270 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าเซฟตี้ หมวกนิรภัย 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าเซฟตี้ 
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บริษัท เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

WORLD PET INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต เพื่อส่งออกของเล่นสุนัขทำ�จ�กหนังสัตว์ 

ที่อยู่ 919 หมู่ที่ 4 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-323-3001-4 
โทรส�ร 02-323-3005 
Home page WWW.WORLDPET.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วิกิจ ดำารงค์ศักดิ์กุล 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail WIKIJ@WORLDPET.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  155 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  180,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ปี 2556 ปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิต 
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บริษัท โกลด์ เลเธอร์ จำากัด 

GOLD LEATHER COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต จำ�หน่�ยส่ง-ปลีกเครื่องหนังต่�งๆ

ที่อยู่ 63/458-459 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน 
บางใหญ่ นนทบุรี 11140

โทรศัพท์ 02-926-2553-4, 087-541-4151 
โทรส�ร 02-926-2571 
Home page WWW.GOLDLEATHER.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐพล วิเศษวงษา 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail G_GOLDLEATHER@YAHOO.COM, NUTTHAPHOL68@GMAIL.COM
    
ปีที่ก่อตั้ง 2545 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  55 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  16,920,935 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องหนังกระเป๋าผู้หญิงและชาย 
ปี 2556 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องหนังกระเป๋าผู้หญิงและชาย 
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อุตสาหกรรมการผลิตไม้
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มหาชน) 

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์ จ�กไม้ป�ร์ติเคิลบอร์ด ไม้ย�งพ�ร� ไม้แปรรูปอบแห้ง และทำ� 

เครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ทำ�จ�กไม้และวัสดุอื่น 

ที่อยู่ 37/9 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง  ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
โทรศัพท์ 02-152-7301-4 
โทรส�ร 02-152-9305 
Home page WWW.ECF-FURNITURE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อธิพันธ์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail ATIPAN@EASTCOAST.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2555 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  130,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  800 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,171,911,107 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 
ปี 2556 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 
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บริษัท สยามวู้ดแลนด์ จำากัด 

SIAM WOODLAND COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รซื้อข�ย รับจ้�ง ตกแต่ง อัดประกอบ วีเนียร์ ล�มิเนต หินสังเคร�ะห์ และ ไฮกลอส 

ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 18 บึงคำาพร้อย ลำาลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-987-9020 
โทรส�ร 02-987-9031 
Home page WWW.SW-SIAMWOODLAND.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศิรินุช สุทัศน์ศรีสมบัติ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ HR
โทรศัพท์ - 
E-mail HR@SIAMWOODLAND.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  90,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  225,960,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ลดความเสียงจากการขนย้ายในกระบวนการผลิตท๊อป 
ปี 2556 พัฒนาคุณภาพการปิดขอบผลิตภัณฑ์วัสดุปิดผิวไฮกลอส 
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อุตสาหกรรมการพิมพ์
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บริษัท พูนิก้า จำากัด 

PUNICA COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิต หนังสือ 

ที่อยู่ 30 ซอยลาดพร้าว 58 (สุขสันต์ 1) ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-933-8500 
โทรส�ร - 
Home page WWW.PUNICA.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศิขรินพิชญ์ คุ้มครอง 
ตำ�แหน่ง บรรณาธิการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail PUNICABERRY@PUNICA.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2550 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  9 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  12,596,155 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 จัด Meeting fanclub
ปี 2556 ประกวดหานักเขียนหน้าใหม่ 
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อุตสาหกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม

69



บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำากัด 

PRODUCTS DEVELOPMENT MANUFACTURING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
รับจ้�งผลิตน้ำ�มันหล่อลื่น และจ�ระบี สำ�หรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตส�หกรรม 

ที่อยู่ 1273-1274 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-428-009-12 
โทรส�ร 034-428-013 
Home page WWW.PDM.CO.TH, WWW.VELOIL.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วัลลิกา จิตต์วราวงษ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทรศัพท์ - 
E-mail VALLIKA@VELOIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  75,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  180 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
ปี 2556 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงอุปกรณ์สำาหรับกระบวนการผลิตจาระบี  
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บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้� น้ำ� ไอน้ำ� ก๊�ซ ส�รเคมี เคมีภัณฑ์ 

ที่อยู่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต 
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 038-408-500 
โทรส�ร 038-351-554, 038-351-444 
Home page WWW.THAIOILGROUP.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธีรเจต บุญพยุง 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 038-408-500 Ext.6230 
E-mail TEERACHATE@THAIOILGROUP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2504 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  20,400,278,730 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  794 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  414,599,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 จัดตั้ง R&D Steering Committee
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อุตสาหกรรมการผลิต 
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
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บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำากัด 

GENERAL DRUGS HOUSE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต ค้�ส่ง-ปลีกย�รักษ�โรค

    
ที่อยู่ 2-4 ซอยลาดพร้าว 82 (วิทยารมณ์) ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-530-0590,089-960-4844 
โทรส�ร 02-530-1228 
Home page WWW.GENERALDRUGSHOUSE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ชัชวาลย์ เจนบุญไทย 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail CHATCHVARN@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2502 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  369,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  150 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  163,544,172 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาตำารับยาสามัญใหม่ 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาตำารับยาสามัญใหม่ 
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บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำากัด
OLIC (THAILAND) LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต ส่งออก นำ�เข้�ย�รักษ�โรค เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
Contract manufacturing of pharmaceutical and related products

(OLIC, the largest pharmaceutical contract manufacturer in Thailand) 

    
ที่อยู่ 166 หมู่ที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ บางกระสั้น 

บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 035-221-031-6 
โทรส�ร 035-221-030 
Home page WWW.OLIC-THAILAND.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ปอรวัลย์ อ่ำากลัด 
ตำ�แหน่ง ASSISTANT MANAGER, PRODUCT DEVELOPMENT 
โทรศัพท์ 081-375-7935 
E-mail PORAWAN.A@OLIC-THAILAND.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2504 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  181,250,000   บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  850 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนายาน้ำา 
ปี 2556 พัฒนาแชมพู 
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บริษัท มาซา แลบ จำากัด 

MASA LAB COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ส่งออก ผลิตและจำ�หน่�ยย�รักษ�โรค 

ที่อยู่ 52 ซอยท่าข้าม 14 แสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-895-6252 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วรพงษ์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail MASALAB2002@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  15,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  120 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  227,691,595 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสูตรยาเม็ด 
ปี 2556 พัฒนาสูตรยาเม็ด 
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บริษัท ยูเมด้า จำากัด 
UMEDA COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตย�แผนปัจจุบัน 

ที่อยู่ 26/18-21 ถนนรามอินทรา 34 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
10220

โทรศัพท์ 02-943-6366 
โทรส�ร 02-943-6989 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธัญมาศ ลี้สัจจะกูล 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail RDA@UMEDA.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2542 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  60,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  212,469,988 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา 
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บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำากัด 

GREATER PHARMA MANUFACTURING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตย�รักษ�และป้องกันโรคสำ�หรับคน สัตว์ เครื่องสำ�อ�ง อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ 

และประกอบธุรกิจบริก�รรับทำ�ก�รวิจัย และพัฒน�เทคโนโลยีด้�นเวชภัณฑ์ (ย�แผนปัจจุบัน,ย�แผนโบร�ณ และย�

สมุนไพร) เภสัชเคมีภัณฑ์ เครื่องสำ�อ�ง อ�ห�ร เครื่องมือแพทย์ บรรจุภัณฑ์และเคมีภัณฑ์

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
เป็นผู้นำ�ท�งด้�นอุตส�หกรรมย� อ�ห�รเสริม สมุนไพร เครื่องสำ�อ�ง เครื่องมือแพทย์ เป้�หม�ยของเร�คือ ก�รผลิต

สินค้�ที่มีคุณภ�พในร�ค�ประหยัดเพื่อสุขภ�พที่ดีสำ�หรับประช�ชน เร�จึงเคร่งครัดเรื่องม�ตรฐ�นก�รผลิต โดยใช้

เทคโนโลยีทันสมัยและบรรจุภัณฑ์ที่มีคว�มปลอดภัย 

    
ที่อยู่ 46,46/1-2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน  

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 081-638-2825,02-886-8190-9 Ext.615 
โทรส�ร 02-433-0078 
Home page WWW.GREATERPHARMA.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ภญ. สุวัฒนา จารุมิลินท
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ 081-638-2825,02-886-8190-9 Ext.615 
E-mail SUWATTANA@GREATERPHARMA.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  105,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  266 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  355,476,746 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 จ้างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่องปาก 
ปี 2556 รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำากัด 

NOVATEC HEALTH CARE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รจำ�หน่�ยย� เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ 

ที่อยู่ 599/15 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ สำาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-349-4100 
โทรส�ร 02-349-4105 
Home page WWW.NOVATEC.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ 02-349-4100  
E-mail ADISORN@NOVATEC.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2544 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  15,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  80 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  382,013,094 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 การวิจัยวัสดุปิดแผลเบาหวานแผลเรื้อรัง 
ปี 2556 การวิจัยพลาสเตอร์ผสมซิลเวอร์นาโน 
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำากัด
JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTORY (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รโรงง�นผลิตย� อ�ห�รเสริม และสมุนไพร 

ที่อยู่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-284-1218 Ext.123,137 
โทรส�ร 02-294-9820 
Home page WWW.JSPPHARMA.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นงนุช เชี่ยวพัทธยากร 
ตำ�แหน่ง QC MANAGER 
โทรศัพท์ - 
E-mail MANAGER.QC@COXLABTHAI.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2548 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  66,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  244,427,087 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 การคิดและพัฒนาสูตรยาน้ำา ยาเจล ยาเม็ด 
ปี 2556 การวิจัยและพัฒนาสูตรยาใหม่ 
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บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำากัด
T.MAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตย�เเผนปัจจุบัน เเละเป็นผู้จัดจำ�หน่�ย ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภ�พ เช่น ย�เเผนโบร�ณ อ�ห�รเสริม ส�ร

สกัดสมุนไพร และอื่นๆ 

ที่อยู่ 69 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150

โทรศัพท์ 02-415-1007 
โทรส�ร 02-416-1241 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วัณนิตา วรรณสุทธิ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail MUGGLE_DENT@HOTMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2550 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  198,669,279 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ด้าน Pharmaceutical
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

และเครื่องสำาอาง  
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บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำากัด (มหาชน) 

COMMUNITY PHARMACY PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยย�แผนปัจจุบัน 

ที่อยู่ 1 ซอยคู้บอน 11 ถนนคู้บอน  แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-943-0935 
โทรส�ร 02-510-7874 
Home page WWW.CHUMCHON.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ชนภัค เลิศภิญโญชัยถาวร 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail CHANAPAK@CHUMCHON.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2529 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  140,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  318 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  464,252,848 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสูตรยาใหม่ 
ปี 2556 พัฒนาสูตรยาใหม่ 
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บริษัท พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำากัด
PRIMA HERB (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิต จำ�หน่�ย ครีมลองก�นอดย์ จ�กส�รสกัดเมล็ดลำ�ใย 

ที่อยู่ 1 ถนนศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-222-778 Ext. 22 
โทรส�ร 053-217114 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศ(เกียรติคุณ).ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำานวณ
ตำ�แหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 053-222778 
E-mail USANEECMU@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2548 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  40 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารสกัดเมล็ดลำาใยที่มีฤทธิ์ต้านการสลาย 

กระดูกอ่อน
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เวชสำาอางจากสารสกัดเมล็ดลำาใย 
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บริษัท บูรพาโอสถ จำากัด 

BURAPHA DISPENSARY COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยย�แผนปัจจุบัน 

ที่อยู่ 19/19 หมู่ที่ 9 ซอยงามวงศ์วาน 6  ถนนงามวงศ์วาน บางเขน 
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-589-2750 
โทรส�ร 02-580-2783 
Home page WWW.BURAPHAOSOTH.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กอบนิธิ ธีระบุตร 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail KDZODIAC@HOTMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2528 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  60,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  204,370,694 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาเครื่องดื่มสกัดจากธรรมชาติ 
ปี 2556 พัฒนาเจลใส่ยานวด ยาคลายกล้ามเนื้อ 
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บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
R.X. MANUFACTURING COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต จำ�หน่�ย และแบ่งบรรจุย�รักษ�โรค 

ที่อยู่ 76 หมู่ที่ 10 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 73130
โทรศัพท์ 034-298-117-20 Ext.2122 
โทรส�ร - 
Home page WWW.RX.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เกริกศักดิ์ อัศวดารากร  
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail KIRKSAK@RX.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2546 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  150 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  409,368,506 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาปรับปรุงสูตรยา 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาปรับปรุงสูตรยา 
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บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำากัด 

THAI GCI RESITOP COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเคมีภัณฑ์ชนิด PHENOLIC RESIN 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัทไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำ�กัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 และดำ�เนินก�รผลิตเพื่อก�รค้�ในปี พ.ศ. 2535 โดยม ี

ผลิตภัณฑ์หลักคือ ฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ โพลิเมอร์ หรือ ฟีนอลิกเรซิ่น ภ�ยใต้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ถ่�ยทอดม�จ�ก 

บริษัท กุนเอ เคมิคัล อินดัสทรี ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในผู้ผลิตและจำ�หน่�ยฟีโนอลิกที่มีคว�มเชี่ยวช�ญสูงสุดของภูมิภ�คฯ 

และมีประสบก�รณ์ด้�นฟีนอลิกม�ย�วน�นกว่�หกสิบปี (พ.ศ. 2489)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยฟีนอลิกเรซิ่น ทั้งชนิดโนโวแลก และ รีโซล ในรูปแบบผง เกล็ด  

เม็ดกลม และของเหลว โดยมีกำ�ลังก�รผลิตรวมประม�ณ 30,000 ตันต่อปี รวมถึงก�รจัดจำ�หน่�ยเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง โดยเร�มุ่งเน้นพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มีวค�มสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดอย่�งต่อเนื่อง และให้ก�ร

สนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสะอ�ด เพื่อก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน

    
ที่อยู่ 12 ถนนไอ-สี่ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-683-223-5 
โทรส�ร - 
Home page WWW.THAIGCI.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อัศวิน เก้วกิติณรงค์ 
ตำ�แหน่ง TECHNICAL DEPARTMENT MANAGER 
โทรศัพท์ - 
E-mail ASSAWIN@THAIGCI.COM 
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ปีที่ก่อตั้ง 2533 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  288,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  100 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

86



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

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจก�รโรงง�นผลิต ส่งออก จำ�หน่�ยเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้� และรถยนต์ 

ที่อยู่ 152 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
24180

โทรศัพท์ 038-571-580 Ext.181 
โทรส�ร 038-571-588 
Home page WWW.PARKERCORP.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เลิศศักดิ์ ฉันทดิลก 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail LERTSAK@PARKERCORP.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  28,800,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  150 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ปี 2556 พัฒนาชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำากัด 

ADVANCE POLYMERS & CHEMICALS COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยส่งเคมีภัณฑ์ ข�ยปลีกวัสดุก่อสร้�ง 

ที่อยู่ 9 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-743-3956 
โทรส�ร 02-743-4352 
Home page WWW.ADVANCEPOLYMERS.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เมตตา เดียวประทีป 
ตำ�แหน่ง สมุห์บัญชี 
โทรศัพท์ - 
E-mail APCCHEM@TRUEMAIL.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  30,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  67 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  393,453,440 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนากาวชนิดใหม่ เช่น Polymer emulsion 
ปี 2556 พัฒนากาวชนิดใหม่ เช่น Polymer emulsion
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บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รนำ�เข้� ส่งออก ผลิต และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดแมลงทุกชนิด 

ที่อยู่ 1061, 1063, 1065, 1067, 1069 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-320-2288 
โทรส�ร 02-320-2670 
Home page WWW.SHERWOOD.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ภิญโญ วิทิตยานนท์ 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ - 
E-mail PINYO@SHERWOOD.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  150,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  260 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,057,109,704 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เหยื่อกำาจัดปลวก 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์เหยื่อกำาจัดปลวก แมลงสาบ และมด อัดแก๊สชนิดโฟม
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บริษัท ทีโอเอ - โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำากัด
TOA - DOVECHEM INDUSTRIES COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ทำ�ก�รผลิต ข�ย ฟอร์ม�ลีนและก�วยูเรีย ฟอร์ม�ลดีไฮด์, ก�วยูเรีย เมล�มีน ฟอร์ม�ลดีไฮด์, ก�ว ฟีนอลิค 

ที่อยู่ 31/5 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง 
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 02-740-0822-6 
โทรส�ร 02-740-0860 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เสาวนีย์ เลิศวิไลยศ, ศิริอร ประสพชัยชนะ
ตำ�แหน่ง R&D ASST. MANAGER, R&D SUPERVISOR 
โทรศัพท์ 02-740-0822-6 Ext.1738, 1954 
E-mail SAOWANEE_LER@TOADOVECHEM.COM,  

SIRIORN_PRA@TOADOVECHEM.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2531 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  591,598,900 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  168 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,734,632,601 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และลูกค้า 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาวให้มีคุณภาพดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม

ความต้องการของลูกค้า  
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บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำากัด 

THE ERAWAN AGRICUTURAL CHEMICALS COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจก�รทำ�ก�รนำ�เข้� ผลิต บรรจุ และจำ�หน่�ยสินค้�เคมีเกษตร 

ที่อยู่ 15/7 ซอยลาดพร้าว 33 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-513-5251 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วันเพ็ญ 
ตำ�แหน่ง เลขานุการกรรมการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail WANPEN017@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2525 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  500,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  410 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  2,218,811,482 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสูตรยาฆ่าแมลง และศัตรูพืช 
ปี 2556 พัฒนาสูตรยาฆ่าแมลง และศัตรูพืช 

91



บริษัท กรีนแคล(ประเทศไทย) จำากัด
GREENCAL (THAILAND) COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รในก�รผลิต นำ�เข้� ส่งออก จำ�หน่�ย และแบ่งบรรจุ ปุ๋ยเคมี ส�รปรับปรุงดิน 

ที่อยู่ 7/2 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-272-4051 
โทรส�ร - 
Home page WWW.GREENCAL.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ไชยา 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 
โทรศัพท์ - 
E-mail CHAIYA@GREENCAL.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  55,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  40 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  80,646,446 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท ไอออนิค จำากัด 

IONIQUE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยชีวภ�พ 

ที่อยู่ 71/13 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700

โทรศัพท์ 02-884-9155 
โทรส�ร 02-884-9383 
Home page WWW.IONIQUE.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ มงคล พิริยะพาณิชย์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและจัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail MOOMU.ASU@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  140,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  130 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  178,428,744 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำากัด 

KASET THAI ORGANIC FERTILIZER COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต และจำ�หน่�ยปุ๋ยอินทรีย์เกษตร 

ที่อยู่ 84/5 หมู่ที่ 15 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 034-643-045, 086-540-3644 
โทรส�ร 034-643-587 
Home page WWW.KTF.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ มนต์นิษฐา สิริจารุวสุ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail YURIKOUP@HOTMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2544 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  80 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  183,159,544 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาปรับปรุงสูตรปุ๋ยอินทรีย์ 
ปี 2556 พัฒนาปรับปรุงสูตรปุ๋ยอินทรีย์ 
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บริษัท ซีพีพีซี จำากัด (มหาชน)
CPPC PUBLIC COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิต นำ�เข้� ข�ยปลีก ข�ยส่ง ทั้งภ�ยในประเทศและภ�ยนอกประเทศซึ่งฟิล์มพล�สติกพีวีซี ผลิตภัณฑ์

เคลือบสำ�หรับบัตรเครดิต และ E-passport

ที่อยู่ 111/1 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038-897-103 Ext.2600 
โทรส�ร - 
Home page WWW.CPPCNET.COM, WWW.CPPCRIGID.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สมชาย ขวัญดี 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านเทคนิค 
โทรศัพท์ - 
E-mail SKWANDEE@CPPCNET.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,950,000,000  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงและพัฒนาพลาสติกที่ใช้ทำาบัตรเครดิต 
ปี 2556 ปรับปรุงและพัฒนาพลาสติกที่ใช้ทำาบัตรเครดิต บัตรคอนแทคเลสที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 
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บริษัท ที. เจ. ซี. เคมี จำากัด 

T. J. C. CHEMICAL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต, ค้�ส่ง, ค้�ปลีกย�ปร�บศัตรูพืช และเครื่องพ่นย� 

ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-254-8301-7 
โทรส�ร - 
Home page WWW.TJC.TH.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศิริวรรณ 
ตำ�แหน่ง เลขานุการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail - 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2514 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  60,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  120 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,660,269,625 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาสินค้า 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาสินค้า 
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บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำากัด 

PROJECT FIELD COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เคมีท�งเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมีใช้ในอ�ค�รบ้�นเรือนท�งด้�นส�ธ�รณสุขและปุ๋ยเคมี  

ธ�ตุอ�ห�รรองและธ�ตุอ�ห�รเสริมสำ�หรับพืชหรือสัตว์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	
ผลิตและแบ่งบรรจุส�รป้องกันหรือกำ�จัดศัตรูพืชหรือสัตว์ผลิตภัณฑ์เคมีใช้ในอ�ค�รบ้�นเรือนท�งด้�นส�ธ�รณสุข และ 

ปุ๋ยเคมี ธ�ตุอ�ห�รรองและธ�ตุอ�ห�รเสริมสำ�หรับพืชหรือสัตว์ รวมถึงจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เคมีท�งเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี

ใช้ในอ�ค�รบ้�นเรือนท�งด้�นส�ธ�รณสุขและปุ๋ยเคมี ธ�ตุอ�ห�รรองและธ�ตุอ�ห�รเสริมสำ�หรับพืชหรือสัตว์ 

    
ที่อยู่ 605/27-28 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 21 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณ

สิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-539-3581, 02-9321770 
โทรส�ร 02-539-3510 
Home page WWW.PROJECTFIELD.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ดร. สายบัว บุญหมื่น
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 088-415-3926 
E-mail SAIBUA.B@PROJECTFIELD.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  89,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  175 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  920,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์กำาจัดลูกน้ำายุงชนิดเม็ดและแกรนูลในเชิงพาณิชย์ 
ปี 2556 ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กำาจัดลูกน้ำายุงชนิดเม็ดและแกรนูลในแบรนด์ 

มอบควิททีบี 10 (Temephos 1%, Tablet) มอบควิททีบี 100 (Temephos 
10%, Tablet) มอบด๊อบทีบี  (Diflubenzuron 13.33%, Tablet)  
มอบด๊อบ พี (Diflubenzuron 2%, Granular)
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บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำากัด 
K.M.P.BIOTECH COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อ�ห�รสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมสำ�หรับสัตว์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัทผู้ผลิตสินค้�กลุ่มเทคโนโลยีชีวภ�พเพื่อใช้ในอุตส�หกรรมก�รเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ�ต�มระบบคุณภ�พ GMP และ

ห้องปฏิบัติก�รท�งจุลชีววิทย�ที่ปฏิบัติง�นภ�ยใต้ม�ตรฐ�น ISO/IEC 17025 : 2005 โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 6 กลุ่ม คือ 

ส�รเสริมชีวนะ ซินไบโอติค จุลินทรีย์ลดกลิ่นและกำ�จัดของเสีย จุลินทรีย์บำ�บัดน้ำ� เอนไซม์ ส�รสกัดจ�กสมุนไพรและน้ำ�มัน

หอมระเหย 

ที่อยู่ 188/9 หมู่ที่ 2  ต.คลองตำาหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-054-036-38 
โทรส�ร 038-054-040 
Home page WWW.KMPBIOTECH.COM 

ชื่อผู้ติดต่อ คุณสังวาลย์ หาญกล้า 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
โทรศัพท์ 086-6361286 
E-mail SUNGWARN@KMPBIOTECH.COM 

ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด  
    
ทุนจดทะเบียน  ไม่ระบุ   
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  49 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
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บริษัท ลัดดา จำากัด 

LADDA COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยย� หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำ�หรับพืช 

ที่อยู่ 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900

โทรศัพท์ 034-305-281-3 Ext.114 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ถวัลย์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail TAWAN.K@LADDA.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2509 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  110,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  150 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  849,492,252 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยเกี่ยวกับพืชพลังงาน สารและเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช และ

ชักนำาให้พืชเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต 
ปี 2556 วิจัยเกี่ยวกับพืชพลังงาน สารและเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช และ

ชักนำาให้พืชเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต 
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บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำากัด 

YING CHAROEN COLOUR INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจก�รอุตส�หกรรม ผลิตสีพล�สติก สีท�บ้�น สีพ่นรถยนต์ สีโป้ว สีพ่นอุตส�หกรรม สีรองพื้นกันสนิม

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 14 ถนนเสรีไทย มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02-517-1377 
โทรส�ร 02-919-8759 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พรพรรณ 
ตำ�แหน่ง เจ้าของ 
โทรศัพท์ - 
E-mail YCPI.COM@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2515 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  30,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  50 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  50,412,581 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา	    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จำาพวกสีอุตสาหกรรม สีรถยนต์ ยาขัดดูแลผิว

รถยนต์ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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บริษัท แจ๊คส์เพ้นทส์ (ไทยแลนด์) จำากัด 

JAK PAIINTS (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
สีพ่นรถยนต์ รถเพื่อก�รพ�ณิชย์ สีอุตส�หกรรม 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ผลิตและจำ�หน่�ยสีพ่นรถยนต์ รถเพื่อก�รพ�ณิชย์ สีอุตส�หกรรม 

    
ที่อยู่ 497 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนพัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ 02-322-6019-22 
โทรส�ร 02-321-0476 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อนุสรณ์ ธีรสกุลชล 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการโรงงาน 
โทรศัพท์ 02-322-6019-22 
E-mail ANUSORN@JAXPAINTSTHAILAND.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2526 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  65 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  135,195,869 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 สีพ่นรถยนต์ที่มีความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนทานกรด 

ด่าง และรอยขีดข่วน มีความเงางามมากกว่า 10 ปี 
ปี 2556 สีพ่นรถยนต์ที่มีความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนทานกรด 

ด่าง และรอยขีดข่วน มีความเงางามมากกว่า 10 ปี 
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บริษัท อีโคเพนท์ จำากัด 

ECOPAINT COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต และจำ�หน่�ยปลีก ส�รเคลือบโลหะ แลคเกอร์ 

ที่อยู่ 129/2 หมู่ที่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย 1 ถนนเพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์ 02-420-7949-50 Ext.14 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ มงคลชัย 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail QC@ECOPAINT.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  35 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  77,232,482 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาแลกเกอร์สูตรใหม่ 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาแลกเกอร์สูตรใหม่ 
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บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำากัด 

BU CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตสีอุตส�หกรรม และก�ว 

ที่อยู่ 4/279 หมู่ที่ 3 ซอยหงสกุล ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-902-1150-1 
โทรส�ร 02-902-1150 
Home page WWW.BUCHEMICAL.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สิทธิพร เริ่มตระกูล 
ตำ�แหน่ง ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด 
โทรศัพท์ - 
E-mail BU1@BUCHEMICAL.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  4,999,900 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  52 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  130,622,851 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสีรองพื้นผสมน้ำากันสนิม 
ปี 2556 พัฒนาสีรองพื้นผสมน้ำากันสนิม เพิ่มความสามารถการคงทนต่อละอองน้ำา

เกลือได้ถึง 200 ชั่วโมง 
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บริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเซีย) จำากัด 

OKITSUMO INTERNATIONAL (ASTA) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ไม่ระบุ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
เป็นผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมสีและส�รเคลือบต่�งๆ ที่ทนคว�มร้อนสูง, ลื่น, ทนต่อแรงเสียดท�นและก�รกัดกร่อน และอื่นๆ เป็น

ทั้งผู้ผลิตและจำ�หน่�ย และส�ม�รถสร้�งคว�มพึงพอใจ ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ เพร�ะเร�มีแล๊บสำ�หรับทำ�

วิจัยและพัฒน�สีอย่�งมืออ�ชีพ

    
ที่อยู่ 220 หมู่ที่ 7 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ 037-208-594-8 Ext.508 
โทรส�ร 037-208-599 
Home page WWW.OKITSUMO.CO.JP 
    
ชื่อผู้ติดต่อ KANJANA DEESOMDOO 
ตำ�แหน่ง SALES ENGINEER 
โทรศัพท์ - 
E-mail KANJANA@OIA.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2539 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  26,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  79 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  596,221,873 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำากัด 

HATO PAINT (J.K.R.) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตสีท�บ้�นเรือน สีอุตส�หกรรม 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ไม่ระบุ 

    
ที่อยู่ 234 หมู่ที่ 12 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-316-2030,02-752-1700 
โทรส�ร - 
Home page WWW.HATOPAINT.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ไม่ระบุ 
ตำ�แหน่ง ไม่ระบุ 
โทรศัพท์ - 
E-mail - 
    
ปีที่ก่อตั้ง ไม่ระบุ 
สถ�นะก�รถือหุ้น ไม่ระบุ 
    
ทุนจดทะเบียน  ไม่ระบุ   
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา	    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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บริษัท กรีนเพาเดอร์ โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
GREEN POWDER COATINGS (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและและจัดจำ�หน่�ยสีผง 

ที่อยู่ 34/15 หมู่ที่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-174-6478 
โทรส�ร 02-174-6431 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วีจิ อู่รังสิมาวงศ์ 
ตำ�แหน่ง SUPPLY CHAIN MANAGER 
โทรศัพท์ - 
E-mail WEEJI@GPC.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2551 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  22,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  30 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  99,303,766 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปี 2556 พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน 
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บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำากัด 

CRIS GO (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
Cris Go (Thailand) Co., Ltd. is well known Cosmetics,Skin Care manufacturers from Thailand. We are 

established manufacturers  for more than 41 years. We Specialise  in Colour cosmetics, Body Care, 

Beauty Care, etc under our own brand names  “FENNEL”  and “SWEET HEART”.

Currently, We are exporting to many customers around the world and our products are of very good 

quality with competitive prices. We are supplying our brands to the customer and also we contract 

manufacture customer brands as well as per their requirement.

    
ที่อยู่ 85 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02-621-5810,02-420-2561 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ MR. KEERATI KITIYADISAI 
ตำ�แหน่ง MANAGING DIRECTOR 
โทรศัพท์ - 
E-mail IMPORT@CRISGO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2515 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ MAKE UP COSMETICS AND SKINCARE 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ MAKE UP COSMETICS AND SKINCARE 
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บริษัท กรีนสวิลล์ จำากัด 

GREENSVILLE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง 

ที่อยู่ 33,34 ซอยฉลองกรุง 31 ลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520

โทรศัพท์ 02-326-1305-9 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ทิพย์ยุพา วิชาคง 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail TIPYUPA@GREENSVILLE.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2527 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  6,500,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  500 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,939,498,147 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสินค้าเครื่องสำาอาง 
ปี 2556 พัฒนาสินค้าเครื่องสำาอาง 
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บริษัท เดเวอร์ แล็บ จำากัด 

DAVER LAB COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเครื่องสำ�อ�ง 

ที่อยู่ 26/5 หมู่ที่ 10 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 081-581-2209 
โทรส�ร 02-884-0864 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ภาวิตา ศุทธิรัตนะพันธ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail PAWITA@DAVERLABTHAI.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2546 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,500,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  10 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  17,961,273 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ Skin care
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ Skin care 
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บริษัท สถาพรมาเก็ตติ้ง จำากัด 

SATHAPORN MARKETING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ไล่และกำ�จัดแมลงในบ้�นเรือน  และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง 

ที่อยู่ 59/2 ม.1 ถนนพระราม 2 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
74000

โทรศัพท์ 034-823-422 
โทรส�ร 034-824-659 
Home page WWW.SATHAPORN.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ คียาภัทร ศรีสุวะ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 085-135-5229 
E-mail KHEEYAPAD-S@SATHAPORN.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2533 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  160 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนายากันยุงกลิ่นใหม่ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่และกำาจัดแมลง และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง 
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บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จำากัด 

THAI YOUNG CHEMICAL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต-จำ�หน่�ยปลีกโพลิเมอร์อิมัลชั่นสำ�หรับอุตส�หกรรมสีอุตส�หกรรมและสีท�อ�ค�ร และเคมีภัณฑ์สิ่งทอสำ�หรับโรงง�น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยโพลิเมอร์อิมัลชั่นสำ�หรับอุตส�หกรรม สีท�อ�ค�ร ลูกค้� ได้แก่ สย�มซีเมนต์ กรุ๊ป , ทีโอเอ, อั๊กโซ่

ประเทศไทย, กัปตัน, เดลต้�, เจบีพี, เซฟโก้, และส่งออกประเทศสิงคโปร์, เวียดน�ม เป็นต้น

    
ที่อยู่ 993 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่  

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-323-0839 
โทรส�ร 02-323-2725 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศิริพิณ โปร่งทอง 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
โทรศัพท์ 02-323-2725, 089-441-6463 
E-mail SIRIPIN@THAIYOUNG.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2541 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 
    
ทุนจดทะเบียน  52,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  100 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  433,336,112 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จำาพวก Binder 
ปี 2556 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
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บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำากัด 

GOLDEN WATER POLYMER COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตน้ำ�ย�เคลือบหนัง และเคลือบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 

ที่อยู่ 62/28 หมู่ที่ 3 ซอยศรทอง ถนนเพชรเกษม 91 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร 74130 

โทรศัพท์ 02-813-7986, 081-621-3012 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อุบลณี อังคศิริมงคล 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail UBOLNEE@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2544 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  4,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  14 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  57,224,530 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 - วิจัยและพัฒนาน้ำายาขัดเงาสิ่งพิมพ์ชนิดน้ำา
 - วิจัยน้ำายาทีพีลามิเนตชนิดน้ำา
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาหาวัตถุดิบทดแทน 
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บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด 

SUMIPEX (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยแผ่นอะคริลิก ก�ว วัสดุพล�สติกสังเคร�ะห์ สำ�หรับง�นอุตส�หกรรม 

ที่อยู่ 54 อาคารหะรินธร ชั้นที่ 7 ห้อง 7อี ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-632-1821-6  
โทรส�ร 02-6321832 
Home page WWW.SUMIPEX.CO.TH 

ชื่อผู้ติดต่อ จุรีพร นภาธาราทิพย์ 
ตำ�แหน่ง R&D SECTION MANAGER 
โทรศัพท์ 02-324-0090-1 Ext.503 
E-mail CHUREEPORN@SUMIPEX.CO.TH 

ปีที่ก่อตั้ง 2545 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 

ทุนจดทะเบียน  280,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  320 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  945,390,362 บาท  

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำากัด 

SELLC CORP COMPANY LIMITED 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตก�วและจำ�หน่�ยก�วสำ�หรับง�นอุตส�หกรรม 

ที่อยู่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-807-3347-9 
โทรส�ร - 
Home page WWW.SELICCORP.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พัชรี 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 086-8855-292 
E-mail PATCHAREE.W@SELICCORP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2522 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000   บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 
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บริษัท แอคมี เคม เทค จำากัด 

ACIME CHEM TECH COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อุตส�หกรรมผลิตก�ว 

ที่อยู่ 336 หมู่ที่ 4 ซอย ว.ป.อ.11(พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ท่าไม้ กระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 02-810-0090 
โทรส�ร 02-810-0089 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุเมธ ธัญชัยภัทร 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการโรงงาน 
โทรศัพท์ - 
E-mail SUMET556@HOTMAIL.COM 

ปีที่ก่อตั้ง 2541 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 

ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  50 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  147,754,707 บาท  

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 มีการพัฒนาสูตรใหม่ๆ  และแก้ไขปรับปรุงสูตรเก่าให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
ปี 2556 มีการพัฒนาสูตรใหม่ๆ  และแก้ไขปรับปรุงสูตรเก่าให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
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บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำากัด 

UNION PROPERTY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต นำ�เข้� ส่งออก และจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์วัสดุพีวีซีปูพื้น ภ�ยใต้แบรนด์ STARFLEX 

ที่อยู่ 40-40/1-5 หมู่ที่ 6 ถนนปทุม-บางเลน คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 
12140

โทรศัพท์ 02-581-2340-4 
โทรส�ร 02-581-6177 
Home page WWW.STARFLEXTILE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สมพงษ์ วงศ์นวชาด 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการโรงงาน 
โทรศัพท์ - 
E-mail SOMPHONG@STARFLEXTILE.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  120,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  170 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  246,935,115 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 เตรียมพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดใช้สารตะกั่ว 
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บริษัท เอ็น. ซี. อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำากัด
N.C.R. RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยภ�ยใน-ส่งออกต่�งประเทศ ผลิตภัณฑ์ย�ง 

ที่อยู่ 69,71-73 ถนนบำารุงรัฐ สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
10100

โทรศัพท์ 02-662-6992-6,02-225-7656 
โทรส�ร 02-224-0707 
Home page WWW.NCR-RUBBER.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นวพงศ์ สรโชติ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
โทรศัพท์ 095-549-8746 
E-mail NAVAPHONG@NCR-RUBBER.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2503 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  155,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  407 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 พัฒนาเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำากัด 

B-TECH INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กิจก�รโรงง�นผลิตน้ำ�ย�งข้นและย�งสกิมบล๊อค

ที่อยู่ 268 หมู่ที่ 5 กำาแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180 
โทรศัพท์ 074-302-888 
โทรส�ร 074-302-889 
Home page WWW.TOPGLOVE.COM.MY 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุริยะ แสงสุริยันต์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
โทรศัพท์ - 
E-mail SURIYA@B-TECH.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2545 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  75,000,000 บาท
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  165 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,612,974,828 บาท
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยเครื่องล้างลูกจานในเครื่องปั่นแยกน้ำายาง (กึ่งอัตโนมัติ) 
ปี 2556 วิจัยเครื่องล้างลูกจานในเครื่องปั่นแยกน้ำายาง (กึ่งอัตโนมัติ) 
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บริษัท บางกอกโพลีแซค จำากัด 

BANGKOK POLYSACK COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยถุงกระสอบพล�สติก 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
บริษัทของเร�เป็นอุตส�หกรรมในก�รผลิตและจำ�หน่�ย ถุง กระสอบพล�สติกส�น ที่ใช้ในอุตส�หกรรมอ�ทิ อุตส�หกรรม

ท�งก�รเกษตร อุตส�หกรรมอ�ห�ร อุตส�หกรรมเคมี ทั้งในและนอกประเทศ เร�บ�งกอกโพลีแซค คำ�นึงคุณภ�พในก�ร

ผลิต และคุณภ�พของสินค้�เป็นสิ่งสำ�คัญ 

    
ที่อยู่ 214/1-214/2 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศัพท์ 081-803-1997, 02-807-7788 
โทรส�ร 02-807-7288 
Home page WWW.POLYSACK.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พรเพ็ญ เนียมจ้อย 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 02-807-7788 Ext 218 
E-mail PORNPEN@POLYSACK.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2522 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  300,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,223,099,440 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำากัด 

THAI MFC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยผงเมล�มีน ส่งออก 

ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 038-683-760 
โทรส�ร 038-683-387 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วิโรจน์ เพียรผาสุก 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการแผนกคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทรศัพท์ - 
E-mail WIROTPH@SCG.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2536 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  42 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  709,066,515 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆ 
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บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำากัด 

SOUTH EAST PACK AGING INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พล�สติกแบบอ่อน 

ที่อยู่ 116/17-18 ถนน ณ ระนอง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110

โทรศัพท์ 02-240-3884-9 
โทรส�ร 02-240-3883 
Home page WWW.SEP.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ปารณีย์ อุณหกิตตินันท์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
โทรศัพท์ - 
E-mail PARRANEE@SEP.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2539 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  54,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  320 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,099,282,997 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาเกี่ยวกับเพิ่มสเปคของผลิตภัณฑ์ 
ปี 2556 พัฒนาเกี่ยวกับเพิ่มสเปคของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนแบบย่อยสลาย 

สำาหรับกาแฟ ลูกอม และคุกกี้ 
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บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำากัด 

RIAN THAI INTER PLAS COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ทำ�ก�รผลิตสินค้�ที่ทำ�ด้วยพล�สติกทุกชนิดเพื่อจำ�หน่�ย 

ที่อยู่ 4/4 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-312-2157 Ext.3302 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ จันทร์จิรา สุขจิตร 
ตำ�แหน่ง PRODUCT DEVELOPMENT SPECIALIST 
โทรศัพท์ - 
E-mail JANJIRA@RIANTHAI.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  230,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  600 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  732,777,004 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ปี 2556 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์, โครงการลดต้นทุนการผลิต  
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บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด 

REFLEX PACKAGING (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�ร ผลิตพล�สติกกันกระแทก ถ�ดพล�ดพล�ติก สำ�หรับบรรจุหีบห่อ เพื่อใช้ในอุตส�หกรรมอิเล็คทรอนิคส์ 

คอมพิวเตอร์ และอุตส�หกรรมย�นยนต์ 

ที่อยู่ 150/35 หมู่ที่ 9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20210
โทรศัพท์ 038-347-071-5 
โทรส�ร 038-347-076 
Home page WWW.REFLEX.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ WANTHAPORN 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 
โทรศัพท์ - 
E-mail INQUIRY@REFLEX.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  3,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  100 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  177,385,734 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำากัด 

INDUSTRIES PLASTIC BAG THAI COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ถุงและฟิล์มพล�สติก 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
เป็นผู้ผลิตและส่งออกถุงพล�สติก ทั้งถุงขยะ และ ถุงหูหิ้ว ตลอดจนฟิล์มเพื่อใช้ง�นอุตส�หกรรม และ BARRIER FILM

ที่อยู่ 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ไร่ขิง สามพราน 
นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 02-429-0356, 081-194-4689 
โทรส�ร 02-429-0358 
Home page WWW.TPBI.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วริสร์ เจริญพานิช 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail WARIS@TPBI.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2530 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  234,346,100 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  3,522,862,508 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 เป็นการพัฒนาปรับปรุงสูตร และมีการพัฒนาส่วนของวัตถุดิบ 
ปี 2556 เป็นการพัฒนาปรับปรุงสูตร และมีการพัฒนาส่วนของวัตถุดิบ 
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บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำากัด 

DAI ICHI PLASTIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�พล�สติก เช่น แผงกั้นจร�จร ทุ่นลอยน้ำ�จิ๊กซอว์ แผ่นพื้นเอนกประสงค์ 

ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-823-941-4 
โทรส�ร 034-823-841-4 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นายอริย์ธัช มหพลธนพันธ์ 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail DAIICHI2007@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2550 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  74 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  105,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 - สิทธิบัตรการออกแบบทุ่นลอยน้ำา 
 - การออกแบบสุขาสำาเร็จรูปเคลื่อนที่พลาสติก
ปี 2556 - การออกแบบสุขาคนพิการสำาเร็จรูปพลาสติก 
 - การออกแบบสุขาสำาเร็จรูปลอยน้ำา 
 - การออกแบบบ้านลอยน้ำา       
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อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ แก้ว
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บริษัท อุตสาหกรรมทำาเครื่องแก้วไทย จำากัด (มหาชน)
THAI GLASS INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ก�รผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ดำ�เนินธุรกิจด้�นบรรจุภัณฑ์แก้วในไทยม�กว่� 60 ปี และได้เข้�ร่วมทุนกับบริษัทออสเตรเลียน คอนโซลิเดดเต็ด อินดัสตรี 

จำ�กัด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต่อม�คือบริษัทโอเว่น อิลลินอยด์ และก่อตั้ง บริษัท ไทยกล๊�ส แมนูแฟคเจอเรอร์ จำ�กัด โดย

ได้รับก�รสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท ไทยกล๊�สฯ นับเป็นโรงง�นผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติร�ย

แรกในไทยและในเอเชีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิตม�กกว่� 2,400 ตันต่อวัน

จ�กนั้นบริษัท BJC ผู้ถือหุ้นร้อยละ 98.59 ของ TGI ได้ขย�ยธุรกิจอึกครั้ง ด้วยก�รร่วมมือกับ บริษัท โอเว่น อิลลินอยส์ 

อิงค์ หรือ O-I ซึ่งเป็นผู้นำ�ด้�นบรรจุภัณฑ์แก้วร�ยใหญ่ที่สุดในโลก ในก�รตั้งบริษัท BJC O-I Glass Pte.Ltd. เพื่อเป็น

ฐ�นก�รผลิตในเอเชีย โดยก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท ม�ล�ย�กล�ส โปรดักส์ ในประเทศไทย ม�เลเซียและเวียดน�ม ทำ�ให้ 

BJC มีกำ�ลังก�รผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดได้ม�กขึ้น  นับเป็นก้�วสำ�คัญอีกก้�วของ BJC 

และ TGI ในก�รบุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในภูมิภ�คเอเชียอ�คเนย์

    
ที่อยู่ เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-769-3500 
โทรส�ร 02-769-3535 
Home page WWW.THAIGLASS.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สกล เจริญสุข 
ตำ�แหน่ง นักเคมีวิเคราะห์อาวุโส 
โทรศัพท์ 087-0182856 
E-mail SAKOLJ@BJC.CO.TH 
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ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  1,170,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,600 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  7,059,621,069 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 การพัฒนาสูตรแก้วปริมาณโซเดียมออกไซด์ต่ำาสำาหรับกระบวนการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์แก้วสีชาเตา RB4 
ปี 2556 - การปรับปรุงระบบการหล่อเย็นแบบ Stack เพื่อลดความผันแปรของ

อุณหภูมิก้อนแก้ว
 - อิทธิพลของแมกนีเซีย (MgO) ที่มีผลต่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์แก้ว  
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บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด 

THE SIAM CERAMIC GROUP INDUSTRIES COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตกระเบื้องเซร�มิคปูพื้นและบุผนัง 

ที่อยู่ 40 หมู่ที่ 2 หนองปลิง หนองแค สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036-376-400 Ext.1505 
โทรส�ร 036-376-433 
Home page WWW.SGITILES.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สิทธิโชค สบายเมือง 
ตำ�แหน่ง วิศวกรโครงการและนวัตกรรม 
โทรศัพท์ - 
E-mail SITTHICS@SCG.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  960,000,000  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,281 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
โลหะขั้นมูลฐาน
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บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำากัด
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�ร หล่อหลอมอลูมิเนียมอัลลลอย และก�รทดสอบคุณสมบัติของอลูมิเนียมอัลลลอย 

ที่อยู่ 700/99 หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-468-441 
โทรส�ร 038-458-863 
Home page WWW.DIK-TH.IN.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นพดล สาลิสี 
ตำ�แหน่ง QC SENIOR OFFICER 
โทรศัพท์ - 
E-mail QCDNT3@DIK-TH.IN.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2542 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  180 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  6,438,237,666 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีปัญหาให้ดีขึ้น 
ปี 2556 วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากโลหะประดิษฐ์
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บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำากัด (มหาชน) 

THAI SUMMIT HARNESS PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ชุดประกอบส�ยไฟรถยนต์และมอเตอรไซค์ 

ที่อยู่ 202 หมู่ที่ 3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-490-762 Ext.1003 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ดนัย สาทรานนท์ 
ตำ�แหน่ง GENERAL MANAGER RESEARCH & DEVELOPMENT 
โทรศัพท์ - 
E-mail DANAI_S@THAISUMMIT-HARNESS.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2548 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  350,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  3,200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  4,374,000,077 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 DESIGN SOME COMPONENT PARTS 
ปี 2556 DESIGN RUBBER COMPONENT PARTS 
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บริษัท เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จำากัด 

CHEVAL ELECTRONIC ENCLOSURE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตตู้โลหะ สำ�หรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์โทรคมน�คม 

ที่อยู่ 145 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ที่ 17 บางเสาธง บางเสาธง 
สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์ 02-315-1504-5 
โทรส�ร 02-315-1506 
Home page WWW.CHEVALGRP.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ STEVE ILLENBURGE 
ตำ�แหน่ง COMMERCIAL MANAGER 
โทรศัพท์ - 
E-mail STEVE@CHEVALGRP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2523 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 
    
ทุนจดทะเบียน  144,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  225,427,288 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 ออกแบบพัฒนา Arion rack ที่มีต้นทุนต่ำา แต่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า 

สามารถรับน้ำาหนักได้มากกว่า จนสามารถยื่นจดสิทธิบัตร 5 ฉบับ
ปี 2556 - ออกแบบพัฒนา Arion rack Version Toolless PMA ที่สามารถติดตั้งเสา 

  ยึดอุปกรณ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ และได้ยื่นจดสิทธิบัตร 1 ฉบับ
 - พัฒนา Arion rack Version II สามารถรับน้ำาหนักได้ 1400 กิโลกรัม  

  ออกแบบ Arion Intelligent PDU ที่สามารถแจ้งเตือนปัญหาทาง  SMS,  
  Email และ SNMP ได้
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บริษัท เมทเทิล เมท จำากัด 

METAL MATE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ถังก๊�ซอัดแรงดันเหล็ก อลูมิเนียม และคอมโพสิต สำ�หรับก๊�ซปิโตรเลียมแรงดันต่ำ� และแรงดันสูง  

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ผู้ผลิตถังก๊�ซอัดแรงดัน มีทั้งแบบมีแนวเชื่อม (Welded Gas Cylinder) และไม่มีแนวเชื่อม (Seamless Gas Cylinder) 

รวมถึงถังคอมโพสิต (Composite Gas Cylinder) สำ�หรับใช้ในครัวเรือน ย�นพ�หนะ และสำ�หรับก�รห�ยใจ (SCBA)

    
ที่อยู่ 555 หมู่ที่ 2 ถนนแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-701-1571 
โทรส�ร 02-701-1572 
Home page www.metal-mate.com 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อนรรฆ สุคนธฉายา 
ตำ�แหน่ง R&D MANAGER 
โทรศัพท์ - 
E-mail ANAK.S@METAL-MATE.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2540 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  135,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  700 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  572,003,260 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ถัง Compressed Natural Gas (CNG) Type-3 (อลูมินัม-คอมโพสิต)
ปี 2556 1. ถัง Liquid Petroleum Gas (LPG) Type-4 (พลาสติก-คอมโพสิต) 
 2. ถัง Compressed Natural Gas (CNG) Type-3 (อลูมินัม-คอมโพสิต) 
 3. ถัง Liquid Petroleum Gas (LPG) ที่ทำาจากวัสดุบาง 
 4. ถังโดนัท (Toroidal Tank) ชนิดเพิ่มปริมาตรบรรจุ
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บริษัท พิจิตรอุตสาหกรรม จำากัด 

PICHIT INDUSTRY WORKS COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตนำ�เข้� ส่งออก ผลิตภัณฑ์จ�กโลหะ และกร�ไฟต์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
- 

    
ที่อยู่ 11 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

10240 
โทรศัพท์ 056-633-478 
โทรส�ร 056-633-427 
Home page WWW.PIC.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุพัฒตา แพรศรีทอง 
ตำ�แหน่ง PRODUCT TESTING AND DEVELOPMENT OFFICER 
โทรศัพท์ 056-633494 Ext.149 
E-mail PTD_O@PIC.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2536 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  130,600,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  233,011,920 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ 

โทรทัศน์และการสื่อสาร
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บริษัท ลีโอนิคส์ จำากัด 

LEONICS COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภ�พไฟฟ้�และผลิตภัณฑ์พลังง�นทดแทน 

ที่อยู่ 113 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 02-746-9500-5 
โทรส�ร 02-746-8712 
Home page WWW.LEONICS.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เอื้องรัชนี 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
โทรศัพท์ - 
E-mail - 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2536 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  180 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  730,518,066 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์และพลังงานทดแทน 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์และพลังงานทดแทน 
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บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำากัด 

EIC SEMICONDUCTOR LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
นำ�เข้� ส่งออก ผลิตอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ 

ที่อยู่ 65, 68 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
10250

โทรศัพท์ 02-739-4580-2 Ext.104 
โทรส�ร 02-326-0933 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศรัณย์ พลชาติ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail POLACHART@EICSEMI.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2526 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  400,000,000  บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 แก้ปัญหากระบวนการผลิต 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำากัด 

EMBEDDED J. COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ออกแบบ ผลิต จำ�หน่�ยอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 

ที่อยู่ 40/20 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 5 ถนนงามวงศ์วาน บางเขน 
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-589-5346 
โทรส�ร 02-589-5302 
Home page WWW.EMBEDDEDJ.CO.TH, WWW.MASTERTECH.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ชูกิจ อินทร์ปรุง 
ตำ�แหน่ง R&D ENGINEER 
โทรศัพท์ 089-163-6423 
E-mail CHUKIT@EMBEDDEDJ.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2549 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  31 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  43,343,109 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จำาพวก Time attendance 

and access control, ตัวจัดการจอดรถ(Car Park Management System), 
ระบบ Footcourt, ระบบ Canteen, ระบบ GPS Tracking 

ปี 2556 ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จำาพวก Time attendance 
and access control, ตัวจัดการจอดรถ(Car Park Management System), 
ระบบ Footcourt, ระบบ Canteen, ระบบ GPS Tracking 
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บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำากัด 

YINGCHAROEN COMMUNICATION COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตเส�อ�ก�ศทีวีดิจิตอล และ อุปกรณ์ขย�ยสัญญ�ณโทรทัศน์ วิทยุต่�งๆ บูสเตอร์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
บริษัทเปิดดำ�เนินกิจก�รม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ในน�ม ยิ่งเจริญก�รช่�ง ก่อนจะเปลี่ยนมใหม่เป็น บริษัท ยิ่งเจริญ- 

คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด ในปี 2535 ผลิตและจำ�หน่�ยเส�อ�ก�ศทีวี ยี่ห้อ BETA และ KDX เป็นหลัก 

    
ที่อยู่ 800 ซอยบางแค 14 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-455-5915, 02-455-5916, 092-270-9898 
โทรส�ร 02-454-3633 
Home page WWW.BETADIGITALHD.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์ 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
โทรศัพท์ 080-590-1115 
E-mail TANAWAT@BETAANTENNA.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  60 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  15,546,222 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนา Ecommerce solution มีการนำาระบบการชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต 

มาใช้ผ่าน E-commerce portal ของบริษัท 
ปี 2556 พัฒนาระบบ R&D ให้มีการบันทึก การทดลองสินค้า อย่างมีระเบียบ และ

เป็น Routine มากขึ้น 
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บริษัท โจวิท จำากัด 

JOWIT COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
วิจัย พัฒน� ผลิต และจัดจำ�หน่�ยสินค้� ภ�ยใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ JOWIT” 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
มีก�รวิจัย พัฒน� ผลิต และจัดจำ�หน่�ยสินค้� ภ�ยใต้ชื้่อผลิตภัณฑ์ “ JOWIT” เพื่อจำ�หน่�ยให้แก่ลูกค้� อ�ทิ ซอฟต์แวร์

บริห�รจัดก�รที่จอดรถ, ระบบถ่�ยภ�พใต้ท้องรถยนต์, ระบบอ่�นป้�ยทะเบียน, ระบบบริห�รจัดก�รกล้องวงจรปิด , 

ซอฟต์แวร์ระบบควบคุมก�รเข้�ออก เป็นต้น  

    
ที่อยู่ 54 อาคารบีบี ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 1302 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-664-3069 
โทรส�ร 02-664-3060 
Home page WWW.JOWIT.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ดวงใจ ลีลารัศมี 
ตำ�แหน่ง ฝ่ายขายและการตลาด 
โทรศัพท์ 02-664-3069 Ext.3501 
E-mail DUANGJAI@JOWIT.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2542 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  10 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  14,409,155 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ระบบการจัดการลานจอดรถ, ระบบสแกนใต้ท้องรถ, ระบบอ่านป้ายทะเบียน 

ฯลฯ
ปี 2556 พัฒนาด้านซอฟท์แวร์ ระบบควบคุมการจอดรถ, ระบบสแกนใต้ท้องรถ, 

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

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ก�รผลิตและประกอบออกแบบอุปกรณ์ออฟโตอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเครือข่�ยก�รสื่อส�ร 

ที่อยู่ 1/71 หมู่ที่ 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035-226-581-4 
โทรส�ร 035-226-580 
Home page WWW.FURUKAWA.CO.JP 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สงวน อนันตธนะสาร 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
โทรศัพท์ - 
E-mail SANGUAN@FITEL.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2544 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  580,800,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  500 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,930,093,746 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ปี 2556 สร้างระบบเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ 
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บริษัท แวค รีเสิร์ช จำากัด 

WAC RESEARCH COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ระบบตรวจข้อสอบ, ระบบสอบออนไลน์, ระบบคลังข้อสอบ, ระบบบทเรียนออนไลน์, ระบบบริห�รจัดก�รห้องเรียน

คอมพิวเตอร์, เครื่องสแกนเนอร์ Plustek 

ที่อยู่ 9 ซอยลาดพร้าววังหิน 33 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-538-1038,02-539-9352,02-530-3809-10 
โทรส�ร 02-538-3098 
Home page WWW.WACINFOTECH.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วันชาติ สุทธิวรรณ 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail WANCHART@WACINFOTECH.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  20 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม 
ปี 2556 พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม 
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บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำากัด  

NIDEC COPAL (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์กล้องถ่�ยรูปและ Smart phone มอเตอร์ไฟฟ้�ขน�ดเล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์  

ที่อยู่ 60/117 หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-834-9000 
โทรส�ร 02-909-6116-8 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธนา ปูทอง 
ตำ�แหน่ง CHIEF ENGINEER 
โทรศัพท์ - 
E-mail THANA-PU@NIDEC-COPAL.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2542 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  520,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  5,500 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  7,630,952,329 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ค้นคว้าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 
ปี 2556 การออกแบบ วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปและมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการผลิต  
รวมทั้งวิจัยและค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
อุปกรณ์ไฟฟ้า
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บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

MICROWAVE TECHNOLOGY CORPORATION COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ออกแบบ ผลิต และประกอบเพื่อข�ยไมโครเวฟ Isolator, Circulator, Drop In, Surface Mount, Waveguide

ที่อยู่ 129/1 หมู่ที่ 3 แฟกตอรี่แลนด์ ถนนพหลโยธิน วังจุฬา วังน้อย 
พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทรศัพท์ 035-721-560 
โทรส�ร - 
Home page WWW.MICROWAVE.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธนากร ชาวนาแก้ว 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ  
โทรศัพท์ - 
E-mail THANAKORNC@LOXINFO.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2528 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  15,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  37 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  19,329,326 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าให้มีคุณภาพ เพิ่มความยากและเพิ่มปริมาณในการผลิต
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าให้มีคุณภาพ เพิ่มความยาก เพิ่มปริมาณในการผลิต 

และวิจัยสินค้าตัวใหม่ๆ  
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บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำากัด 

THAI TABUCHI ELECTRIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หม้อแปลง อินเวอร์เตอร์ 

ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 038-538-982-6 
โทรส�ร 038-538-303 
Home page WWW.THAI-TABUCHI.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ทรงปกิต แก้วนิยมพาณิชย์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail PIYATIDA@THAI-TABUCHI.CO.TH, SONGPAKIT@THAI-TABUCHI.CO.TH
    
ปีที่ก่อตั้ง 2530 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  950 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  2,394,096,065 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาชุดโซลาเซลใช้ภายในครัวเรือน 
ปี 2556 พัฒนาชุดควบคุมโซลาเซล นำามาใช้ภายในประเทศ 
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บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำากัด 

STANDARD INSULATOR COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตและจำ�หน่�ยลูกถ้วยไฟฟ้�ชนิดปอร์ซเลน 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้�ชนิดปอร์ซเลนใช้ในระบบจำ�หน่�ย 36 เควี  (36 kV) ทั้งชนิดแรงดันไฟฟ้�ต่ำ�และแรงดันไฟฟ้�สูง  

ด้วยม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ มอก. ANSI และ IEC ได้รับก�รรับรองระบบบริห�รง�นคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นเลขที่ มอก. 

9001-2552 (ISO 9001:2008) สำ�หรับขอบข่�ย ก�รออกแบบและก�รพัฒน� และก�รผลิตลูกถ้วยไฟฟ้�ชนิดปอร์ซเลน

    
ที่อยู่ 515 หมู่ 3 ถนนบางบ่อ-คลองด่าน คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 

10550
โทรศัพท์ 02-330-1643-5 
โทรส�ร 02-330-1155 
Home page WWW.STANDARDINSULATOR.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อุธิศักดิ์ โภคามาตย์ 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 02-330-1643-5 Ext.1201 
E-mail QMR@STANDARDINSULATOR.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  120,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  230 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  177,085,254 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาคุณภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าศักย์สูง 
ปี 2556 พัฒนาคุณภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าศักย์สูง 
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บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
L&E MANUFACTURING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อุปกรณ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง ดวงโคมไฟฟ้� หลอดไฟ LEDs 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำ�หน่�ย อุปกรณ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง ดวงโคมไฟฟ้� หลอดไฟ LEDs และบริก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นแสงสว่�งอย่�ง

ครบวงจร 

    
ที่อยู่ 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-573-4787 
โทรส�ร 02-574-5803 
Home page WWW.LIGHTING.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อรลักษณ์ บริมาสพร 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าห้องปฎิบัติการทดสอบ 
โทรศัพท์ - 
E-mail ORRALUKB@LIGHTING.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  90,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  400 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  479,758,943 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาระบบการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ดวงโคมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภค 

151



บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำากัด 

ENERGY SAVING PROJECT MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
นำ�เข้� ผลิต ข�ยส่ง ข�ยปลีกหลอดไฟและโคมไฟประหยัดพลังง�น 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ โคมไฟประหยัดพลังง�นรูปแบบต่�งๆ เช่น โคมโรงง�น โคมถนน โคมกันชื้น ท�งบริษัทได้รับ

คว�มไว้ว�งใจจ�กบริษัทชั้นนำ�ม�กม�ยให้เป็นผู้ดูแลด้�นระบบแสงสว่�ง ทั้งนี้ท�งบริษัทมีผู้เชี่ยวช�ญดูแลด้�นก�รคำ�นวน

แสงที่เหม�ะสมแก่ก�รใช้ง�นให้คำ�ปรึกษ� และมั่นใจได้ว่�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีม�ตรฐ�นและมีก�รรับประกันก�รใช้ง�น

    
ที่อยู่ 333/43 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง 

นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-920-5577,02-920-5441-2,081-341-3630,081-341-3620
โทรส�ร 02-920-5443 
Home page WWW.BESTLIGHTGROUP.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นพมาศ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ - 
E-mail ESPMOFFICE@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2541 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  3,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  24 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาออกแบบโคมไฟถนน 
ปี 2556 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของแอร์ประหยัดพลังงาน 
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บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำากัด 

LEKISE LIGHTING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
หลอดไฟ LED (LED Tube T8 , LED Bulb E27), โคมไฟฟ้�หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด LED, โคมไฟถนน

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
กิจก�รผลิตและจำ�หน่�ยนำ�หลอดไฟ LED, โคมไฟฟ้�หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด LED, โคมไฟถนน

    
ที่อยู่ 29/11 หมู่ที่ 3 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-419-299 
โทรส�ร 034-419-207 
Home page WWW.LEKISE.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ รัตนาวรรณ ใจนัน 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ 
โทรศัพท์ - 
E-mail RATTANAWAN.LKL@LEKISE.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2550 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  250,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  200 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  499,518,372 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาหลอดไฟ LED
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาหลอดไฟ LED
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร
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บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำากัด
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES- MAHAJAK AIR CONDITIONERS COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตเครื่องปรับอ�ก�ศเพื่อข�ย จำ�หน่�ย เพื่อส่งออก 

ที่อยู่ 220 ซอยฉลองกรุง 31 ลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520

โทรศัพท์ 02-326-0401-16 
โทรส�ร 02-326-0419-20 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ฤทธิไกร ไชยบุณยากร 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบ 
โทรศัพท์ - 
E-mail DS_RITTHIKRAI@MACO.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2531 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 
    
ทุนจดทะเบียน  1,424,716,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  3,000 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  17,455,493,308 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ 
ปี 2556 ผลิตสูตรใหม่ และปรับปรุงด้านการลดกระแสไฟ 
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บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำากัด
S C G (THAILAND) COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต, ส่งออก, ข�ยในประเทศ ว�ล์ว/หัวปรับแรงดัน

ที่อยู่ 47 หมู่ที่ 5 ซอยไสวประชาราษฎร์ ลาดสวาย ลำาลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-994-5503-6 
โทรส�ร 02-998-6130-1 
Home page WWW.SCGTHAI.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ จักรพันธุ์ คิดประเสริฐ 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail JAKKAPHAN@SCGTHAI.COM, SCGTHAI@SCGTHAI.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2539 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,100 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,416,197,799 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ก�รผลิตและจำ�หน่�ยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) สำ�หรับเครื่องทำ�คว�มเย็นและ

เครื่องปรับอ�ก�ศ 

ที่อยู่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง  ลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 02-326-0831 
โทรส�ร 02-326-0837 
Home page WWW.KULTHORN.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สันติ อนุรักษ์ 
ตำ�แหน่ง ASST MANAGER R&D 
โทรศัพท์ - 
E-mail SANTI_A@KULTHORN.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2523 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  2,000 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  4,942,463,814 บาท  

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 วิจัยเกี่ยวกับสารทำาความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำาลาย Ozone 

และลดภาวะโลกร้อน
ปี 2556 วิจัยเกี่ยวกับสารทำาความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำาลาย Ozone 

และลดภาวะโลกร้อน 
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บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
SANDEN INTERCOOL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตประกอบและจำ�หน่�ยตู้ทำ�คว�มเย็น ตู้แช่แข็งเพื่อแสดงสินค้�รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้� 

ที่อยู่ 97-97/1 หมู่ที่ 3 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์ 036-538-199 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุรนาถ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail ATTHAKORN@SANDENINTERCOOL.COM,  

DESIGN@SANDENINTERCOOL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  2,400 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  3,682,103,531 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงสูตรเก่าให้ดีขึ้น 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงสูตรเก่าให้ดีขึ้น 
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บริษัท พี เอส ซี อินดัสตรีย์ จำากัด
P S C INDUSTRISE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ทำ�เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร 

ที่อยู่ 159 ถนนร่มเกล้า คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520

โทรศัพท์ 02-360-9367 
โทรส�ร 02-360-9368 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พิพัฒน์ โรจนนันท์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail PIPATANA_ROTE@HOTMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2532 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  14 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  13,552,537 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 พัฒนาระบบน้ำาเสีย เช่น ใบกวาดตะกอน 
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บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
KEW MAX (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยชิ้นส่วนวัสดุฉนวน, ย�งฉนวน

ที่อยู่ 13/2 หมู่ที่ 8 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-840-7019-22 
โทรส�ร 02-463-3038 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กาญจนา 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail KANCHANA@KENMAX.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  250 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  276,274,324 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
SAFE TRADE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต และจำ�หน่�ยเครื่องกรองน้ำ� 

ที่อยู่ 162,164,166 ถนนสามัคคี ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-952-0842 
โทรส�ร 02-952-0843 
Home page WWW.SAFETRADE.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ชุติมา บุญยศักดิ์เสรี 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 02-962-6888 Ext.610 
E-mail CHUTIMA.B@THIENSURAT.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  4,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  25 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  88,645,666 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยสารกรองน้ำา และไส้กรอง 
ปี 2556 วิจัยสารกรองน้ำา และไส้กรอง 
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บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำากัด 

SIAM WATER FLAME COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องกำ�เนิดก๊�ซไฮโดรเจนและออกซิเจน 

ที่อยู่ 44/16 หมู่ที่ 4 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 034-989-702-4 
โทรส�ร 037-989-700 
Home page WWW.WATERFLAME.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อ้อ 
ตำ�แหน่ง บุคคล 
โทรศัพท์ - 
E-mail ACCOUNT@WATERFLAME.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2541 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  6,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  60 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  77,729,955 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น และพัฒนาลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น และพัฒนาลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา 
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อุตสาหกรรมการผลิต 
ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
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บริษัท เรดิคอน จำากัด 
RADICON COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
หม้อน้ำ� ออยคูลเลอร์ และ อินเตอร์คูลเลอร์ สำ�หรับ รถยนต์ และ เครื่องจักรอุตส�หกรรม 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
ออกแบบและพัฒน� หม้อน้ำ� ออยคูลเลอร์ และ อินเตอร์คูลเลอร์ สำ�หรับอุตส�หกรรม ย�นยนต์ และ เครื่องจักร

อุตส�หกรรม โดยมีหน่วยง�นพัฒน�ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่กำ�หนดสเปค ออกแบบ ค้นคว้�และวิจัย รวมถึง

ทำ�แม่พิมพ์สำ�หรับก�รผลิต และสร้�งเครื่องจักรที่ใช้ในก�รผลิต มีส�ยก�รผลิตหล�ยส�ยแล้วแต่ขน�ดและชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ 

    
ที่อยู่ 16/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ ลำาผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

10530
โทรศัพท์ 02-989-4265-8 
โทรส�ร 02-989-4259 
Home page WWW.RADICON.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กฤดา ชิวชรัตน์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 
โทรศัพท์ 02-989 4254  
E-mail ENGST@RADICON.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2521 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  466 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  717,245,745 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 การพัฒนา MAC-V แทน Cooling tower 
ปี 2556 พัฒนา Cooling system สำาหรับ Superbike และ Supercar
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บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด
NISSEI TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
โรงง�นผลิต ส่งออกอะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
โรงง�นผลิต ส่งออกอะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคในเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่ผลิตจ�กพล�สติก และรับชุบ

ชิ้นง�นเหล็กที่เคลือบด้วย PE, Nylon

    
ที่อยู่ 33/39 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-ตราด กม.35.5) พิมพา 

บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 038-522-000 
โทรส�ร 038-522-390, 038-522-391 
Home page WWW.NISSEI.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เบญจวรรณ คำาเวียง 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 038-522-000 Ext.187 
E-mail RDO@NISSEI.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2526 
สถ�นะก�รถือหุ้น ไม่ระบุ 
    
ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสูตรการผลิต และลดต้นทุนในการผลิต 
ปี 2556 พัฒนาสูตรการผลิต และลดต้นทุนในการผลิต 
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บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำากัด 
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รับจ้�งทำ�แม่พิมพ์ 

ที่อยู่ 32-33 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 
10540

โทรศัพท์ 02-338-6000 
โทรส�ร 02-316-2450 
Home page WWW.SUMMITAUTOGROUP.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นราชัย แสนใจวุฒิ 
ตำ�แหน่ง EXPERT SPECIALLIST 
โทรศัพท์ - 
E-mail NARACHAI.SAB@SUMMITAUTOGROUP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2529 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  165,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  5,000 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  8,971,720,242 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนากระบวนการผลิต 
ปี 2556 พัฒนากระบวนการผลิต 
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บริษัท เอนไก ไทย จำากัด 

ENKEI THAI COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต นำ�เข้� ส่งออกและจำ�หน่�ยซึ่งล้อแม็กอลูมิเนียม และชิ้นส่วนย�นยนต์อลูมิเนียม 

ที่อยู่ 444 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-705-8060 
โทรส�ร 02-705-8051 
Home page WWW.ENKEITHAI.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พีรพงศ์ วิไลรัศมี 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 02-705-8060 Ext.132 
E-mail PERAPONG@ENKEITHAI.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2530 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 
    
ทุนจดทะเบียน  400,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,950 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  7,535,029,662 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ลดกระบวนการผลิต และศึกษากระบวนการร้อนรีด 
ปี 2556 พัฒนาขบวนการร้อนรีดโดยขยายการพัฒนาให้ใช้ทั้งโรงงาน 
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บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด
COMPLETE AUTO RUBBER MANUFATURING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตและรับจ้�ง ผลิตชิ้นส่วนประกอบย�นยนต์ ที่ทำ�จ�กย�งทุกชนิด 

ที่อยู่ 700/498 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด  
ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 034-454-106-13 
โทรส�ร 038-454-105 
Home page WWW.C-AUTORUBBER.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ กิตติชัย โพธิ์สิทธิ์ 
ตำ�แหน่ง R&D OFFICER 
โทรศัพท์ - 
E-mail KITTICHAI@CAR-1996.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  40,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  350 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  335,382,717 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยเพื่อการลดต้นทุน เช่น การใช้ยาง Reclaim ผสมกับยาง EPDM และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยพัฒนาวัตถุดิบทดแทน ยาง CSM เพื่อเป็นการลด
ต้นทุน

ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม เช่น หาสารเคมีตัวอื่นมาใช้
ทดแทนเพื่อลดต้นทุน 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รโรงง�นผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์ เครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลก�รเกษตร 

ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-728-8534 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ บูรพา ธีระโรจนารัตน์ 
ตำ�แหน่ง ผุ้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail BURAPA.T@SOMBOON.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  426,711,809 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  700 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  2,950,261,921 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 วิจัยต่อยอดจากปีที่แล้ว เป็นการวิจัยและพัฒนาสายการผลิตใหม่ และมี

พัฒนาเพลาข้างรถยนต์บรรทุก 1 ตัน, จานเบรคหน้า-หลัง, สปริงค์-แหนบ-
กันโคลง

ปี 2556 วิจัยต่อยอดจากปีที่แล้ว เป็นการวิจัยและพัฒนาสายการผลิตใหม่ และมี
พัฒนาเพลาข้างรถยนต์บรรทุก 1 ตัน, จานเบรคหน้า-หลัง, สปริงค์-แหนบ-
กันโคลง, ดุมเพลาล้อหน้า
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ออกแบบและผลิตส�ยควบคุมรถยนต์ และรถจักรย�นยนต์ ตลอดจนชุดควบคุมร�งกระจกหน้�ต่�งรถยนต์ให้กับบริษัทผู้

ผลิตรถยนต์ และรถจักรย�นยนต์ชั้นนำ�ทั้งใน และต่�งประเทศ 

    
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ต.พานทอง 

อ.พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-447-200-17 
โทรส�ร 038-447-259-60 
Home page WWW.THAISTEELCABLE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศิววงศ์  บุษเกตุ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ 
โทรศัพท์ 038 447200-17 Ext.426 
E-mail SIWAWONG.B@THAISTEELCABLE.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2548 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  268,500,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,600 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  3,655,872,054 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาออกแบบสายเคเบิ้ล 
ปี 2556 พัฒนาออกแบบสายเคเบิ้ล 
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บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด
IT FORGING (THAILAND) COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ง�นทุบขึ้นรูปโลหะและแม่พิมพ์ ในอุตส�หกรรมย�นยนต์ เช่น เพล�ข้อเหวี่ยง ก้�นสูบ ลุกเบี้ยว เกียร์ ช่วงล่�ง เป็นต้น 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
เป็นบริษัทร่วมทุนของญี่ปุ่น ก่อตั้งม� 20 ปี ลูกค้�อ�ทิ เช่น อีซูซุ ฮอนด้� มิตซูบิซิ คูโบต้� กำ�ลังก�รผลิต 35000 ตันต่อปี 

มีเครื่องปั๊มอยู่ 10 ไลน์ มีทั้งขน�ดใหญ่ กล�ง เล็ก ขน�ดใหญ่สุด 6300 ตัน

    
ที่อยู่ 60/7 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-891-380-90 
โทรส�ร 038-891-395-6 
Home page WWW.ITF.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ หาญณรงค์ ลิ้มสถิรานันท์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการธุรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ 038-891-380-90  Ext.158 
E-mail HARNNARONG@ITF.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2537 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
    
ทุนจดทะเบียน  700,000,000   บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  294 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
ปี 2556 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
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บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำากัด 

WICHIEN DYNAMIC INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตโคมไฟส่องสว่�งสำ�หรับย�นยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ / โคมไฟฟ้�ส่องสว่�งอ�ค�ร, โรงง�นอุตส�หกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
- 

ที่อยู่ 34/1 หมู่ที่ 10 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 02-598-1342 Ext.610 
โทรส�ร 02-598-1344 
Home page WWW.WDI.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ แมนรัตน์ รัตนจันทร์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail MANRAT_RA@WDI.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  65,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  450 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  528,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสินค้าใหม่ ประเภทโคมไฟส่องสว่าง / โคมไฟสัญญาณ และอุปกรณ์

ประดับยนต์ โดยใช้หลอด LED เป็นแหล่งกำาเนิดแสง ได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานยุโรปและอเมริกา 

ปี 2556 พัฒนาสินค้าใหม่ ประเภทโคมไฟส่องสว่างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยใช้หลอด LED เป็นแหล่งกำาเนิดแสง ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน
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บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำากัด 

EXEDY FRICTION MATERIAL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ให้ใช้สิทธิช่วงคว�มรู้เชิงขั้นตอน (Know-how) คว�มช่วยเหลือสนับสนุนท�งเทคนิครวมให้คำ�ปรึกษ�

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
ผลิต Dry Friction Material หรือแผ่นคลัทช์ในระบบส่งกำ�ลังของรถยนต์และรถจักรย�นยนต์

    
ที่อยู่ 700/359 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-743-923-6 Ext.108 และ 128
โทรส�ร 038-743-924-8 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พิจัย มีชัย 
ตำ�แหน่ง ผุ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail PIJAI@EFM.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2540 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
    
ทุนจดทะเบียน  316,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  750 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,347,727,771 บาท  

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 วิจัยการทำาเถ้าลอย (Fly Ash) และการวิจัยคลัทช์ทองแดง
ปี 2556 การวิจัยต่อยอดคลัทช์ทองแดง 
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บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จำากัด
S.C.H.INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตผ้�เบรคและจำ�หน่�ยรวมทั้งส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผ้�เบรก N-brake ผลิตโดยบริษัท เอส.ซี.เอช อินดัสตรี้ จำ�กัด และมีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ที่ 568,578 ซอยประดิพัทธ์ 5 

พระร�ม 6 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กทม 10400  ในปี 2553 ท�งบริษัทเป็นตัวแทนของ Project mu ที่ประเทศญี่ปุ่น

ให้ท�งบริษัททำ�ก�รผลิตผ้�เบรกในยี่ห้อ N–sports โดยนำ�เข้�วัตถุดิบจ�กประเทศญี่ปุ่น ผ้�ดิสก์เบรก N-Brake และ  

N-Sport  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูงสำ�หรับผู้ใช้รถยนต์ทุกประเภท นอกจ�กนั้นเร�ยังตระหนักถึงคว�มเป็นอันตร�ย

ของส�รใยหิน (Asbestos) ซึ่งเป็นส�เหตุหนึ่งของก�รเกิดมะเร็งในปอด

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนโพธาราม-เขาช่องพราน ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 
70120

โทรศัพท์ 032-359-861-6 
โทรส�ร 032-359-867 
Home page WWW.N-BRAKE.COM, WWW.NSPORTSBRAKE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วาสนา กมลมาลย์นิวัฒน์ 
ตำ�แหน่ง R&D ENGINEER 
โทรศัพท์ - 
E-mail VASANA@N-BRAKE.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  150 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  70,343,213 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 เป็นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Material สำารอง และพัฒนาวัตถุดิบ
ปี 2556 เป็นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Material สำารอง และพัฒนาวัตถุดิบ
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อุตสาหกรรมการผลิต 
อุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ
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บริษัท มาร์ซัน จำากัด 

MARSUN COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รต่อเรือ ออกแบบเรือ ซ่อมเรือและให้คำ�ปรึกษ� 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
บริษัทฯ ได้ต่อสร้�งเรือและส่งมอบให้ลูกค้�ม�แล้วม�กกว่� 260 ลำ� ประกอบด้วยเรือตรวจก�รคว�มเร็วสูง  

เรือตรวจก�รณ์ติดอ�วุธนำ�วิถี เรือรับส่งลูกเรือและบริก�รแท่นขุดเจ�ะน้ำ� เรือสำ�ร�ญ เรือขจัดคร�บน้ำ�มัน และ 

เรืออเนกประสงค์ และนอกจ�กนี้บริษัทฯยังให้บริก�รด้�นก�รออกแบบ ซ่อมและให้คำ�ปรึกษ�ต�มร�ยละเอียดที่ลูกค้�

ต้องก�รทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ

    
ที่อยู่ 413 หมู่ที่ 4 ซอยสิทธิไชย ถนนท้ายบ้าน ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-173-8942-48 
โทรส�ร 02-173-8949 
Home page WWW.MARSUN.TH.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ คุณชูวิทย์ จิระเมธา, คุณบานชื่น แสนโคตร 
ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ 02-173-8942-48 
E-mail CHOOVIT@MARSUN.TH.COM, BANCHUEN@MARSUN.TH.COM
    
ปีที่ก่อตั้ง 2523 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  198,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  354 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,310,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 วิจัยรถสะเทินน้ำาสะเทินบกเพื่อจัดทำาแบบพิมพ์เขียว 
ปี 2556 วิจัยรถสะเทินน้ำาสะเทินบกเพื่อจัดทำาแบบพิมพ์เขียว 
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
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บริษัท นีสเทิร์นอินดัสทรี จำากัด 

NEASTERN INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน (จ�กไม้) เพื่อจำ�หน่�ย

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�เร็จรูปทั้งในและต่�งประเทศ ซึ่งผลิตโดยไม้จริง,ไม้ป�ติเคิลบอร์ด และ

ไม้เอ็มดีเอฟ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จ�กประสบก�รณ์ด้�นก�รผลิตเฟอร์นิเจอร์ม�กกว่� 25 ปี และผลิตสินค้�ที่ทันสมัย มี

คุณภ�พ คงทน มีดีไซน์หรูหร� สวยง�ม ถือเป้นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภ�พ ที่ยกระดับคุณภ�พชีวิตและตอบสนอง

คว�มต้องก�รของผู้บริโภค เร�จึงมุ่งมั่นพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง

    
ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 8 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 044-203-223-8, 086-4687623 
โทรส�ร 044-203-230 
Home page WWW.PITISWAT.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวชนิดา ทัพพิกรณ์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ 044-203-223-8, 089-6308009 
E-mail SAFETYNE@PITISWAT.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2536 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  62,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  450 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  172,160,958 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาเครื่องอัดหัวเตียงให้เหมาะกับการใช้งาน 
ปี 2556 พัฒนาเครื่องตัดไม้โดยลดจำานวนพนักงานในการผลิต 
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บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำากัด 

CREATION FURNITURE INDUSTRY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ข�ยปลีก ส่ง และให้บริก�ร 

ที่อยู่ 19/108 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-902-2800 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ปัญญพัฒน์ สันธนะกุล 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail PUNYAPATSANTANAKUL@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2539 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  90,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  400 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  543,076,024 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปี 2556 ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำากัด
P.J.CHOLBURI PARAWOOD COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ย�งพ�ร�ส่งออกต่�งประเทศ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
เป็นผู้ผลิตและส่งออก 

    
ที่อยู่ 928/1 หมู่ที่ 1 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-158-857 
โทรส�ร 038-158-861 
Home page WWW.PJPARAWOOD.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นัฐพล บุญเรือง 
ตำ�แหน่ง R&D SUPERVISOR 
โทรศัพท์ - 
E-mail NATTHAPON@PJPARAWOOD.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  230 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  392,410,928 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาและปรับปรุงแบบเฟอนิเจอร์ 
ปี 2556 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้สอดคล้อง

กับปัจจัยการผลิต ต้นทุน และคำานึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่ง
แวดล้อม
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บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำากัด
S.P.S. INTERTECH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ส่งออก ค้�ส่ง รับจ้�งผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
24000

โทรศัพท์ 038-847-730-47 
โทรส�ร 038-847-748-9 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail UDOMDEJ@SPSTHAI.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2546 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  448,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,800 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  2,100,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ พวกงานไม้ หาชิ้นส่วนใหม่ๆ 
ปี 2556 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง 

181



บริษัท ชาญมิวสิคเคิ้ล จำากัด 

CHAN MUSICAL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ 

ที่อยู่ 262,262/1,264 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 บางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-421-0741 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นิพนธ์ 
ตำ�แหน่ง จัดซื้อ 
โทรศัพท์ - 
E-mail NIPONMCP@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2530 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  500 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  181,971,733 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา 

ปี 2555 พัฒนาเครื่องจักร 
ปี 2556 พัฒนาเครื่องจักร 
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บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำากัด 

THAI OCEAN INDUSTRIES COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต และจำ�หน่�ยร่มทุกชนิด 

ที่อยู่ 82/2 หมู่ที่ 8 ถนนเทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-312-2262 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ วรินทร์ วัฒนพรพรหม 
ตำ�แหน่ง หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสายการผลิต หัวหน้าส่วนวิจัยและ

พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail YONGKRUB@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2533 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  15,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  190 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  260,780,509 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และ กระบวนการ
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และ กระบวนการ
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บริษัท พิณอินเตอร์วู้ด จำากัด
PIN INTERWOOD COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ผลิต-ส่งออกของเล่นและเฟอร์นิเจอร์เด็กที่ทำ�จ�กไม้และวัสดุอื่น

ที่อยู่ 104 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด บางสมัคร 
บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์ 038-570-421 
โทรส�ร 038-570-427 
Home page WWW.PINTOYS.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ศิลา เกิดสำาอางค์ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail RNDPW@PINTOYS.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาการดำาเนินการของเครื่องจักร 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนา
   - เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์
   - เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด
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อุตสาหกรรมการผลิต 
เครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์
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บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำากัด 

I-MED LABORATORIES COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รผลิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ บำ�บัด บรรเท� รักษ� หรือป้องกันโรค 

ที่อยู่ 240 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 240/2,240/41 ชั้นที่ 1,20  
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-692-5244 
โทรส�ร 02-692-5245 
Home page WWW.IMED.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นิดา พรประเสริฐสุด 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม 
โทรศัพท์ - 
E-mail P.NIDA.IMED@GMAIL.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2544 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  94,550,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  150 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  383,548,544 บาท  

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาเครื่องช่วยฟัง 
ปี 2556 พัฒนาเครื่องช่วยฟัง 
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อุตสาหกรรมการรีไซเคิล & ไฟฟ้า 
แก๊ส ไอน้ำา และอากาศ
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บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำากัด 

SAENGMITR ELECTRIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รค้�จำ�หน่�ย จัดส่งและผลิตกระแสไฟฟ้�ด้วยเทคโนโลยีต่�งๆ 

ที่อยู่ 77/21-24 หมู่ที่ 11 ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
10170

โทรศัพท์ 02-882-2033 Ext.501 
โทรส�ร - 
Home page WWW.DELIGHT.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ประเสริฐ 
ตำ�แหน่ง วิศวกร 
โทรศัพท์ - 
E-mail PRASERT@DELIGHT.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  116,500,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  400 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  503,554,109 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากของเดิม 
ปี 2556 พัฒนาไฟฉุกเฉิน 
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อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
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บริษัท ปภพ จำากัด 

PAPOP COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ออกแบบ ก่อสร้�ง ติดตั้ง ระบบผลิตก๊�ซชีวภ�พจ�กน้ำ�เสียและก�กของเสีย ระบบผลิตไฟฟ้�จ�กก๊�ซชีวภ�พ และระบบ

บำ�บัดน้ำ�เสียอุตส�หกรรม  

ที่อยู่ 43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-570-5580 
โทรส�ร 02-570-5581 
Home page WWW.PAPOP.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พงศกร เทียนสว่าง 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัย 
โทรศัพท์ 084-388-8263 
E-mail PHONGSAKORN@PAPOP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2534 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  115,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  100 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  380,427,919 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน, ระบบกำาจัด H2S ในก๊าซ

ชีวภาพ
ปี 2556 พัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 
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บริษัท อิมพัลชั่น จำากัด 

IMPULSION COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบประหยัดพลังง�น ตลอดจนระบบพลังง�นทดแทนต่�งๆ เช่น โซล�เซล พลังง�นลม เป็นต้น

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
บริษัท อิมพัลชั่น จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นก�รออกแบบง�นติดตั้งระบบและจัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์ไฟฟ้�ต่�งๆ เช่น  

ระบบโซล�ร์เซลล์ทั้งที่อยู่อ�ศัยและโซล�ร์ฟ�ร์ม ตลอดจนระบบประหยัดลังง�น เป็นต้น โดยบริษัทมีทีมง�นวิจัยและพัฒน�

ระบบไฟฟ้� ซึ่งส�ม�รถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ที่เหม�ะสมเพื่อรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้เป็นอย่�งดี โดยทีมง�น

วิจัยและพัฒน�ที่มีประสบก�รณ์ม�กกว่�สิบปี นอกจ�กนั้นท�งบริษัทฯ ยังจัดจำ�หน่�ยอุปกรณำ�ไฟฟ้�ต่�งๆ เช่น  

แผงโซล�ร์เซลล์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ หลอดไฟฟ้�แบบแอลอีดี เป็นต้น

    
ที่อยู่ 3/417 หมู่ที่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-942-3476 
โทรส�ร 02-942-3477 
Home page WWW.IMPULSION.CO.TH, WWW.B-CONNEXT.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สาธิต อรุณประภารัตน์ 
ตำ�แหน่ง วิศวกร 
โทรศัพท์ 081-812-4961 
E-mail SATHIT@IMPULSION.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2548 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  12 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  7,054,359 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในบ้านและอุปกรณ์แบบ

โซลาเซล 
ปี 2556 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในบ้านและอุปกรณ์แบบ

โซลาเซล รวมทั้งระบบพลังงานทดแทนต่างๆ  
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อุตสาหกรรมบริการ 
กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ 

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

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ให้บริก�รป้องกันและจำ�หน่�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�  

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ติดตั้งระบบบริห�รง�นโรงพย�บ�ล HIS 

    
ที่อยู่ 10/5 ซอยลาดพร้าว 89 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-542-1964-8 
โทรส�ร 02-542-1964-8 Ext.119 
Home page WWW.INFO-DSOFTWARE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ จุไรพร ศิริกลการ 
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารข้อมูล 
โทรศัพท์ - 
E-mail INFO-D@INFO-DSOFTWARE.COM, SCHURAIPORN@HOTMAIL.

COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  28 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาโปรแกรม ตามเทคโนโลยีใหม่ และสร้างโปรแกรมใหม่ขึ้นมา 
ปี 2556 พัฒนาโปรแกรม ตามเทคโนโลยีใหม่ และสร้างโปรแกรมใหม่ขึ้นมา 
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บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำากัด 

TRUE INTERNET DATA CENTER COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ศูนย์บริก�รในก�รจัดก�รเก็บรักษ�ข้อมูลและอุปกรณ์ ICT ให้กับองค์กร โดยมีก�รดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
ก�รเช่�พื้นที่ว�งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในตู้ปิด , ก�รเช่�พื้นที่ว�งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วม (Shared Rack), ก�รบริก�รเฉพ�ะแบบ 

(Customized Services), บริก�ร Managed E-Mail Solution บริก�รระบบอีเมล์เซิร์ฟเวอร์สำ�หรับองค์กร , บริก�ร

ดูแลและจัดก�รระบบเครือข่�ยรวมถึงระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของเครือข่�ยต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�เฉพ�ะร�ย, 

บริก�รดูแลและจัดก�รเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�เฉพ�ะร�ย, True Enterprise Cloud services เป็น

บริก�รให้เช่� Cloud Server ระดับ Premium อยู่บนระบบ Cloud computing โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถจัดสรร Resource

    
ที่อยู่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-699-1400 
โทรส�ร 02-643-2440 
Home page WWW.TRUEIDC.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ไม่ระบุ 
ตำ�แหน่ง ฝ่ายขาย 
โทรศัพท์ 02-699-1400 
E-mail SALES@TRUEIDC.CO.TH 
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ปีที่ก่อตั้ง 2546 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  150,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  55 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  382,451,896 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 - พัฒนาธุรกิจจาก Data center อย่างเดียว มาเป็นการบริการ Data center, 

managed services
 - การได้รับรองมาตราฐาน ISO 20000 และ ISO 27001 เป็นรายแรกของ

ผู้ให้บริการ Data Center ในประเทศไทย
ปี 2556 - พัฒนาธุรกิจจาก Data center, managed services มาเป็นการบริการ 

Data center, managed services และ Cloud แบบ Open source
 - การได้รับรองมาตราฐาน ISO 22301 เป็นรายแรกของผู้ให้บริการ Data 

Center ในประเทศไทย ทำาให้มี 3 มาตรฐาน ISO 20000, ISO 27001 
และ ISO 22301
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อุตสาหกรรมบริการ 
ตัวกลางทางการเงิน และการประกันภัย
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)
THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ก�รรับประกันวิน�ศภัย 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)  ดำ�เนินธุรกิจประกันวิน�ศภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 และเข้�จดทะเบียนใน

ตล�ดหลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ.2534 ปัจจุบันมีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำ�นักง�นส�ข�ในต่�งจังหวัดอีก 20 แห่ง 

บริก�รลูกค้�ทั้งบุคคลและนิติบุคคลทั่วประเทศไทย เพื่อเดินหน้�สู่คว�มเป็นหนึ่งด้�นก�รประกันภัย บริษัทพร้อมสร้�ง

คว�มอุ่นใจ ด้วยนวัตกรรมก�รให้บริก�รใหม่ๆ และแบบประกันที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

    
ที่อยู่ 71 ถนนดินแดง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-695-0800 
โทรส�ร 02-695-0808 
Home page WWW.THAIVIVAT.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นัยนา เปาอินทร์ 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทรศัพท์ - 
E-mail NAIYANA_ARE@THAIVIVAT.CO.TH 
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ปีที่ก่อตั้ง 2536 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  152,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  600 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  2,300,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันให้ตอบสนองต่อความต้องการคนไทยมากขึ้น คือ 

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองรถยนต์จากเหตุภัยพิบัติ (Quake & Flood) / 
ประกันสุขภาพเหมา เหมาซึ่งพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำาความ
เข้าใจโดยเลือกเพียงวงเงินคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามความ
ต้องการเท่านั้น พร้อมบัตรเครดิตประกันภัยสุขภาพ ซึ่งสามารถชำาระเงินค่า
รักษาได้โดยไม่ต้องสำารองจ่ายในทุกโรงพยาบาล/ประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งได้รับ
ประกันร่วมกับรัฐบาล มีการเก็บข้อมูลสถิติเพื่อพัฒนาความคุ้มครองและเบี้ย
ประกันให้เหมาะสมต่อไป / บริการการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ
ผ่านอินเตอร์เน็ต /พัฒนาระบบสำารองข้อมูลและการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
การทำางานในสภาวะฉุกเฉิน (Back-up Site)/ 

ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน คือ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประเภท 3/ บริการ
ออนไลน์บนมือถือ Thaivivat m-Station ให้ความสะดวกในการใช้บริการ มี
ระบบติดตามตำาแหน่งบนมือถือ ฟังก์ชั่นสายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องกด
เบอร์โทรศัพท์ ให้บริการแจ้งซ่อมด้วยตนเอง ค้นหาอู่และโรงพยาบาล ต่ออายุ
กรมธรรม์ รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากบริษัท โดยผู้ใช้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
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อุตสาหกรรมบริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์
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บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำากัด 

THAI AGRO EXCHANGE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ตล�ดกล�งสินค้�เกษตร  

ที่อยู่ 31 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-908-4499 
โทรส�ร 02-908-4300 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ 
ตำ�แหน่ง ผู้อำานวยการการตลาด 
โทรศัพท์ - 
E-mail ULUCK@TALAADTHAI.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2540 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  267 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  642,311,332 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาการให้บริการกับลูกค้า 
ปี 2556 ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า 
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อุตสาหกรรมบริการด้านธุรกิจอื่นๆ
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บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำากัด 

GAP INDUSTRIES COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
เป็นโรงง�นผู้ผลิต (Formulate) และแบ่งบรรจุสินค้�เคมีท�งก�รเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้�นเรือน อันได้แก่ ส�รกำ�จัด

วัชพืช (Herbicide) ส�รป้องกันกำ�จัดแมลง (Insecticide) ส�รป้องกันโรคกำ�จัดโรคพืช (Fungicide) ปุ๋ย (Fertilizer) 

และส�รควบคุมก�รเจริญเติบโตหรือฮอร์โมน (Hormone) 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	    
ม�ตรฐ�นและร�งวัลที่ได้รับ : GMP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, มรท. 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม, 

อุตส�หกรรมสีเขียวระดับที่ 3, CSR-DIW Continuous Award, ระบบธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อมสถ�นประกอบก�ร

อุตส�หกรรม 

    
ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 032-387-836-9 
โทรส�ร 032-387-835 
Home page WWW.SOTUS.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เดชมนตรี ศรีอ่วม 
ตำ�แหน่ง ผูจัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 032-387-836-9 
E-mail DECHMONTRI@SOTUS.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  60,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  110 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  ไม่ระบุ   
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา	    
ปี 2555 คิดสูตรปุ๋ยใหม่ และปรับปรุงพัฒนาสูตรสินค้าด้านเคมีเกษตร 
ปี 2556 คิดสูตรปุ๋ยใหม่ และปรับปรุงพัฒนาสูตรสินค้าด้านเคมีเกษตร 
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บริษัท เด็กซ์ตร้า เอเซีย จำากัด 

DEXTRA ASIA COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 

ให้บริก�รท�งด้�นก�รจัดก�รและบริห�ร 

ที่อยู่ 247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330

โทรศัพท์ 02-328-0211-454 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ประภาส เปลี่ยมจินดา 
ตำ�แหน่ง R&D MANAGER 
โทรศัพท์ - 
E-mail PRAPAS@DEXTRAGROUP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 
    
ทุนจดทะเบียน  75,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  400 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  77,871,327 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ปี 2556 พัฒนาสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง 
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บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำากัด 

BENJAPHANPONG COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ให้บริก�รผสมและบรรจุก�แฟปรุงสำ�เร็จบรรจุซอง, บริก�รบรรจุเครื่องดื่มชนิดผงบรรจุซอง

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจ ด้�นก�รผลิตและบรรจุเครื่องดื่มชนิดผง, รับบรรจุอ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูป, 

รับบรรจุผลิตภัณฑ์สมน�คุณ เปิดดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี 2538 บริษัทฯ ให้บริก�รผสมและบรรจุก�แฟปรุงสำ�เร็จบรรจุซอง 

(ก�แฟทรีอินวัน) และบริก�รบรรจุเครื่องดื่มชนิดผงบรรจุซอง รวมถึงรับบรรจุผลิตภัณฑ์สมน�คุณต่�งๆแบบครบวงจร 

    
ที่อยู่ 10/6-7 หมู่ที่ 5 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-150-7690-3, 088-809-7685 
โทรส�ร 02-524-2479 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ชวรินทร์  ศรีสบาย 
ตำ�แหน่ง QA MANAGER 
โทรศัพท์ - 
E-mail CHAVARINT@BENJAPHANPONG.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2538 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  350 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  148,979,590 บาท  
    
กิจกรรมด้�นก�รวิจัยและพัฒน�    
ปี 2555 พัฒนาสูตรกาแฟทรีอินวัน 
ปี 2556 พัฒนาสูตรกาแฟทรีอินวัน 
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อุตสาหกรรมบริการ 
การวิจัยและพัฒนา
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บริษัท เมดิทอป จำากัด 

MEDITOP COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิเคร�ะห์ห้องแล็บ และเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้วิจัย พัฒน�และผลิต เครื่องล้�งตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ เครื่องกรองน้ำ�บริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ใช้กับเครื่องไตเทียม 

เครื่องเพิ่มปริม�ณส�รพันธุกรรมด้วย (PCR) จัดจำ�หน่�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศ รวมถึงนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย

เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิเคร�ะห์ห้องแล็บ และเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์จ�กต่�งประเทศ 

    
ที่อยู่ 334 ซอยลาดพร้าว71(สังคมสงเคราะห์เหนือ1) ถนนลาดพร้าว  

คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-933-1133 
โทรส�ร 02-933-0811-12 
Home page WWW.MEDITOPTHAILAND.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พิชัย สันติมณีรัตน์ 
ตำ�แหน่ง ผุ้จัดการฝ่ายผลิต 
โทรศัพท์ 02-933-1133 Ext.444 
E-mail PICHAI_PRO@MEDITOPTHAILAND.COM 
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ปีที่ก่อตั้ง 2528 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  300 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,260,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 - เครื่องกรองน้ำาบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ใช้กับเครื่องไตเทียม (TOPPURE POR-

TABLE REVERSE OSMOSIS MODEL 1.6A)
 - เครื่องกรองน้ำาบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ใช้กับเครื่องไตเทียม (TOPPURE POR-

TABLE REVERSE OSMOSIS MODEL SMART 60AC)
 - เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (KIDNY-KLEEN Model COMPACT 

& COMPACT II)
 - เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR (THERMAL CYCLER)
 - เครื่องผสมน้ำายา PERACETIC ACID แบบอัตโนมัติใช้ในห้องไตเทียมในโรง

พยาบาล (SOLUTION DILUTER GF II)

ปี 2556 - เครื่องกรองน้ำาบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ใช้กับเครื่องไตเทียม (TOPPURE POR-
TABLE REVERSE OSMOSIS MODEL SMART 60AC)

 - เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (KIDNY-KLEEN Model COMPACT 
& COMPACT II)

 - เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR (THERMAL CYCLER)
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บริษัท โมลด์ เมท จำากัด 

MOULD MATE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ล้อย�งตันอุตส�หกรรม 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
ประกอบกิจก�รเพื่อก�รวิจัยพัฒน�ล้อย�งตัน และผลิตผลิตภัณฑ์ย�งที่ทำ�จ�กย�งธรรมช�ติ และย�งเทียม 

    
ที่อยู่ 5/5 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400
โทรศัพท์ 02-270-0291-2 
โทรส�ร 02-270-0290 
Home page WWW.TOKAISOLIDTIRE.COM, WWW.MOULDMATE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ อุทิศ สุริภา 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 089-826 2653 
E-mail UTID@MOULDMATE.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2533 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  62,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  250 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  508,874,740 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาล้อยาง 
ปี 2556 พัฒนาล้อยาง 
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บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซ็นเตอร์ จำากัด 

YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วิจัยและพัฒน�รถจักรย�นยนต์และชิ่นส่วนรถจักรย�นยนต์ 

ที่อยู่ 112 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง 
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 02-769-7200 
โทรส�ร 02-740-1133 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ CHAWAN ONGCHARIT 
ตำ�แหน่ง GENERAL MANAGER ADMINISTRATION 
โทรศัพท์ - 
E-mail CHAWAN@YAMAHA-MOTOR.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  181,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  174 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  453,326,393 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรื่อยๆ 
ปี 2556 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรื่อยๆ 
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บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำากัด 

SUMMIT R&D CERTER COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
วิเคร�ะห์ วิจัย และพัฒน�เทคโนโลยี ออกแบบ เครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนก�รผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์ 

ที่อยู่ 32-33 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 
10540

โทรศัพท์ 02-338-6000 
โทรส�ร 02-316-2450 
Home page WWW.SUMMITAUTOGROUP.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ พูลศักดิ์ วุฒิกุล 
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail POOLSAK.SAB@SUMMITAUTOGROUP.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2551 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  560 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  1,027,441,281 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ศึกษากระบวนการขึ้นรูปเหล็ก AHSS : Advance High Streng steel
ปี 2556 ศึกษากระบวนการขึ้นรูปเหล็กด้วยการรีดขึ้นรูป 
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บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำากัด
EUCALYPTUS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จ�กก�รวิจัยพัฒน� ผลิตภัณฑ์จ�กองค์คว�มรู้โครงก�รวิจัย และกล้�ไม้ส่วนขย�ยพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ

คุณภ�พสูง 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    
ดำ�เนินกิจก�รด้�นวิจัยและพัฒน�ของกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจก�รปลูกและส่งเสริมก�รปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อ

ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�เพิ่มจ�กไม้ โดยเป็นกลุ่มกิจก�รเกษตรอุตส�หกรรมครบวงจร  ดำ�เนินก�รพัฒน�ปรับปรุง

พันธุ์ไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้�งพันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมทั้งในก�รปลูกสร้�งสวนไม้เศรษฐกิจในเชิงพ�ณิชย์ และ มี

คุณสมบัติไม้ที่เหม�ะสมกับอุตส�หกรรมทั้งด้�นเยื่อกระด�ษ ก�รแปรรูป และ พลังง�น และ ง�นวิจัยอื่น ๆ ที่รองรับกิจก�ร

ปลูกสร้�งสวนไม้เศรษฐกิจ  และมีกิจก�รเพ�ะขย�ยพันธุ์พืชเพื่อก�รจำ�หน่�ยพันธุ์ไม้คุณภ�พสูงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก

ทั่วไป    

    
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 038-554-990 
โทรส�ร 038-554-991 
Home page WWW.SUANKITTI.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ทัศณี เอื้อประชานนท์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ - 
E-mail TASSANEE_A@SUANKITTI.COM 
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ปีที่ก่อตั้ง 2544 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  33 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  81,536,768 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ยูคาลิปตัสพันธุ์ใหม่จากการพัฒนาพันธุ์ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช

ใหม่แล้วจำานวน 28 พันธุ์, งานวิจัยวิธีการคัดพันธุ์ต้านทานโรคและแมลงได้
กรรมวิธี Rapid screening ของยูคาลิปตัสนำาไปใช้งานคัดพันธุ์แล้วปีละกว่า 
100 สายพันธุ์, งานวิจัยพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์ผลผลิตของยูคาลิปตัสใน
พื้นที่เป้าหมายจากปัจจัยทางกายภาพและภูมิอากาศร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ปี 2556 งานปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และไม้เศรษฐกิจโตเร็วกลุ่ม Acacia มี
การดำาเนินงานต่อเนื่อง โดยเน้นด้านคุณสมบัติการแปรรูปไม้ และการใช้
ประโยชน์พลังงานชีวมวล, งานวิจัยด้านการประเมินมูลค่าสวนไม้เศรษฐกิจ
และผลประโยชน์จากพื้นที่สวนเพื่อขอการรับรองมาตรฐานป่าไม้ และได้เริ่ม
งานด้านการประเมินวัฏจักรคาร์บอนของกล้าไม้และผลิตภัณฑ์จากสวนไม้
ร่วมด้วย, สำาหรับงานวิจัยด้านการจัดการศัตรูพืชเน้นวิจัยพัฒนาการใช้ตัว
เบียนควบคุมแมลงศัตรูไม้ยูคาลิปตัส     
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อุตสาหกรรมบริการ 
ด้านสุขภาพและอนามัย
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำากัด
PROFESSIONAL LABORATORY MANAGEMENT CORP COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รดูแลรักษ�และให้บริก�รเกี่ยวกับสุขภ�พทั่วๆ ไป ทั้งในและนอกสถ�นที่ เช่น ต�มสถ�นประกอบก�ร

ที่อยู่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว คลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02-770-8700 
โทรส�ร 02-770-8788 
Home page WWW.PROLAB.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นิตยา โฉมงาม 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail CHOMNGAM_N@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2543 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  358 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  390,008,123 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 Set testing ใหม่ สำาหรับตรวจหาโลหะหนักในปัสสาวะและเลือด
ปี 2556 พัฒนาต่อเนื่องด้าน Parameter ในการตรวจวัด
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ภาคอุตสาหกรรม 
การค้าส่งค้าส่งหรือตัวแทนจำาหน่าย

215



บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำากัด
AGRO (THAILAND) COMPANY LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
เคมีเกษตร 

ที่อยู่ 2922/268 (ชั้น 22) อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-308-2102 
โทรส�ร 02-308-2487 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ เพทาย 
ตำ�แหน่ง HUMAN RESOURCE 
โทรศัพท์ - 
E-mail PERSONEL@AGGROGROUPS.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2518 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  100 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  650,040,957 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 เคมีเกษตร ทดลองสารเคมี 
ปี 2556 เคมีเกษตร ทดลองสารเคมี และปุ๋ยสูตรใหม่ 
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บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
SRIPIPAT ENGINEERING COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
นำ�เข้�และส่งออกเครื่องจักรอุตส�หกรรมอ�ห�ร 

ที่อยู่ 165,165/1 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-331-9104 
โทรส�ร 02-333-0061 
Home page WWW.SRIPIPAT.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ มงคง ใบโพธิ์วงศ์ 
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail MONGKHON@SRIPIPAT.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2530 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  230 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  364,576,322 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 - พ้ฒนาเครื่องขึ้นรูปขนมจีบ 
 - พัฒนาเครื่องไมโครเวฟ 
 - พัฒนาเครื่องนับอัตโนมัติ
ปี 2556 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น Microwave 
 - พัฒนา process การทำาอาหาร 
 - พัฒนาเครื่องเสียบไม้อัตโนมัติ 
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บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

ZEMASCH CORPORATION LIMITED 
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
น้ำ�หมึกสำ�หรับก�รพิมพ์ระบบ Inkjet อุปกรณ์ก�รพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำ�หรับโทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่ 896 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-587-4444 
โทรส�ร 02-587-2694 
Home page WWW.VOX-ITSTYLE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ธันวา อิงกุราวิรุทธ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ - 
E-mail TUNWA@ZEMASCH.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2541 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  135,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  280 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  428,421,207 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 วิจัยผ้าหมึกพิมพ์ และน้ำายาทำาความสะอาดเครื่องไอที 
ปี 2556 วิจัยผ้าหมึกพิมพ์สูตรใหม่ 
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บริษัท โค๊ดคอนเน็กซ์ จำากัด 

CODE CONEXT COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกอบกิจก�รค้�ปลีกและส่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ระบบบัตรเงินสดศูนย์อ�ห�ร ตู้เติมเงินอัติโนมัติระบบบัตรเงินสดศูนย์อ�ห�ร ระบบเก็บเงินล�นจอดรถ ระบบบันทึกก�ร 

แลกบัตรเข้�-ออก ระบบข�ยตั๋วเข้�ใช้บริก�ร ระบบบัตร RFID และอุปกรณ์แปลง rs232 to tcp/ip 

    
ที่อยู่ 1104/189 หมู่บ้านโนเบิล คิวบ์ ถนนพัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-170-7944-5, 089-199-4955 
โทรส�ร 02-187-2788 
Home page WWW.CODECONNEXT.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ปิยศักดิ์ สายเชื้อ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ 
โทรศัพท์ 089-1994955 
E-mail PIYASAKS@CODECONNEXT.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  17 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  18,922,468 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาเครื่องรูดบัตร โดยใช้ CPU ตระกูลเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ท

โฟน (ARM)
ปี 2556 พัฒนาเครื่องรูดบัตร โดยใช้ CPU ตระกูลเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ท

โฟน (ARM)
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บริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำากัด 

CHANSAWANG HERBAL LINES COMPANY LIMITED
    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
ประกอบกิจก�รค้�ส่งเครื่องสำ�อ�ง ครีมบำ�รุงผิว ครีมท�ผิว สบู่และอุปกรณ์เสริมคว�มง�ม 

ที่อยู่ 222 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
10230

โทรศัพท์ 02-548-5800-8 
โทรส�ร 02-548-5801 
Home page WWW.CHANSAWANG.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ดร.กัญชร จันทร์สว่าง
ตำ�แหน่ง ประธานบริษัท 
โทรศัพท์ - 
E-mail SOONTAREE.C@HOTMAIL.COM, SUWINEE.P@MSN.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2547 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  28,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  36 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  24,197,578 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาสินค้าใหม่ และปรับปรุงสินค้าเดิมให้ดีขึ้น 
ปี 2556 พัฒนาสินค้าใหม่ และปรับปรุงสินค้าเดิมให้ดีขึ้น 
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บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำากัด 

CHIANGMAI HEALTHY PRODUCT COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จ�กผึ้งครบวงจร 

    
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จ�กผึ้ง น้ำ�ผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�กผึ้ง เช่น เครื่องดื่มและเครื่อง

สำ�อ�ง รวมถึงอุปกรณ์เลี้ยงผึ้งครบวงจร 

    
ที่อยู่ 193 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-420-568 
โทรส�ร 053-420-570 
Home page WWW.FORABEE.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ นายยุทธพงษ์ เรืองศิริ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการโรงงาน 
โทรศัพท์ - 
E-mail CMHEALTHYPRODUCT@FORABEE.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2535 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  40,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  80 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  323,040,645 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 
ปี 2556 พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 
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บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำากัด 

GROUPNET MEDICIN COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท    
อ�ห�รสัตว์เร็จรูปสำ�หรับกุ้ง / ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ / อ�ห�รเสริมสำ�หรับสัตว์ - พรีมิกซ์สำ�หรับสัตว์

ที่อยู่ 99/13 หมู่ที่ 1 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-466-179,034-832-064-6 
โทรส�ร 034-466-318,034-832-065 
Home page WWW.GROUPNETMEDICIN.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุกัญญา ศรีศักดา 
ตำ�แหน่ง เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail GROUPNETMEDICIN@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2545 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  50 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  265,000,000 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 ไม่ระบุ 
ปี 2556 ไม่ระบุ 
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บริษัท ซีเอ็มซี แอดวานซ์ จำากัด
CMC ADVANCE COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เคมีภัณฑ์ 

ที่อยู่ 85/55 หมู่ที่ 2 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 081-925-0945 
โทรส�ร 034-871-780 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ชวนัส แสงยิ่งยงวัฒนา 
ตำ�แหน่ง กรรมการ 
โทรศัพท์ - 
E-mail CMCADVANCE@YAHOO.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2552 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  10 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  72,375,244 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 เคมีสำาหรับ ยาง โฟม 
ปี 2556 เคมีสำาหรับ ยาง โฟม 
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ภาคอุตสาหกรรม 
การค้าปลีก อุปโภคบริโภค  

(ห้าง สะดวกซื้อ ของชำา)
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บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

FARCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตเม็ดพล�สติกเพื่อง�นวิศวกรรม 

ที่อยู่ 291 ซอยพัฒนาการ 53 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250

โทรศัพท์ 038-347-303 
โทรส�ร 038-347-304 
Home page WWW.FARCOINTER.COM 
    
ชื่อผู้ติดต่อ สุรีย์พร สืบพันธ์ 
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการโรงงาน 
โทรศัพท์ - 
E-mail SUREEPORN@FARCOINTER.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2531 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  30,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  18 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  78,431,121 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนาชิ้นส่วนในการต่อเรือ 
ปี 2556 พัฒนาพลาสติก TB ทนไฟใช้แทนกระเบื้อง
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บริษัท พีพี ออนไทม์ จำากัด 

PP ONTIME COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ให้บริก�รว�งระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์และก�รสื่อส�รโทรคมน�คม 

ที่อยู่ 2532 อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ตรอกนอกเขต ถนน
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 02-683-9155 
โทรส�ร 02-683-9150 
Home page WWW.PP-ONTIME.CO.TH 
    
ชื่อผู้ติดต่อ รสลิน มาคุ้ม 
ตำ�แหน่ง HUMAN RESOURCES SUPERVISOR 
โทรศัพท์ - 
E-mail ROSARIN_M@PP-ONTIME.CO.TH 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2541 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด 
    
ทุนจดทะเบียน  100,000,000 บาท  
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  170 คน  
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  237,023,667 บาท  
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา    
ปี 2555 พัฒนา product ด้าน IT ที่นำาเข้ามา
ปี 2556 พัฒนา product ด้าน IT ที่นำาเข้ามา
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บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) 

BANGKOK GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บรรจุภัณฑ์แก้ว 

ที่อยู่ 170/87 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 32 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-834-7000 
โทรส�ร - 
Home page - 
    
ชื่อผู้ติดต่อ ดร. ดำารงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ 02-834-7000 Ext.7977 
E-mail DAMRONGSAK.J@BGIGLASS.COM 
    
ปีที่ก่อตั้ง 2517 
สถ�นะก�รถือหุ้น ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99 
    
ทุนจดทะเบียน  4,827,000,000 บาท
จำ�นวนพนักง�นของบริษัทในปี 2556  1,394 คน
ร�ยได้หลักของบริษัทในปี 2556  5,746,761,387 บาท
    
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2555 oxygen sensor, foam glass, conductive transparent circuit and  

devices, etc.
ปี 2556 Wireless oxygen sensor, mathematical programming for optimiza-

tion of raw material purchasing management, data acquisition for 
QC Lab inspection machines, wireless conductive transparent 
circuit and devices, image processing for batch charger control, 
etc. 
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ดัชนีรายชื่อผู้ประกอบการในทำาเนียบ
บริษัท เกษมชัยฟ�ร์มกรุ๊ป จำ�กัด   46
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำ�กัด   91
บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด   152
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)   82
บริษัท เชอว�ล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จำ�กัด  127
บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำ�กัด   209
บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  153
บริษัท เด็กซ์ตร้� เอเซีย จำ�กัด   193
บริษัท เดเวอร์ แล็บ จำ�กัด   102
บริษัท เดอะ สย�ม เซร�มิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำ�กัด  122
บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำ�กัด   194
บริษัท เมดิทอป จำ�กัด   196
บริษัท เมทเทิล เมท จำ�กัด   128
บริษัท เยนเนอร์ร�ลดรั๊กส์เฮ้�ส์ จำ�กัด   67
บริษัท เรดิคอน จำ�กัด    156
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำ�กัด   145
บริษัท เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  56
บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พล�ส จำ�กัด   116
บริษัท เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำ�กัด   11
บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำ�กัด  165
บริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำ�กัด   32
บริษัท เอ็น. ซี. อ�ร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำ�กัด  111
บริษัท เอนไก ไทย จำ�กัด   159
บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำ�กัด   133
บริษัท เอร�วัณเคมีเกษตร จำ�กัด   84
บริษัท เอร�วัณฟูด จำ�กัด (มห�ชน)   20
บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำ�กัด   148
บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จำ�กัด   166
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำ�กัด   173
บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำ�กัด   192
บริษัท แจ๊คส์เพ้นทส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด    94
บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำ�กัด   36
บริษัท แฟนซี เวิลด์ จำ�กัด   16
บริษัท แวค รีเสิร์ช จำ�กัด   137
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำ�กัด   180
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำ�กัด   204
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บริษัท แอคมี เคม เทค จำ�กัด   108
บริษัท แอ็ดว�นซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำ�กัด  81
บริษัท แอดว�นซ์ มีท โปรดักส์ จำ�กัด   8
บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด  143
บริษัท โกลด์ เลเธอร์ จำ�กัด   57
บริษัท โค๊ดคอนเน็กซ์ จำ�กัด   207
บริษัท โจวิท จำ�กัด    135
บริษัท โนว�เทค เฮลธ์แคร์ จำ�กัด   72
บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำ�กัด   15
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำ�กัด   90
บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำ�กัด 64
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ล�โบร�ทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำ�กัด 202
บริษัท โมลด์ เมท จำ�กัด   197
บริษัท โรงง�นเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟ�ร์ม่� จำ�กัด  71
บริษัท โรงง�นเภสัชอุตส�หกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำ�กัด 73
บริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเซีย) จำ�กัด  97
บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำ�กัด   68
บริษัท ได อิ ชิ พล�สติค จำ�กัด   119
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำ�กัด  124
บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำ�กัด   79
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำ�กัด   114
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำ�กัด   190
บริษัท ไทยซัมมิท ฮ�ร์เนส จำ�กัด (มห�ชน)  126
บริษัท ไทยต�บูชิอีเล็คทริค จำ�กัด   141
บริษัท ไทยนำ�โชคเท็กซ์ไทล์ จำ�กัด   50
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)  31
บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำ�กัด   9
บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จำ�กัด   104
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด   47
บริษัท ไทยว�โก้ จำ�กัด (มห�ชน)   52
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)   162
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)   65
บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำ�กัด   37
บริษัท ไทยโอเชียนอุตส�หกรรม จำ�กัด   175
บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด  140
บริษัท ไวต้�ฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำ�กัด   18
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำ�กัด   6
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บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด    163
บริษัท ไอเมด ล�บอร�ทอรี่ จำ�กัด   178
บริษัท ไอออนิค จำ�กัด   86
บริษัท กนกวรรณ ฟู้ด โปรดักส์ จำ�กัด   38
บริษัท กรีนแคล(ประเทศไทย) จำ�กัด   85
บริษัท กรีนเพ�เดอร์ โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด  99
บริษัท กรีนสวิลล์ จำ�กัด   101
บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำ�กัด   210
บริษัท กสิสุรีย์ จำ�กัด    23
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มห�ชน)   149
บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด   100
บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำ�กัด  171
บริษัท คอฟฟี่ฟ�ร์มเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด  39
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำ�กัด 160
บริษัท จันทร์สว่�ง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำ�กัด   208
บริษัท ช�ญมิวสิคเคิ้ล จำ�กัด   174
บริษัท ช�ระมิงค์ จำ�กัด   34
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำ�กัด (มห�ชน)   75
บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 150
บริษัท ซัมมิท อ�ร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำ�กัด  199
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำ�กัด   158
บริษัท ซิโฟน่� ค๊อฟฟี่ จำ�กัด   33
บริษัท ซี.เอส.ซี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด  17
บริษัท ซีพีพีซี จำ�กัด (มห�ชน)    88
บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด   206
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำ�กัด   107
บริษัท ซีเอ็มซี แอดว�นซ์ จำ�กัด   211
บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด   106
บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเล จำ�กัด (มห�ชน)  13
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ด�ต้� เซ็นเตอร์ จำ�กัด  186
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)   30
บริษัท ที. เจ. ซี. เคมี จำ�กัด   89
บริษัท ที.แมน ฟ�ร์ม�ซูติคอล จำ�กัด   74
บริษัท ทีโอเอ - โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำ�กัด  83
บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำ�กัด   105
บริษัท น้ำ�ต�ลมิตรผล จำ�กัด   26
บริษัท น้ำ�ปล� พิไชย จำ�กัด   14
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บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด  157
บริษัท นิเด็ค โคป�ล (ประเทศไทย) จำ�กัด   138
บริษัท นีสเทิร์นอินดัสทรี จำ�กัด   170
บริษัท นูบูน จำ�กัด    19
บริษัท บริห�รโครงก�รประหยัดพลังง�น จำ�กัด  144
บริษัท บ�งกอกกล๊�ส จำ�กัด (มห�ชน)   215
บริษัท บ�งกอกโพลีแซค จำ�กัด   113
บริษัท บ�งกอกรับเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)   54
บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำ�กัด   112
บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำ�กัด   96
บริษัท บูรพ�โอสถ จำ�กัด   77
บริษัท ปภพ จำ�กัด    182
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)  188
บริษัท ปัตต�นีผลิตภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด   40
บริษัท ป�ร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด 80
บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำ�กัด   87
บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำ�กัด   21
บริษัท ผ�แดงอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน)   4
บริษัท พรีม่� เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำ�กัด   76
บริษัท พัฒน�ผ้�ไทย จำ�กัด   49
บริษัท พิจิตรอุตส�หกรรม จำ�กัด   129
บริษัท พิณอินเตอร์วู้ด จำ�กัด   176
บริษัท พี เอส ซี อินดัสตรีย์ จำ�กัด   151
บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พ�ร�วู้ด จำ�กัด   172
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำ�กัด   214
บริษัท พูนิก้� จำ�กัด    62
บริษัท พูร�โต๊ส (ประเทศไทย) จำ�กัด   29
บริษัท ฟ�ร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด   213
บริษัท ฟูรูก�ว� ไฟเทล (ประเทศไทย) จำ�กัด  136
บริษัท ม�ซ� แลบ จำ�กัด   69
บริษัท ม�ร์ซัน จำ�กัด    168
บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มห�จักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำ�กัด 147
บริษัท ย�ม�ฮ่� มอเตอร์ เอเชียน เซ็นเตอร์ จำ�กัด  198
บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด   134
บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตส�หกรรม จำ�กัด   93
บริษัท ยูค�ลิปตัส เทคโนโลยี จำ�กัด   200
บริษัท ยูนิว�นิชน้ำ�มันป�ล์ม จำ�กัด (มห�ชน)  25
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บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำ�กัด   110
บริษัท ยูเมด้� จำ�กัด    70
บริษัท รองเท้�เซฟตี้ จำ�กัด   55
บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด  117
บริษัท ลัดด� จำ�กัด    92
บริษัท ล�นน�เกษตรอุตส�หกรรม จำ�กัด   35
บริษัท ล่ำ�สูง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  24
บริษัท ลี พัฒน�อ�ห�รสัตว์ จำ�กัด   44
บริษัท ลีพัฒน�ผลิตภัณฑ์ จำ�กัด (มห�ชน)  45
บริษัท ลีโอนิคส์ จำ�กัด   131
บริษัท วิเชียรไดน�มิคอินดัสตรี จำ�กัด   164
บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำ�กัด   27
บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด   205
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน)   7
บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด    12
บริษัท สแตนด�ร์ด อินซูเลเตอร์ จำ�กัด   142
บริษัท สถ�พรม�เก็ตติ้ง จำ�กัด   103
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) 161
บริษัท สย�ม ควอลิตี้ สต�ร์ช จำ�กัด   42
บริษัท สย�ม ยูเคเอฟ จำ�กัด   43
บริษัท สย�ม วอเตอร์ เฟลม จำ�กัด   154
บริษัท สย�มวู้ดแลนด์ จำ�กัด   60
บริษัท สันติภ�พ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำ�กัด   10
บริษัท สิทธินันท์ จำ�กัด   41
บริษัท ห�ดใหญ่ แคนนิ่ง จำ�กัด   22
บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด   28
บริษัท อ�คเนย์อุตส�หกรรมบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด  115
บริษัท อ�ร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด   78
บริษัท อินโฟ - ดี ซอฟแวร์ จำ�กัด   185
บริษัท อิมพัลชั่น จำ�กัด   183
บริษัท อีโคเพนท์ จำ�กัด   95
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มห�ชน)  59
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำ�กัด   132
บริษัท อุตส�หกรรมถุงพล�สติคไทย จำ�กัด  118
บริษัท อุตส�หกรรมทำ�เครื่องแก้วไทย จำ�กัด (มห�ชน) 121
บริษัท ฮ�โต้เพ้นท์ (เจ.เค.อ�ร์.) จำ�กัด   98
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