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บรษัิท ชาระมงิค ์จ ากดั 
RAMING TEA COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ชาระมงิค ์เป็นผูผ้ลติชาฝร่ังแห่งเดยีวในประเทศไทย เราคัดสรรเฉพาะยอดอ่อนของตน้ชา มาผลติดว้ยเทคโนโลยี

เฉพาะของการผลติชาแต่ละชนิด ตามวธิกีารผลติแบบสากล ชาระมงิค ์มุ่งเนน้การพัฒนาระบบบรหิารคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อลูกคา้ เราจงึมทีมีผูเ้ชีย่วชาญในการชมิชา (Tea taster) เป็นผูค้ัดเลอืกชา น ามา

ผสม (Blending) ใหไ้ดค้ณุภาพ และมรีสชาตเิป็นมาตรฐานระดบัสากล 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ผลติภัณฑช์า ชาออแกนคิ และสมนุไพร 

 
ทีอ่ยู่     151 หมูท่ี ่4  ทา่ศาลา เมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50000 

โทรศพัท ์    053-242-292 Ext.114, 088-269-2193 

โทรสาร     053-242-616 
เว็บไซต ์    WWW.RAMINGTEA.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    กาญจนา ซงิห ์
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

เบอรต์ดิตอ่    053-242-292 Ext.114, 088-269-2193 

Email     QA.USER@RAMINGTEA.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้     2510 

สถานะการถอืหุน้     ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    19,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   55 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาตัวสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ปรับกระบวนการขัน้ตอนการผสมอบ 
 
  

http://www.ramingtea.co.th/
http://www.ramingtea.co.th/
mailto:qa.user@ramingtea.com
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บรษัิท แปซฟิิค เมล็ดพันธุ ์จ ากดั 
PACIFIC SEEDS (THAI) LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เป็นบรษัิทเมล็ดพันธุข์า้มชาตทิีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก โดยมปีระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการวจิัยพันธุข์า้วโพดเขตรอ้น 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   เมล็ดพันธุข์า้วโพดอาหารสตัว ์ขา้วโพดหวาน และขา้วโพดฝักออ่น 

ทีอ่ยู่     1 หมูท่ี ่13 ถนนพหลโยธนิ  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบรุ ี18120 
โทรศพัท ์    036-266-316-9 

โทรสาร     036-266-508 

เว็บไซต ์    WWW.ADVANTASEEDSTH.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    มนตร ีคงแดง 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    036-266-316-9 081-824-1688 

Email     MKONGDANG@ADVANTASEEDS.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2524 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาต ิ

ทนุจดทะเบยีน    60,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   148 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจิัยเพือ่สรา้งสายพันธุข์า้วโพดใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ขา้วโพดอาหารสตัว ์ขา้วโพดหวาน และขา้วโพดฝักออ่นพันธุใ์หม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ใชว้ธิกีาร Double Haploid ในการปรับปรุงพันธุพ์ชื 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.advantaseedsth.com/
http://www.advantaseedsth.com/
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บรษัิท ไทยยเูนีย่น แฮชเชอรี ่จ ากดั 
THAI UNION HATCHERY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ลกูกุง้มชีวีติ 

ทีอ่ยู่     89/1 หมู่ที ่2  กาหลง เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท ์    076-500-4000, 076-584-000-27 

โทรสาร     076-584-028 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ปิยะพล 
ต าแหน่ง     รองผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

เบอรต์ดิตอ่    076-584-000, 076-584-000-27 
Email     PEYAPON.JINDASIRIPHAN@THAIUNION.COM 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2549 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    510,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   31,296,412 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสายพันธุก์ุง้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

mailto:peyapon.jindasiriphan@thaiunion.com
mailto:peyapon.jindasiriphan@thaiunion.com
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บรษัิท เค.ซ.ีเกษตรกรรม จ ากดั 
K.C. GENERAL FARM CORPORATION COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     14/2 หมู่ที ่10 ถนนแสงชโูต ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุ ี71120 

โทรศพัท ์    034-510-401, 081-941-5101 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    กรรณกิาร ์
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายจัดซือ้ 

เบอรต์ดิตอ่    034-510-401, 081-941-5101 
Email     KANNIKAPR.KC@GMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2521 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    410,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   45,634,924.62 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุง และพัฒนาผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

mailto:kannikapr.kc@gmail.com
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บรษัิท แอด๊วานซอ์าเชีย่น จ ากดั 
ADVANCE ASIAN COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 131 อาคารกลุม่นวัตกรรม 1 ชัน้ 4 อทุยานวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 

หมูท่ี ่9 ถนนพหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธาน ี12120 

โทรศพัท ์    02-564-7200 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ชืน่ใจ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-564-7200 

Email     CHUENJAI13@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2551 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    190,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   59,541,998.81 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   6 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจิัยพันธุพ์ชื พัฒนาไมย้นืตน้ สายพันธุพ์ชื 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สายพันธุต์น้กลา้ยูคา 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ปลกูไมพ้่อแม่สายพันธุล์งปักช า 

 
  

mailto:chuenjai13@gmail.com
mailto:chuenjai13@gmail.com
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บรษัิท เอบเีจ ฟารม์ จ ากดั 
ABJ FARM COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     140 หมูท่ี ่1 หนองดนิแดง เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 

โทรศพัท ์    034-377-933 

โทรสาร     034-378-277 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ประฐมพงษ์ 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายไฟฟ้า 

เบอรต์ดิตอ่    092-548-6117 
Email     ENABJFARM04@GMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2532 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   115,774,598 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   195 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 สรา้งผลงานทดแทนจากสิง่ทีเ่หลอืใช ้น ากลับมาท าเป็นปัจจัยทดแทน 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร มกีารจัดโปรโมชัน่ใหซ้ือ้สนิคา้ทีม่ดีว้ยบรกิารสง่ มบีรกิารใหล้กูคา้เพิม่เตมิ
ใหล้กูคา้ตรวจคณุภาพ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ จากเดมิโรงเรอืนปิด ระบายลมนอ้ย สขุภาพสกุรไม่ด ีใสเ่พดานลมเพิม่
ชอ่งลม ผลติภัณฑม์คีณุภาพมากขึน้ 

 
  

http://-/
http://-/
mailto:enabjfarm04@gmail.com
mailto:enabjfarm04@gmail.com
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บรษัิท อสีท ์เวสท ์ซดี จ ากดั 
East-West Seed Company Limited 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติและจ าหน่ายเมล็ดพันธุพ์ชืผักเขตรอ้น 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   เมล็ดพันธุพ์ชืผัก 

ทีอ่ยู่ 50/1 หมู่ที ่2 ถนนไทรนอ้ย-บางบวัทอง ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย นนทบรุ ี
11150 

โทรศพัท ์    02-831-7777 

โทรสาร     02-831-7749 
เว็บไซต ์    WWW.EASTWESTSEED.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ไมร่ะบ ุ
ต าแหน่ง     ไมร่ะบ ุ

เบอรต์ดิตอ่    02-831-7777 
Email     INFO.TH@EASTWESTSEED.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2532 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    126,820,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,269,599,000 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   500 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร การปรับเปลีย่นบรรจภุัณฑแ์ละเพิม่ขอ้มลูและการดแูลพชืทีส่ามารถ
น าไปใชไ้ดท้นัท ี

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ มกีารน าระบบ application มาใชใ้นการประมวลผลการขายแบบ real 

time 
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อตุสาหกรรมการผลติเหมอืงแรแ่ละหนิ  
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บรษัิท กรนีแคล(ประเทศไทย) จ ากัด 
GREENCAL (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท กรนีแคล(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูน้ าเอาแร่แคลเซยีมซลัเฟตจากธรรมชาตมิาผลติเป็นสารปรับปรุงดนิและน ้า 

ปุ๋ ยธาตอุาหารรอง และวัสดเุจอืปนอาหาร 
 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑ ์"กรนีแคล" ตรากรนีเฟอรท์ 

ทีอ่ยู่ 29 อาคาร 4 เจ ซอยพหลโยธนิ 3 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์    02-272-4051, 081-817-7110 

โทรสาร     02-272-4053 

เว็บไซต ์    WWW.GREENCAL.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    พรีกานด ์

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาผลติภัณฑแ์ละวชิาการ 
เบอรต์ดิตอ่    02-272-4051 081-817-7110 

Email     PEERAKARN@GREENCAL.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2538 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    95,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   191,012,952.54 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   81 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 มโีครงการพัฒนาวชิาการร่วมกับจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ภายใตโ้ปรแกรมสนับสนุน ITAP 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ปุ๋ ยและสารปรับปรุงดนิ คน้ควา้วจิัยท าผลติภัณฑต์วัใหม่ๆ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นเครือ่งจักรใหผ้ลติสนิคา้ไดร้วดเร็วขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.greencal.co.th/
http://www.greencal.co.th/
mailto:peerakarn@greencal.co.th
mailto:peerakarn@greencal.co.th
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อตุสาหกรรมการผลติผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดืม่  
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บรษัิท จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท จเีอฟพที ีจ ากัด (มหาชน) เป็นบรษัิทแม่ของกลุม่ด าเนนิธุรกจิหลัก คอื การช าแหละและแปรรูปผลติภัณฑจ์าก 

เนือ้ไก ่โดยผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ชิน้สว่นไกส่ดแชแ่ข็งและผลติภัณฑไ์กแ่ปรรูปปรุงสกุ รวมถงึผลพลอยได ้
จากการช าแหละไก ่จ าหน่ายภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ และของลกูคา้ โดยจัดจ าหน่ายทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑเ์นือ้ไกช่ าแหละ แปรรูป และผลติภัณฑอ์าหารจากเนือ้ไก ่

ทีอ่ยู่ 312 ถนนพระรามที ่2  บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท ์    02-315-9400 Ext.9431 

โทรสาร     02-473-8393 
เว็บไซต ์    WWW.GFPT.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    พมิพา งามวงษ์วาน 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 

เบอรต์ดิตอ่    02-315-9400 Ext.9431 

Email     PIMPHA-NGAM@GFPT.CO.TH 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2537 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    1,400,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   8,059,019,366.77 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   4,500 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาผลติภัณฑใ์หใ้หม่อยู่เสมอ พรอ้มน าเขา้เทคโนโลยทีีท่ันสมัย เพือ่

ขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่องรวมถงึปรับปรุงคุณภาพสนิคา้ และ

พัฒนาผลติภัณฑใ์หเ้กดิความหลากหลาย 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ปรับสตูรใหพั้ฒนาขึน้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ปรับเปลีย่นกระบวนการ ปรับเปลีย่นประสทิธภิาพในการผลติ 
 

  

http://www.gfpt.co.th/
http://www.gfpt.co.th/
mailto:pimpha-ngam@gfpt.co.th
mailto:pimpha-ngam@gfpt.co.th
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บรษัิท เตยีหงีเ่ฮยีง (เจา้สัว) จ ากดั 
TIA NGEE HIANG (CHAOSUA) COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑแ์ปรรูปเนือ้สตัว ์เชน่ กนุเชยีง หมหูยอง หมแูผน่ หมยูอ แหนม หมสูวรรค ์เป็นตน้ 

ผลติภัณฑข์า้วตงั และขา้วแตน๋ เชน่ ขา้วตงัหนา้หมหูยอง ขา้วตงัหนา้ไกห่ยอง ขา้วตงัหนา้หมหูยองสาหร่าย ขา้วตงั
หนา้หมกึยา่ง ขา้วตังหนา้พรกิเผาหมหูยอง ขา้วแตน๋หนา้หมหูยอง เป็นตน้ และผลติภัณฑข์นมขบเคีย้ว เชน่ ถั่วตดั เม็ด

มะมว่งหมิพานตต์ัด งาขาว งาด าตดั ธัญทพิย ์ผลติภัณฑข์นมขบเคีย้วเพือ่สขุภาพ เป็นตน้ จัดจ าหน่ายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ โดยกระบวนการผลติไดรั้บการรับรองระบบคณุภาพ BRC GMP HACCP HALAL 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑแ์ปรรูปเนื้อสตัว ์ผลติภัณฑข์า้วตงั ขา้วแตน๋  
และผลติภัณฑข์นมขบเคีย้ว 

ทีอ่ยู่ 99 หมูท่ี ่9 ถนนมติรภาพ สรุนาร ีเมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 

โทรศพัท ์    044-240-999 
โทรสาร     044-240-998 

เว็บไซต ์    WWW.CHAOSUA.COM, WWW.WHOLESOMETHREE.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    อญัชลพีร สงิสมทุ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายประกนัคณุภาพและฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    044-240-999 
Email     ANCHALEEPORN.S@CHAOSUA.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2539 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   416,992,939.20 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   600 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑใ์หมแ่ละปรับปรุงการผลติ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ขา้วตงัรสใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

mailto:anchaleeporn.s@chaosua.com
mailto:anchaleeporn.s@chaosua.com
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บรษัิท สามพราน ซลอเทอรเ์ฮาส ์จ ากดั 
SAMPRAN SLAUGHTERHOUSE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     170 หมูท่ี ่6 ทา่ขา้ม สามพราน นครปฐม 73110 

โทรศพัท ์    034-322-838 061-965-4636 

โทรสาร     034-292-080 
เว็บไซต ์    WWW.SAMPRANFARM.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ณัฐพร 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด 

เบอรต์ดิตอ่    034-322-838 061-965-4636 
Email     SAMPRANFARM@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2547 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   19,659,520.51 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร หมเูดง้ปลอดสาร/หมฝูอย/หมูยอลกูชิน้/หมหูมักงา 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เตมิวตัถดุบิธรรมชาต ิ

 
  

http://www.sampranfarm.com/
http://www.sampranfarm.com/
mailto:sampranfarm@hotmail.com
mailto:sampranfarm@hotmail.com
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บรษัิท พนัสโพลทรี ่จ ากดั 
PANUS POULTRY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     1 หมูท่ี ่5 หมอนนาง พนัสนคิม ชลบรุ ี20140 

โทรศพัท ์    038-460-000 Ext.273 
โทรสาร     038-464-245 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ไมร่ะบ ุ
ต าแหน่ง     ไมร่ะบ ุ

เบอรต์ดิตอ่    038-460-000 Ext.273 
Email     - 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2540 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงพัฒนาตัวอยา่งสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สนิคา้ใหมต่ามความตอ้งการของลกูคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
http://-/
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บรษัิท บโีปรดักสอ์นิดัสตรี ้จ ากดั 
BEE PRODUCTS INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

บรษัิท บโีปรดกัสอ์นิดสัตรี ้จ ากดั เป็นผูผ้ลติและพัฒนาผลติภัณฑจ์ากผึง้ และผลติภัณฑน์มอดัเม็ดมาเป็นระยะเวลานาน 

32 ปี และเป็นบริษัทฯ ทีไ่ดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO22000:2005 และระบบการผลติอาหารปลอดภัย GMP 
HACCP Codex 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑจ์ากผึง้(น ้าผึง้, เกสรผึง้, โพรโพลสิ, รอยัลเยลล)ี และ 
นมอดัเม็ด 

 

ทีอ่ยู่     190 หมูท่ี ่21 มะเขอืแจ ้เมอืงล าพูน ล าพูน 51000 
โทรศพัท ์    053-982-140-50 081-716-3404 

โทรสาร     053-982-135 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    พรกมล สุม่เหม 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    053-982-149-50, 081-716-3404 

Email     BEEPRODUCTS063@GMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2530 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    8,250,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   126,327,539.55 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   46 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 น ้าผึง้ผสมน ้ามะนาว ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารรอยัลเยลลผีสม 

โพรโพลสิและน ้าผึง้(พรอ้มดืม่) 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร น ้าผึง้ผสมมะนาว+น ้าผสมยูสเุขม้ขน้+ผสมขงิเขม้ขน้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ กระบวนการ Lyophilization การดงึน ้าออกจากรอยัลเยลลสีดให ้

กลายเป็นผง 

 
  

http://-/
http://-/
mailto:beeproducts063@gmail.com
mailto:beeproducts063@gmail.com
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บรษัิท ระนองโฟรเซน่ฟู้ดส ์จ ากดั 
RANONG FROZEN FOODS COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

บรษัิท ระนองโฟรเซน่ฟดูส ์จ ากดั (RANONG FROZEN FOODS COMPANY LIMITED) หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ของ “RFF” 

ไดด้ าเนนิกจิการประเภทอาหารทะเลแชเ่ยอืกแข็งสง่ออก กอ่ตัง้เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2542 ซึง่กรรมการผูถ้อืหุน้เป็น

คนไทย 100% เริม่ด าเนนิกจิการครัง้แรกโดยการผลติอาหารทะเลแชแ่ข็งแบบบล็อก ซึง่ภายหลงัไดป้รับเปลีย่นการ
ผลติมาเป็นผลติภัณฑเ์พิม่มลูคา่ จดุแข็งของบรษัิท คอื การทีม่ที าเลทีต่ัง้อยูใ่กลแ้หลง่วตัถดุบิ ยิง่ไปกวา่นัน้เรายังเนน้

การรักษาสภาพของวตัถดุบิใหค้งความสดตลอดระยะเวลาขนสง่มายังโรงงาน ท าใหว้ตัถดุบิทีเ่ขา้สูก่ระบวนการผลติมี
ความสดใกลเ้คยีงธรรมชาตมิากทีส่ดุและสง่ผลใหผ้ลติภัณฑท์ีไ่ดม้รีสชาตเิป็นทีย่อมรับของผูบ้รโิภค ในแตล่ะขัน้ตอน

ของกระบวนการผลติเป็นไปอย่างมรีะบบ โดยมกีารควบคมุคณุภาพทกุขัน้ตอน รวมทัง้มหีอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหค์ณุภาพ
ของสนิคา้ตลอดทัง้กระบวนการ เพือ่เป็นการตรวจยนืยันคณุภาพของสนิคา้วา่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดอย่าง

สม า่เสมอ ทัง้นีเ้พือ่เป็นการสรา้งความพงึพอใจกับลกูคา้โดยค านงึถงึความปลอดภัยของผูบ้รโิภคเป็นหลกั ดงันัน้ ทกุ
กระบวนการผลติของสนิคา้จงึไดรั้บการรับรองคณุภาพ GMP และ HACCP ตามมาตรฐาน Codex 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   อาหารทะเลแชเ่ยอืกแข็งสง่ออก 

ทีอ่ยู่     260/44 หมู่ที ่6  บางริน้ เมอืงระนอง ระนอง 85000 

โทรศพัท ์    077-825-197 Ext.542 
โทรสาร     077-825-194, 077-825-199 

เว็บไซต ์    WWW.RFF.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ประทปี ด ารงศกัดิ ์
ต าแหน่ง     ผูช้ว่ยผูจั้ดการโรงงาน 

เบอรต์ดิตอ่    077-825-197 Ext.542 
Email     DGPRATEEP@GMAIL.COM, DPRATEEP@RFF.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2542 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    22,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   618,977,332.37 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   600 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนากระบวนการและผลติสนิคา้ใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สนิคา้ตวัใหมเ่ปลีย่นรูปแบบ เปลีย่นขนาด 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นขัน้ตอนการผลติ 

 

  

http://www.rff.co.th/
http://www.rff.co.th/
mailto:DGPRATEEP@GMAIL.COM,%20DPRATEEP@RFF.CO.TH
mailto:DGPRATEEP@GMAIL.COM,%20DPRATEEP@RFF.CO.TH
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บรษัิท คงิฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
KING FISHER HOLDINGS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   อาหารทะเลแชเ่ยอืกแข็งสง่ออก 

ทีอ่ยู่ 127/27 ชัน้ 22 อาคารปัญจธานทีาวเวอร ์ถนนนนทร(ีรัชดาภเิษก)ชอ่ง

นนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์    034-419-888 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    กรรนกิาร ์

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    034-419-888 

Email     KANNIKA@KINGFISHER.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2515 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   4,000 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สนิคา้ทีบ่รรจใุหมม่ฟัีงกช์ัน่มากขึน้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  พัฒนากระบวนการเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและเพิม่ก าลงัการผลติ 

 

 
 
  

mailto:kannika@kingfisher.co.th
mailto:kannika@kingfisher.co.th
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บรษัิท น ้าปลา พไิชย จ ากดั 
PICHAI FISH SAUCE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่     129 ถนนบางแสนลา่ง แสนสขุ เมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20130 

โทรศพัท ์    038-391-531-4 

โทรสาร     038-391-530 
เว็บไซต ์    WWW.PICHAIFISHSAUCE.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    อารยี ์มสีวัสดิ ์
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

เบอรต์ดิตอ่    038-391-531-4 
Email     AREE@PFS.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2530 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    85,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   442,435,792.69 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   230 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ตวัเดมิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

 
 
  

http://www.pichaifishsauce.com/
http://www.pichaifishsauce.com/
mailto:aree@pfs.co.th
mailto:aree@pfs.co.th
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บรษัิท ไฮ ควิ ผลติภัณฑอ์าหาร จ ากดั 
HI Q FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ซอสมะเขอืเทศ ซอสพรกิ 

ทีอ่ยู่ 16/17 หมูท่ี ่7 ซอยวดัสลดุ ถนนบางนา-ตราด กม.9  บางแกว้ บางพล ี

สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์    038-593-532 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สรุติา 

ต าแหน่ง     ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายวจัิยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    038-593-532 

Email     SURITA@HIQFOOD.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2529 
สถานะถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    390,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   3,643,427,955 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   500 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสตูร 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ปรับรสชาตใิหด้ขี ึน้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

 
 
 
 
  

http://-/
http://-/
mailto:surita@hiqfood.com
mailto:surita@hiqfood.com
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บรษัิท ทรอปิคอลแคนนิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่     1/1 หมูท่ี ่2 ทุง่ใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110 

โทรศพัท ์    074-273-600 

โทรสาร     พัฒนาผลติภัณฑ ์
เว็บไซต ์    ซอสชนดิตา่งๆ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สรินิ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    074-273-600 
Email     SIRIN@TROPICAL.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2537 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    330,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   4,455,920,129 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   2,600 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

mailto:sirin@tropical.co.th
mailto:sirin@tropical.co.th
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บรษัิท อตุสาหกรรมไทยปรดีา จ ากัด 
THAI PREEDA INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ซอสหอยนางรม, น ้าจิม้ไก,่ ผลติภัณฑน์ ้าจิม้ และซอสชนดิอืน่ๆ 

ทีอ่ยู่ 691 ซอยเสรมิสนัต ิถนนวชริปราการ มะขามหยง่ เมอืงชลบรุ ี 

ชลบรุ ี20000 

โทรศพัท ์    038-274-314 Ext.19 
โทรสาร     038-274-315 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ณัฏฐา โชยะสทิธิ ์

ต าแหน่ง     R&D SUPERVISOR 
เบอรต์ดิตอ่    038-274-314 Ext.19 

Email     RD.THAIPREEDA@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2514 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    78,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   60,113,738.93 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   80 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 ปรับปรุงกระบวนการ และผลติภัณฑช์นดิใหม่ๆ ใหท้นัสมัย  
และใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ซอง น ้าจิม้สตูรใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

mailto:rd.thaipreeda@gmail.com
mailto:rd.thaipreeda@gmail.com
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บรษัิท ลัคกี ้ยเูนีย่น ฟู้ดส ์จ ากดั 
LUCKY UNION FOODS COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติสนิคา้ผลติภัณฑซ์รูมิ ิเชน่ ปอูดัแทง่ ปอูดักอ้น ลกูชิน้ เป็นตน้ เพือ่การจ าหน่ายทั่วโลก (ทัง้ภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ) 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑจ์ากซรูมิเิพือ่การขายสง่ออกและในประเทศ 

 
ทีอ่ยู่ 1/74-75 หมูท่ี ่2 นคิมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร ทา่ทราย  

เมอืงสมทุรสาคร สมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์    034-490-009-12 

โทรสาร     034-490-008 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    จักรวรรดิ ์จันทรสวุรรณ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    034-490-009-12 

Email     CHAKKAWAT@LUF.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2533 
สถานะการถอืหุน้    ร่วมถอืหุน้โดยคนไทยและเกาหล ี

ทนุจดทะเบยีน    150,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

mailto:chakkawat@luf.co.th
mailto:chakkawat@luf.co.th
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บรษัิท เคแอนดย์ ูเอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากัด 
K&U ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท เคแอนดย์ ูเอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั กอ่ตัง้ขึน้ดว้ยวตัถปุระสงค ์เพือ่ผลติและจ าหน่ายอาหารทะเลแชเ่ยอืกแข็งทัง้

ในและตา่งประเทศ มตีลาดเป้าหมายทีส่ าคัญ คอื ประเทศญีปุ่่ น 85% และประเทศอืน่ๆ รวมในประเทศ 15% บรษัิท
มุง่เนน้การผลติอาหารให ้สะอาด ปลอดภัย ไดด้ัง่ใจลกูคา้ พรอ้มทัง้มุง่มั่นการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง บรษัิทไดจ้ัดท า

ระบบบรหิารงานภายในองคก์รใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล ภายใตพ้ืน้ทีก่ารผลติ 11 400 ตารางเมตร จ านวน

พนักงาน 1 600 คน และมกี าลังการผลติ 50 ลา้นชิน้/เดอืน หรอื 350 ตนั/เดอืน ( 4200 ตนั/ปี) 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   อาหารทะเลแชเ่ยอืกแข็ง 
 

ทีอ่ยู่ 1289 ถนนวเิชยีรโชฎก มหาชยั เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท ์    034-821-126 
โทรสาร     034-821-077, 034-820-888 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    จฑุารัตน ์คุม้วริยิะ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการทัว่ไป 

เบอรต์ดิตอ่    034-821-126-7 
Email     JUTHARAT@KUE.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2548 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 

ทนุจดทะเบยีน    120,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   1,600 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร การวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑใ์หมใ่หท้นัสมัย ตรงใจผูบ้รโิภค 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  การเพิม่ประสทิธภิาพ และคณุภาพของผลติภัณฑ ์

 
  

http://-/
http://-/
mailto:jutharat@kue.co.th
mailto:jutharat@kue.co.th
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บรษัิท มหาชยัฟู้ดโปรเซสซิง่ จ ากดั 
MAHACHAI FOODS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 259/13 ซอยปรดีพีนมยงค ์13 ถนนสขุมุวทิ 71 (ปรดี ีพนมยงค)์  

พระโขนงเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์    034-816-413 

โทรสาร     034-816-417 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สมุาลา 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    034-816-413 

Email     SUMALA_CH@MFP.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2532 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    85,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   881,502,138 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ตวัเดมิ และมตีัวใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:sumala_ch@mfp.co.th
mailto:sumala_ch@mfp.co.th
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บรษัิท ซเีฟรชอนิดัสตร ีจ ากดั (มหาชน) 
SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
FROZEN FOOD 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   SHRIMP FROZEN 

 

ทีอ่ยู่     402 หมูท่ี ่8 ปากน ้า เมอืงชมุพร ชมุพร 86000 
โทรศพัท ์    077-521-321 

โทรสาร     077-521-007 
เว็บไซต ์    www.seafresh.com 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    นฤพร (ออ้ม) 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    077-521-321 

Email     CHUMPORN@SEAFRESH.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    485,694,600 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   3,079,810,310 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   2,000 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาปรับปรุงคณุภาพของสนิคา้ทัง้ใหมแ่ละเกา่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.seafresh.com/
http://www.seafresh.com/
mailto:chumporn@seafresh.com
mailto:chumporn@seafresh.com
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บรษัิท ซอีองฮองเอ็นเทอไพรซ ์จ ากัด 
SIONG HONG ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 462/1-5 ถนนสีพ่ระยา มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 
โทรศพัท ์    085-126-6461 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วกิานดา 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    085-126-6461 

Email     SH@SIONGHONG.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2528 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    18,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   426,522,808.98 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรงุผลติภัณฑเ์ดมิ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ผลไมอ้บแหง้ เปลีย่นรูปแบบ เปลีย่นสตูร 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

mailto:sh@sionghong.com
mailto:sh@sionghong.com
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บรษัิท ว ีอาร ์ฟู้ดส ์จ ากดั 
V R FOODS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     39/94 หมูท่ี ่2 บางกระเจา้ เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศพัท ์    088-209-4481 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    นุชรยี ์
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    088-209-4481 
Email     NUCH_RDVRF@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2539 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   227,025,250.24 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้เดมิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  วธิกีารใหม้ขีัน้ตอนลดลง 

 
 
  

mailto:NUCH_RDVRF@HOTMAIL.COM
mailto:NUCH_RDVRF@HOTMAIL.COM
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บรษัิท โรงงานเครือ่งกระป๋องฮัว่เซง้ จ ากดั 
HUA SENG CANNING COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   เงาะและสบัปะรด ในน ้าเชือ่มบรรจกุระป๋อง 

ทีอ่ยู่     38/255 หมู่ที ่5 จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศพัท ์    02-468-0517 

โทรสาร     02-468-4942 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    เล็ก 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายบญัช ี

เบอรต์ดิตอ่    02-468-0517 
Email     KEATBODIN@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2531 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    12,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   52,856,921.78 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ผลติสนิคา้ใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เงาะยัดไสส้บัปะรด แหว้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:keatbodin@hotmail.com
mailto:keatbodin@hotmail.com
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บรษัิท ไทยคอสมอสฟู้ดส ์จ ากดั 
THAI COSMOS FOODS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่     262 หมูท่ี ่6 สนักลาง พาน เชยีงราย 57120 

โทรศพัท ์    053-721-651 

โทรสาร     053-721-652 
เว็บไซต ์    WWW.THAICOSMOSFOOD.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    โสภา 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาดและประชาสมัพันธ ์

เบอรต์ดิตอ่    053-721-651 
Email     SOPA@THAICOSMOSFOOD.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2532 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    72,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   126,657,867.93 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   120 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร บลเูบอรร์ีแ่ละราสเบอรร์ี ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
  

http://www.thaicosmosfood.com/
http://www.thaicosmosfood.com/
mailto:sopa@thaicosmosfood.co.th
mailto:sopa@thaicosmosfood.co.th
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บรษัิท วราฟู้ดแอนดด์ริ๊ง จ ากดั 
VARA FOOD AND DRINK COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     127 หมูท่ี ่3 หว้ยพระ ดอนตมู นครปฐม 73150 

โทรศพัท ์    089-925-6503 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สภุาวด ี
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    089-925-6503 
Email     FACTORY_VRF@VARAFOOD.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2529 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    80,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,789,928,429 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
 

 

  

mailto:factory_vrf@varafood.com
mailto:factory_vrf@varafood.com
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บรษัิท กาญจนค์อรน์ จ ากดั 
KARN CORN COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     68 หมูท่ี ่7 แสนตอ ทา่มะกา กาญจนบรุ ี71120 

โทรศพัท ์    034-641-495 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    องอาจ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายควบคมุคณุภาพ 

เบอรต์ดิตอ่    034-641-495 
Email     ONGART@KARNCORN.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2547 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    140,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,264,387,349.06 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบและคดิคน้ผลติภัณฑใ์หม ่พรอ้มทีป่รับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ใชเ้ครือ่งจักรแทนก าลังคน 
  

mailto:ongart@karncorn.com
mailto:ongart@karncorn.com
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บรษัิท ชบาบางกอก จ ากดั 
CHABAA BANGKOK COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 470 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ บางปใูหม ่เมอืงสมุทรปราการ สมทุรปราการ 

10280 
โทรศพัท ์    02-323-1111 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สรุวงศ ์

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-323-1111 

Email     RD@CHABAABANGKOK.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2543 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    320,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,119,575,891.90 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ตวัใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร น ้าอดัลม 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 
  

http://-/
http://-/
mailto:rd@chabaabangkok.com
mailto:rd@chabaabangkok.com


 

35 
 

บรษัิท นวิแหลมทองฟดูสอ์นิดัสทรสี ์จ ากดั 
NEW LAMTHONG FOODS INDUSTRIES COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
มใีนสว่นของ LINE FROZEN ผัก ผลไมแ้ชแ่ข็ง 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผักและผลไมบ้รรจุกระป๋อง 

 

ทีอ่ยู่     78/2 หมู่ที ่8 ถนนพระประโทน-บา้นแพว้ ดอนยายหอม  
เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 

โทรศพัท ์    034-388-440 034-229-476 
โทรสาร     034-388-442 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    เกรยีงไกร ขจรเดชพศิาล 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการ 

เบอรต์ดิตอ่    034-388-440 034-229-476 
Email     KRIANGKAI.K@HOTMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2533 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 
ทนุจดทะเบยีน    30,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   360,062,894.31 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   250 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงผลติภัณฑท์ัง้ใหมแ่ละเกา่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:kriangkai.k@hotmail.com
mailto:kriangkai.k@hotmail.com
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บรษัิท ไทยซนุฟู้ดส ์จ ากดั 
THAI SOON FOODS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 75/45 อาคารรชิมอนด ์ออฟฟิต ชัน้ที ่14 ซอยสขุมุวทิ 26  

ถนนสขุมุวทิ คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์    042-451-816-7 

โทรสาร     042-451-818 

เว็บไซต ์    WWW.THAISOONFOOD.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ฉันทนา 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    042-451-816-7 

Email     CHANTHANA.N@THAISOONFOOD.COM 

 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2551 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    67,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   407,168,271.64 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาระบบการผลติ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.thaisoonfood.com/
http://www.thaisoonfood.com/
mailto:chanthana.n@thaisoonfood.com
mailto:chanthana.n@thaisoonfood.com


 

37 
 

บรษัิท ผลไมแ้ปรรปูวรพร จ ากดั 
WORAPORN FRUIT PROCESSING COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ
 

ทีอ่ยู่     5 ถนนสวุนิทวงศ ์หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 

โทรศพัท ์    038-813-444 
โทรสาร     038-812-389 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สรุยีภ์รณ์ พุ่มพุก 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการทัว่ไป 

เบอรต์ดิตอ่    038-813-444 
Email     SUREEPORN.ONLY@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2539 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    30,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   95,430,382.33 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   149 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ตวัอยา่งของทางบรษัิท 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:sureeporn.only@gmail.com
mailto:sureeporn.only@gmail.com
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บรษัิท พ ีเอ เอส พชืผลสง่ออกและไซโล จ ากดั 
P A S EXPORT&SILO COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ
 

ทีอ่ยู่ 2/11 ถนนพศิาลสนุทรกจิ เมอืงสวรรคโลก สวรรคโลก สโุขทัย 64110 

โทรศพัท ์    055-641-200 
โทรสาร     055-641-215 

เว็บไซต ์    WWW.SORNTHONGOIL.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สมเกยีรต ิ

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายประกนัคณุภาพและพัฒนาผลติภัณฑ ์

เบอรต์ดิตอ่    055-641-200 
Email     KOYUSTER@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2529 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    463,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   140 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.sornthongoil.com/
http://www.sornthongoil.com/
mailto:koyuster@gmail.com
mailto:koyuster@gmail.com
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บรษัิท ธนากรผลติภัณฑน์ ้ามันพชื จ ากดั 
THANAKORN VEGETABLE OIL PRODUCTS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   น ้ามันพชื, กากพชืน ้ามัน, เลซทินิจากถั่วเหลอืง และผลติภัณฑอ์ืน่ๆ 

ทีอ่ยู่ 99 หมูท่ี ่2 ซอยธนากร ถนนพระสมทุรเจดยี ์ปากคลองบางปลากด  

พระสมทุรเจดยี ์สมุทรปราการ 10290 

โทรศพัท ์    02-819-7470 Ext.710 
โทรสาร     02-819-7478 

เว็บไซต ์    WWW.COOK.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ดร.สพัุฒนา ประชา 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยผลติภัณฑ ์
เบอรต์ดิตอ่    02-819-7470 Ext.710 

Email     RD@COOK.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2517 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 

ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   294 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนากระบวนการผลติ และพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ผลติภัณฑน์ ้ามันพชื เลทนิจากถั่วเหลอืง และกากพชืน ้ามัน 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.cook.co.th/
http://www.cook.co.th/
mailto:rd@cook.co.th
mailto:rd@cook.co.th
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บรษัิท ยนูวิานชิน ้ามันปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่ 258 หมูท่ี ่2 ถนนอา่วลกึ-แหลมสกั อา่วลกึใต ้อา่วลกึ กระบี ่81120 

โทรศพัท ์    075-652-068, 081-969-2709 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ไพรวลั โต๊ะด า 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    075-652-068 081-969-2709 
Email     PRIWAN.T@UNIVANICH.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2543 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    470,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   5,632,194,901 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   1,090 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  เพือ่เป็นการปรับปรุงสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พันธุป์าลม์ตัวใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
  

http://-/
http://-/
mailto:priwan.t@univanich.com
mailto:priwan.t@univanich.com


 

41 
 

บรษัิท น ้ามันบรโิภคไทย จ ากดั 
THAI EDIBLE OIL COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 3366/6-8 ถนนพระราม 4 คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 
โทรศพัท ์    02-249-9348-52 Ext.2044, 02-394-0356-7 

โทรสาร     02-249-4614 

เว็บไซต ์    WWW.THAIEDIBLEOIL.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ศริลิกัษณ์ 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-249-9348-52 Ext.2044 02-394-0356-7 

Email     SIRIRAK.SIR@KINGRICEOILGROUP.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2520 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    139,800,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,073,684,973.16 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   130 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงกระบวนการผลติ ผลติภัณฑ ์และแอพลเิคชัน่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
  

http://www.thaiedibleoil.com/
http://www.thaiedibleoil.com/
mailto:sirirak.sir@kingriceoilgroup.com
mailto:sirirak.sir@kingriceoilgroup.com
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บรษัิท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
BUONO THAILAND COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     104/2 หมูท่ี ่1 ไทยาวาส นครชยัศร ีนครปฐม 73120 

โทรศพัท ์    034-331-984-6 Ext.109 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    WWW.BUONOGELATO.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    พนดิา 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    034-331-984-6 Ext.109 
Email     PANIDA@BUONOGROUP.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2543 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    116,001,500 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   434,071,201 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้เดมิและสนิคา้ใหม ่อยา่งเชน่ ไอตมิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร Ready to eat Ice cream 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เพือ่ลดเวลาในการผลติปรับปรุงเครือ่งจักร 

 
 

  

http://www.buonogelato.com/
http://www.buonogelato.com/
mailto:panida@buonogroup.com
mailto:panida@buonogroup.com
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บรษัิท ฟรซีแลนด ์โปรดักส ์จ ากดั 
FREEZE LAND PRODUCTS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติไอศกรมี 

ทีอ่ยู่     70/7 หมู่ที ่2 มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีสรุาษฎรธ์าน ี84000 

โทรศพัท ์    077-203-193 077-203-194 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สมร ไชยยทุธ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    077-203-193, 077-203-194 
Email     SAMORN_C@HOTMAIL.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2535 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    14,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   58,366,301.70 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ขนมไทยแบบดัง้เดมิและมาปรับปรุง 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
  

mailto:samorn_c@hotmail.co.th
mailto:samorn_c@hotmail.co.th
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บรษัิท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ากดั 
CHIANGMAI FRESHMILK COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติผลติภัณฑน์มยเูอชท ีนมพาสเจอรไ์รส ์ครมี และไอศกรมี 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   นมยเูอชท ีนมพาสเจอรไ์รส ์นมรสจดืโรงเรยีน 

 

ทีอ่ยู่     57/1 หมู่ที ่6 ทา่วงัตาล สารภ ีเชยีงใหม ่50140  
โทรศพัท ์    053-817-364-5 

โทรสาร     053-817-364-5 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ยวุพร 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    053-817-365 

Email     YUWAPORN.N@CMFRESHMILK.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2535 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,425,406,633.54 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   315 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ใหม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เจลาโต ้
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:yuwaporn.n@cmfreshmilk.com
mailto:yuwaporn.n@cmfreshmilk.com
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บรษัิท เอเชีย่น สพุเีรยีฟู้ดส ์จ ากดั 
ASIAN SUPERIOR FOODS COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
กอ่ตัง้ในปีพ.ศ. 2544 ผลติสนิคา้ทัง้ในแบรนดข์องบรษัิทเองและ OEM โดยมตีลาดหลักอยู่ทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาและ

ทวปียุโรป มุ่งเนน้กระบวนการผลติและผลติภัณฑท์ีม่คีณุภาพ ใชว้ัตถุดบิจากธรรมชาต ิมคีณุคา่ทางโภชนาการ พรอ้ม
สง่เสรมิแนวทางการด าเนนิการในวถิทีีย่ั่งยนื โดยมผีลติภัณฑอ์อรแ์กนคิเป็นทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากขา้วและแป้งสาล ีเชน่ เสน้หมี ่เสน้ก๋วยเตีย๋ว เสน้
บะหมี่ และเครื่องปรุงชนิดผงและครีม ผลติภัณฑส์ าเร็จรูป ในรูปแบบ

อบแหง้ กึง่ส าเร็จรูป พรอ้มปรุง พรอ้มรับประทาน 
 

ทีอ่ยู่     1 หมูท่ี ่3 ถนนเขาง-ู เบกิไพร คุง้พยอม บา้นโป่ง ราชบรุ ี70110  

โทรศพัท ์    032-201-514 081-880-2828 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วฒันเวศ มงคลรังษี 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีผู่แ้ทนฝ่ายบรหิารและผูจ้ัดการทัว่ไป 

เบอรต์ดิตอ่    032-201-514, 081-880-2828 
Email     WM@THAIBETTERFOODS.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2544 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    305,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   300 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงพัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร กว๋ยเตีย๋วทีท่ าจากออรแ์กนคิ เพิม่ความเฮลตี ้

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

mailto:wm@thaibetterfoods.com
mailto:wm@thaibetterfoods.com
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บรษัิท เจา้คณุเกษตรพชืผล จ ากดั 
CHAO KHUN AGRO PRODUCTS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท HIGH FRUCTOSE SYRUP, HIGH MALTOSE SYRUP, LIQUID 

DEXTROSE, GLUCOSE SYRUP 
 

ทีอ่ยู่     44 หมูท่ี ่2 ถนนอดเิรกสาร สองคอน แกง่คอย สระบรุ ี18110 
โทรศพัท ์    036-251-935 

โทรสาร     036-251-933 

เว็บไซต ์    WWW.CKAPSWEETCOM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สรัุสวด ี

ต าแหน่ง     QUALITY MANAGER 
เบอรต์ดิตอ่    036-251-935 

Email     J.SURASSAWADEE@CKAPSWEET.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2527 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    130,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   1,168,161,964 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   350 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 ปรับปรุงกระบวนการเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพ และพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.ckapsweetcom/
http://www.ckapsweetcom/
mailto:j.surassawadee@ckapsweet.com
mailto:j.surassawadee@ckapsweet.com
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บรษัิท ชอไชยวฒัน ์อตุสาหกรรม จ ากดั 
CHORCHAIWAT INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 3/16 ซอยสขุมุวทิ 31(ซอยสวัสด)ี ถนนสขุมุวทิ คลองเตยเหนอื  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์    038-239-122-3 

โทรสาร     038-239-119 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    พจิติรา 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    038-239-122-3 

Email     CHORCHAIWAT@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2532 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    120,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   119 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงและตอ่ยอดผลติภัณฑต์วัใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไซรัป 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 
  

http://-/
http://-/
mailto:chorchaiwat@gmail.com
mailto:chorchaiwat@gmail.com
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บรษัิท เชาวนด์ ีโมดฟิาย สตารช์ จ ากัด 
CHAODEE MODIFIED STARCH COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     345 หมูท่ี ่14  หนิดาด ดา่นขนุทด นครราชสมีา 30210 

โทรศพัท ์    044-756-586 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    จักรพงษ์ ค าด ี
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    044-756-586 
Email     JAKKAPONGGUMGEE@GMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2553 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    125,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   151,082,596.50 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   80 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจิัยแป้งโมดฟิาย 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:jakkaponggumgee@gmail.com
mailto:jakkaponggumgee@gmail.com
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บรษัิท แป้งมันเอีย่มเฮงอตุสาหกรรม จ ากดั 
EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     15 หมูท่ี ่12 กดุโบสถ ์เสงิสาง นครราชสมีา 30330 

โทรศพัท ์    044-457-040 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    รัตนภรณ์ อธสิานนท ์
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    044-457-040 
Email     RADTANAPORN.U@GMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2536 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    150,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   4,592,506,289.03 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   300 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาประสทิธภิาพสนิคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:radtanaporn.u@gmail.com
mailto:radtanaporn.u@gmail.com
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บรษัิท สฟ้ีาฟู้ด จ ากดั 
See Fah Food 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เริม่ตน้ขึน้เมือ่ 80 ปีทีแ่ลว้ ชายผูข้า้มน ้าขา้มทะเลมาจากเมอืงจนี ตอ่สูด้ ิน้รนท างานในเมอืงไทย จนวนัหนึง่ไดร้่วมมอืกบั

เพือ่นอกีคน ร่วมกนักอ่ตัง้รา้นอาหาร ณ อาคารเล็กๆหอ้งเดยีวชัน้เดยีวไมม่ชี ือ่ย่านราชวงศ ์เมือ่ปีพ.ศ. 2479 รา้นนีข้าย
แตไ่อศกรมี กาแฟ และผลไม ้แชแ่ข็งเทา่นัน้ แตก่จิการก็ด าเนนิดว้ยดจีนตอ้งขยายรา้นมากหอ้งขึน้ เมือ่รา้นอาหาร

บรเิวณรอบขา้งปิดตวัลง รา้นจงึรเิริม่ท าอาหารคาวดว้ยตวัเอง โดยจา้งกุ๊กตกงานจากรา้นดงักลา่วมาคดิสตูรซึง่สว่นมาก

เป็นอาหารจนี ดว้ยความทีเ่ป็นยา่นมคีนชัน้สงูเป็นเจา้ของตกึ ลกูคา้ของรา้นในชว่งนัน้จงึเป็นเหลา่ไฮโซ คนมรีะดับทีข่บั
รถมากนิ บา้งก็น่ังกนิในรถ โดยมถีาดอาหารตดิรถเสริฟ์ ถอืเป็นภาพทีคุ่น้ตาส าหรับคนแถวนัน้ ตอ่มามกีารขยับขยายรา้น

อกีครัง้ ดว้ยการทาสผีนังใหมเ่ป็นสฟ้ีา แสงไฟจาหลอดนีออนสะทอ้นกบัผนังในรา้นท าใหผู้ค้นทัว่ไปทีผ่่านมาเห็นเรยีก 
รา้นอาหารแหง่ราชวงศน์ี้วา่ “สฟ้ีา” 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   • อาหารกึง่ส าเร็จรูป (แชเ่ย็น และแชแ่ข็ง) 
• Ready to eat (แชเ่ย็น) 

• อาหารปรุงสกุใหม ่(หนา้รา้น) 
 

ทีอ่ยู่ 47/26 ชัน้ 5 ถนนราชด าร ิลมุพนิ ีเขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์    02-655-0251 ตอ่ 72 73 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    http://seefah.com 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    กญัญาวรี ์โกลากลุ หรอืปรัชสญิา นราฐปนนท ์
ต าแหน่ง     หัวหนา้แผนก R&D 

เบอรต์ดิตอ่    02-655-0251 Ext. 72 73 

Email     SAUCE@SEEFAH.COM, RDSEEFAH@GMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2479 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   311,666,799.26 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   300 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 1. ปรับปรุงคณุภาพผลติภัณฑใ์หม้คีณุภาพตรงตามมาตรฐานสากล  

2. ศกึษาอายุการเก็บของผลติภัณฑใ์หน้านมากขึน้  
3. พัฒนาผลติภัณฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร 1. ปรับปรุงคณุภาพผลติภัณฑเ์นือ้หมใูหม้คีณุภาพตามมาตรฐาน  

2. ศกึษาอายุการเก็บและคณุลักษณะของผลติภัณฑอ์าหารแชเ่ยอืกแข็ง 
เชน่ บะหมี ่ซาลาเปา เป็ดย่าง หมแูดง 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://http/seefah.com
http://http/seefah.com
mailto:SAUCE@SEEFAH.COM,%20RDSEEFAH@GMAIL.COM
mailto:SAUCE@SEEFAH.COM,%20RDSEEFAH@GMAIL.COM
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บรษัิท เยเนอรัลแคนดี ้จ ากัด 
GENERAL CANDY COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เยเนอรัล กรุ๊ป เริม่ตน้ประกอบธุรกจิภายใตช้ือ่บรษัิท เยเนอรัล แคนดี ้จ ากัด จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลากวา่ 30 ปี ทีไ่ด ้

ด าเนนิธรุกจิเป็นโรงงานอตุสาหกรรม ผลติลกูอมและขนมขบเคีย้วทีม่คีณุภาพ ไดม้าตรฐานคณุภาพ GMP / HACCP / 
ISO9001:2008 ส าหรับผลติขายในประเทศไทยและการสง่ออก และเป็นผูน้ าตลาดลกูอมกลิน่ผลไม ้และรสชาตอิืน่ๆที่

ตดิตลาด โดยผูบ้รโิภคไดใ้หค้วามไวว้างใจกับผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ จนมชีือ่เสยีง ปัจจุบนัไดม้กีารลงทนุเพิม่ขึน้ เพือ่

รองรับการขยายตวัของบรษัิท จงึไดก้อ่ตัง้บรษัิทในเครอือกี 2 บรษัิท คอื บรษัิท เยเนอรัล แคร ์โปรดกัส ์จ ากัด และอกี 
1 บรษัิท ภายใตช้ือ่บรษัิท จ.ีซ.ี ดสีทรบิวิชัน่ จ ากดั เป็นบรษัิททีเ่ป็นผูจั้ดจ าหน่ายสนิคา้ใหก้ับบรษัิทฯ ในเครอืทัง้หมด 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติลกูอมยีห่อ้ฮารท์บทีและขนมขบเคีย้วตา่งๆ อาทเิชน่ ฟรทิ-ซ ีสง่ออก

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 
ทีอ่ยู่ 51/3 หมู่ที ่2 ซอยศรตีะปันย ์ถนนแจง้วัฒนะ คลองเกลอื  

ปากเกร็ด นนทบรุ ี11120 
โทรศพัท ์    02-573-1166 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    นุช, จ าเนยีร, ตั๊ก 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-573-1166 

Email     RD_GC@GENERALGROUP.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2526 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    100,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   720,547,200.37 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้เดมิ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เปลีย่นกลิน่ เปลีย่นส ี

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:rd_gc@generalgroup.com
mailto:rd_gc@generalgroup.com
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บรษัิท พรมีา่ เฮริบ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
PRIMA HERB (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติและจัดจ าหน่ายลองกานอยด ์

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ครมีลองกานอยด ์
 

ทีอ่ยู่ 1 ซอยสายน ้าผึง้ ถนนศริมิังคลาจารย ์สเุทพ เมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่
50200 

โทรศพัท ์    053-931-777 Ext.109, 085-548-5948 
โทรสาร     053-931-778 

เว็บไซต ์    WWW.PRIMAHERB.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ศ(เกยีรตคิณุ) ดร.อษุณีย ์วนิติเขตค านวณ, ธวัฒนช์ยั พวงเงนิมาก 
ต าแหน่ง     ปรกึษางานวจิัยบรษัิทฯล ผูจ้ัดการทั่วไป 

เบอรต์ดิตอ่    053-931-777 Ext.109, 085-548-5948 
Email     GOLF-SIMAZ@HOTMAIL.COM, USANEECMRU@YAHOO.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2548 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 
ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   7,876,645.57 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   30 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.primaherb.com/
http://www.primaherb.com/
mailto:GOLF-SIMAZ@HOTMAIL.COM,%20USANEECMRU@YAHOO.COM
mailto:GOLF-SIMAZ@HOTMAIL.COM,%20USANEECMRU@YAHOO.COM
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บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส ์จ ากดั 
BERLI JUCKER FOODS COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เดมิชือ่ บรษัิท สยาม สแน็ค จ ากัด เริม่ด าเนนิกจิการ เมือ่วันที ่24 พฤษภาคม 2525 เป็นบรษัิทผูผ้ลติและจ าหน่ายขนมขบ

เคี้ยว ประเภทมันฝร่ังทอด ภายใต ้brand Tasto ทัง้แบบ deep fat frying และ vacuum fried ผลติขนมขึน้รูปภายใต ้
brand Party และ Campus ทัง้แบบทอด และอบดว้ยลมรอ้น รับจา้งผลติมันฝร่ังทอด,ขนมขึน้รูป และ ขา้วเกรยีบใน brand 

ของผูว้า่จา้ง รวมทัง้น าเขา้และจ าหน่ายผลติภัณฑข์า้วอบกรอบปรุงรสภายใต ้brand Dozo นอกจากนี้ยังมสีาขาอยุธยาที่

ผลติและจ าหน่าย ผลติภัณฑโ์ยเกริต์ นมเปรีย้ว และนมพาสเจอรไ์รส ์รวมทัง้รับจา้งผลติผลติภัณฑด์ังกลา่วใน brand ของ
ผูว้า่จา้งเชน่กนั 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   กลุม่ไขเ่หลวพาสเจอรไ์รซ ์(Pasteurized Liquid Egg) 

• ไขข่าวเหลวพาสเจอรไ์รซ ์ 

• ไขแ่ดงเหลวพาสเจอรไ์รซ ์ 
• ไขร่วมเหลวพาสเจอรไ์รซ ์ 

• ไขเ่หลวปรับคณุสมบตั ิ 
• ไขเ่หลวผสม  

• ออมเลตพาสเจอรไ์รซ ์(Omelet Pasteurized) 

กลุม่ไขเ่หลวไม่ผา่นการพาสเจอรไ์รซ ์ 
• ไขข่าวเหลวไม่ผา่นการพาสเจอรไ์รซ ์ 

• ไขแ่ดงเหลวไม่ผา่นการพาสเจอรไ์รซ ์ 
• ไขร่วมเหลวไมผ่่านการพาสเจอรไ์รซ ์ 

• ไขไ่กต่อกสด 
 

ทีอ่ยู่   225/10 หมู่ที ่1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง สมทุรปราการ 10570 

โทรศพัท ์    02-313-1470 Ext.1311 
โทรสาร     02-313-1031 

เว็บไซต ์    WWW.BJCFOODS.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    กรวกิา ฉมิโฉม 

ต าแหน่ง     Senior R&D Specialist 

เบอรต์ดิตอ่    02-313-1470 Ext.1311 
Email     KORNVIKC@BJC.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2525 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    320,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,228,042,387 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 คน้ควา้วจิัยและพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ทัง้ขนมขบเคีย้ว ผลติภัณฑ ์โยเกริต์ 
นมเปรี้ยว และกลุ่มนมพาสเจอร์ไรสแ์ละผลติภัณฑอ์าหารอืน่ๆ ทีอ่ยู่ใน

ความสนใจของตลาด แลว้น ามาทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค

กลุม่เป้าหมายดว้ยวธิทีางสถติ ิเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภัณ์ทีต่รงกับความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาผลติภัณฑใ์หมท่ีอ่ยูใ่นความสนใจของตลาด 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ พัฒนาเครือ่งจักรเดมิ/ใหม ่ใหม้คีวามหลากหลายในการผลติผลติภัณฑ์

ใหม ่พัฒนาเครือ่งจักรใหเ้ป็นระบบ Automation  
เพือ่การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  

http://www.bjcfoods.co.th/
http://www.bjcfoods.co.th/
mailto:KORNVIKC@BJC.CO.TH
mailto:KORNVIKC@BJC.CO.TH
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บรษัิท โอโว ่ฟู้ดเทค จ ากดั 
OVO FOODTECH COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท โอโว่ ฟู้ ดเทค จากัด ก่อตัง้ขึน้ในปี 2553 ผลติและจาหน่ายผลติภัณฑไ์ข่แปรรูปคุณภาพสงูภายใตต้ราสนิคา้ 

“OVF” โดยหุน้สว่นและทมีงานทีม่ากไปดว้ยประสบการณ์ดา้นการทาฟารม์ การตลาด ความรูแ้ละความเชีย่วชาญ ดา้น
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีประกอบกบัความพรอ้มดา้นเครือ่งจักรทีท่นัสมัย 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่ 9 ซอยรามอนิทรา 19 แยก 3 ถนนรามอนิทรา อนุสาวรยี ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์    081-554-1714 

โทรสาร     02-522-6798 
เว็บไซต ์    WWW.OVOFOODTECH.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ธันยาภรณ์ บวัเจรญิ 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิวชิาการ 

เบอรต์ดิตอ่    081-554-1714 

Email     THANYAPORN@OVOFOODTECH.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2553 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    55,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   236,794,274.65 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  KPI ออก New product ในทกุปี 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไขข่าว high whipping function 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ปรับเปลีย่นการผลติโยเกริต์ตัวใหม่  

  

http://www.ovofoodtech.com/
http://www.ovofoodtech.com/
mailto:thanyaporn@ovofoodtech.com
mailto:thanyaporn@ovofoodtech.com


 

55 
 

บรษัิท ไทย อกร ิฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่ 155/1 หมูท่ี ่1 ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 

10540   

โทรศพัท ์    02-315-4171-6 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    อบุลรัตน์, มกุดา 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล, R&D SUPERVISOR 
เบอรต์ดิตอ่    02-315-4171-6 

Email     UBOLRAT.MAI@THAIAGRI.COM, RDCF@THAIAGRI.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    424,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   9,656,041,453 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   2,000 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาอาหารใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
  

http://-/
http://-/
mailto:UBOLRAT.MAI@THAIAGRI.COM,%20RDCF@THAIAGRI.COM
mailto:UBOLRAT.MAI@THAIAGRI.COM,%20RDCF@THAIAGRI.COM


 

56 
 

บรษัิท อลัเฟรโด เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด 
ALFREDO ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   FROZEN FOOD 

ทีอ่ยู่     57 หมูท่ี ่5 อทุัย อทุยั พระนครศรอียธุยา 13210 

โทรศพัท ์    035-332-111 Ext.248 

โทรสาร     035-332-120 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    จรุงโรจน ์อยู่บวั ธนวรรณ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    035-332-111 Ext.248 
Email     JARUNGROTE@ALFREDO.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2539 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    88,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   303,230,625.74 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   300 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบและพัฒนาสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร รสชาตขิองผลติภัณฑ ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:jarungrote@alfredo.co.th
mailto:jarungrote@alfredo.co.th


 

57 
 

บรษัิท เอฟ-พลัส จ ากดั 
F-PLUS COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท เอฟ-พลสั จ ากดั กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 ดว้ยความมุง่มั่นทีจ่ะเป็นผูน้ าในการผลติสนิคา้เครือ่งปรุงรส และให ้

ความส าคัญกับการวจัิยและพัฒนาสนิคา้อย่างตอ่เนื่อง มกีารน าเทคโนโลยกีารผลติทีท่ันสมัย มกีารควบคมุคณุภาพทกุ
ขัน้ตอน ตัง้แตก่ระบวนการคัดสรรวัตถุดบิ บรรจุภัณฑ ์จนกระทั่งผลติออกมาเป็นสนิคา้ เพือ่ใหไ้ดซ้ึง่คณุภาพมาตรฐาน

ของสนิคา้ โดยบรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลติ ทัง้ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึง่เป็นมาตรฐานทีท่ั่วโลกใหก้ารยอมรับ ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถ
มั่นใจในคณุภาพสนิคา้ของบรษัิทไดเ้ป็นอย่างด ี

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติภัณฑผ์งปรุงรส น ้ากว๋ยเตีย๋วส าเร็จรูปเขม้ขน้, น ้ามะนาว, น ้าจิม้สกุี,้ 

ซอสหมักนุ่ม, น ้าจิม้ไก,่ ซอสปรุงส าเร็จ ภายใตต้ราฟ้าไทย 

 
ทีอ่ยู่ 58/3 หมู่ที ่6 ถนนพระประโทน-บา้นแพว้ ตลาดจนิดา สามพราน 

นครปฐม 73110 
โทรศพัท ์    034-981-555 

โทรสาร     034-981-555 

เว็บไซต ์    WWW.F-PLUS.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ศริรัิตน ์ตนัติ๊ดนัย 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์
เบอรต์ดิตอ่    034-981-555 

Email     SIRIRAT@F-PLUS.CO.TH 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2543 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    150,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   1,130,272,427.51 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   500 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาผลติภัณฑท์ีม่ศีกัยภาพ และเกดิจากความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ตามยคุสมัยทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงไป 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร น านวตักรรมดา้น Ingredient มาพัฒนาสนิคา้ ใหล็้อคความสดของสนิคา้
และเก็บรักษาใหไ้ดน้านโดยกลิน่ไมเ่ปลีย่นแปลง 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ ใชเ้ครือ่งมอืหอ้งปฏบิตัแิละเครือ่งจักรการผลติทีท่นัสมัย ชว่ยในการ
พัฒนาสนิคา้ การผลติ และการควบคมุคณุภาพสนิคา้ 

 

  

http://www.f-plus.co.th/
http://www.f-plus.co.th/
mailto:sirirat@f-plus.co.th
mailto:sirirat@f-plus.co.th


 

58 
 

บรษัิท สยาม ยเูคเอฟ จ ากดั 
SIAM UKF COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     39/91 หมูท่ี ่2 บางกระเจา้ เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท ์    081-526-6829, 034-490-258 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    จ าเนยีร 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    081-526-6829, 034-490-258 
Email     JUMNIAN@UKF.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2539 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   352,121,023 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   150 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:jumnian@ukf.co.th
mailto:jumnian@ukf.co.th


 

59 
 

บรษัิท โรงงานผลติภัณฑอ์าหารไทย จ ากดั 
THAI PRESERVED FOOD FACTORY COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท โรงงานผลติภัณฑอ์าหารไทย จ ากดั กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2515 ด าเนนิธรุกจิผลติบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เสน้หมีแ่ละ

กว๋ยเตีย๋วกึง่ส าเร็จรูป เสน้หมีแ่ละกว๋ยเตีย๋วอบแหง้ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ "ไวไว และ ควกิ" และผลติผงปรุงส าเร็จ 
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ "ไวไว รสเด็ด" 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป  เสน้หมีแ่ละกว๋ยเตีย๋วกึง่ส าเร็จรูป เสน้หมีแ่ละ 
กว๋ยเตีย๋วอบแหง้  และผงปรุงส าเร็จ 

 
ทีอ่ยู่ 42/1 หมู่ที ่2 ถนนเพชรเกษม ออ้มใหญ ่สามพราน  

นครปฐม 73160 

โทรศพัท ์    02-811-5101-6 
โทรสาร     02-811-4989 

เว็บไซต ์    WWW.WAIWAI.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    อาทติย ์คมข า 

ต าแหน่ง     ผูอ้ านวยการฝ่ายวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์

เบอรต์ดิตอ่    02-811-5101-6 
Email     ARTHIT.KKM@WAIWAI.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2515 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    600,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   6,474,827,879.65 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   4,000 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  เพิอ่พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เสน้หมีก่ ึง่ส าเร็จรูป และผงปรุงส าเร็จรสชาตใิหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ การผลติบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เสน้หมีแ่ละกว๋ยเตีย๋วกึง่ส าเร็จรูป  

เสน้หมีแ่ละกว๋ยเตีย๋วอบแหง้ ตามแบบบรรจภุัณฑช์นดิตา่งๆ 
 

  

http://www.waiwai.co.th/
http://www.waiwai.co.th/
mailto:arthit.kkm@waiwai.co.th
mailto:arthit.kkm@waiwai.co.th
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บรษัิท เอ็น เอส ท ีฟู้ด อนิดัสทร ีกรุ๊ป จ ากดั 
N S T FOOD INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท NST ไดเ้ริม่กอ่ตัง้ปีพ.ศ. 2533 ณ ปัจจุบัน โรงงานตัง้อยู่ในอ าเภอสามพราน จ.นครปฐม บนพืน้ทีก่วา่ 7 ไร่ โดย

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 30 ปี บรษัิทด าเนนิธุรกจิในดา้นการเป็นผูผ้ลติผงปรุงรส เครือ่งดืม่ สารสกัดสมุนไพร เครือ่งเทศ 
ผักอบแหง้ตา่งๆ ทัง้แบบธรรมดาและแบบออรแ์กนคิ เพื่อสง่ใหก้ับโรงงานอตุสาหกรรมอาหารในประเทศอย่างมากมาย 

ทัง้นี้ บรษัิทมคีวามมุ่งมั่นในการสรรสรา้งความแตกตา่ง (We Create Difference) ใหก้ับลกูคา้ของเรา และตอบสนอง

ตอ่ความตอ้งการลกูคา้ทกุคน ดว้ยผลติภัณฑแ์ละการบรกิารอนัเป็นเลศิ 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผงปรุงรส, เครือ่งดืม่ผง, เครือ่งเทศและเนือ้สตัวอ์บแหง้, สมนุไพรสกดั, 
ซอสและซอีิ๊วผง(มทีัง้แบบธรรมดาและออรแ์กนคิ) 

 

ทีอ่ยู่ 45/19 หมู ่5 ซอยวดัเทยีนดดั ถนนเพชรเกษม ทา่ขา้ม สามพราน 
นครปฐม 73110 

โทรศพัท ์    02-812-7700 Ext.120 
โทรสาร     02-812-7705 

เว็บไซต ์    WWW.NSTFOOD.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    จริาพร บรรลอืสขุ 
ต าแหน่ง     ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

เบอรต์ดิตอ่    02-812-7700 Ext.120 
Email     JB_NST@YAHOO.COM 
 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2533 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    35,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   75 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ใหม่กลุม่ผลติภัณฑอ์อรแ์กนคิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สารสกดัสมนุไพร เครือ่งเทศออรแ์กนคิ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.nstfood.com/
http://www.nstfood.com/
mailto:jb_nst@yahoo.com
mailto:jb_nst@yahoo.com


 

61 
 

บรษัิท มาเจสตคิ อตุสาหกรรมอาหาร จ ากดั 
MAJESTIC FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     FACTORY: 268 Moo1, Nong lom, Hang chat,  

Lampang 52190 Thailand. 
โทรศพัท ์    054-368-618 Ext.803 

โทรสาร     054-368-279 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ผอ่งพรรณ ไชยมงคล 

ต าแหน่ง     R&D DIVISION MANAGER 
เบอรต์ดิตอ่    054-368-618 Ext.803 

Email     RESEARCHMFI@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2542 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   700 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ตอ่ยอดผลติภัณฑเ์ดมิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
  

mailto:RESEARCHMFI@GMAIL.COM
mailto:RESEARCHMFI@GMAIL.COM
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บรษัิท เคนมนิ ฟู้ดส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
KENMIN FOODS (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เป็นบรษัิทร่วมทนุไทยและญีปุ่่ น เป็นผูผ้ลติเสน้หมี ่เสน้กว๋ยเตีย๋ว เสน้พาสตา้ ทีท่ าจากขา้วเป็นวตัถดุบิหลกั โดยสง่ออก

จ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น สหรัฐอเมรกิา และสหภาพยโุรป ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001 GMP HACCP GLUTEN 
FREE FSSC 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑท์ีท่ าจากขา้ว ไดแ้ก ่เสน้หมี ่เสน้กว๋ยเตีย๋ว และเสน้พาสตา้ 
 

ทีอ่ยู่ 600/45 หมู่ที ่11 ถนนสขุาภบิาล 8 หนองขาม ศรรีาชา ชลบรุ ี20230 
โทรศพัท ์    038-763-437 

โทรสาร     038-482-915 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    พัชรนิทร ์ตนัพานชิกลุ 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคลและธรุการ 
เบอรต์ดิตอ่    038-763-437 

Email     HR@KENMIN.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2530 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 

ทนุจดทะเบยีน    33,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   550 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑต์ามความตอ้งการลกูคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาสตูรการผลติ เพือ่คณุคา่ทางโภชนาการดว้ยการเตมิโปรตนีจากพชื

ในเสน้หมี ่    
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

 

  

http://-/
http://-/
mailto:hr@kenmin.co.th
mailto:hr@kenmin.co.th
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บรษัิท มอนเด นสิซนิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MONDE NISSIN (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เป็นผูผ้ลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑแ์ครกเกอร ์คกุกี ้และเวเฟอร ์ยีห่อ้วอยซแ์ละซโูม่ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   แครกเกอร,์ คกุกี,้ และเวเฟอร ์

 

ทีอ่ยู่ 87 ออล ซซีัน่ส ์เพลส เอ็ม ไทย ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ยนูติ 2202 ถนนวทิย ุ
ลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์    02-654-3013, 038-468-600 
โทรสาร     038-468-591 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ชอ่เพชร มหาพล 
ต าแหน่ง     RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SYSTEM MANAGER 

เบอรต์ดิตอ่    02-654-3013, 038-468-600 Ext.1239 
Email     CHOPHET@MONDENISSIN.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2546 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   280 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ขยายการพัฒนาผลติภัณฑเ์กา่และมกีารคดิผลติภัณฑใ์หม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร คุก๊กี ้วาฟเฟิลรสชาตใิหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://-/
http://-/
mailto:chophet@mondenissin.co.th
mailto:chophet@mondenissin.co.th
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บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั 
GREEN SPOT COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ
 
ทีอ่ยู่ 288 ถนนศรนีครนิทร ์หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์    02-533-0280, 02-274-0823, 02-533-0280 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ณัฐวด ี
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาผลติภัณฑ ์

เบอรต์ดิตอ่    02-533-0280, 02-274-0823, 02-533-0280 
Email     RESEARCH@GREENSPOT.CO.TH 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2496 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   850 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร นม UHT สตูรใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://-/
http://-/
mailto:research@greenspot.co.th
mailto:research@greenspot.co.th
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บรษัิท เจรญิสขุเภสชัฮุน่ชวิ จ ากดั 
C.S.B. DRUG FACTORY COMPANY LIMITED 
 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ
 
ทีอ่ยู่     99/9 ซอยวดัสวุรรณาราม หมูท่ี ่2 ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ี 

บางเตย สามพราน นครปฐม 73110 
โทรศพัท ์    02-889-2530 Ext.800 

โทรสาร     02-889-2533 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ทพิาพร 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-889-2530 Ext.800 

Email     F_A_R_N_34@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2510 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    15,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   715,016,088.56 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   140 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
  

http://-/
http://-/
mailto:f_a_r_n_34@hotmail.com
mailto:f_a_r_n_34@hotmail.com
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บรษัิท แฟนซ ีเวลิด ์จ ากดั 
FANCY WORLD COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติเกีย่วกบัเครือ่งดืม่ชนดิผง ผลไมอ้บกรอบ และเครือ่งดืม่พรอ้มดืม่ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   เครือ่งดืม่เกลอืแร่ชนดิผง, เครือ่งดืม่ชนดิผง 

 

ทีอ่ยู่     129 ถนนจรัญสนทิวงศ ์บางออ้ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศพัท ์    02-903-0445 Ext.21 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สวุรส 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-903-0445 Ext.21 
Email     RESEARCH@FANCYWORLD.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2525 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   162,261,210.33 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร รสชาตใิหม ่และผลติภัณฑใ์หม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ระยะเวลาลดลง ใชว้ตัถดุบิมากขึน้ 

 

  

http://-/
http://-/
mailto:research@fancyworld.co.th
mailto:research@fancyworld.co.th
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บรษัิท เอส.เอส.การสรุา จ ากดั 
S.S. KARNSURA COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์

 

ทีอ่ยู่     101 หมูท่ี ่8 แกง่โดม สวา่งวรีะวงศ ์อบุลราชธาน ี34190 
โทรศพัท ์    045-426-532 Ext. 1111 

โทรสาร     045-426-536 
เว็บไซต ์    WWW.THAIBEV.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ศรนิญา ศรกีดุหวา้ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายปรุงสรุา 
เบอรต์ดิตอ่    045-426-532 Ext. 1111 

Email     SARINYA.SR@THAIBEV.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    800,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   4,517,904,073 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   270 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  การส ารวจขอ้มลู การปรับปรุงกระบวนการการผลติ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ผลติเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  กระบวนการผลติและบรรจเุครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์

 

  

http://www.thaibev.com/
http://www.thaibev.com/
mailto:sarinya.sr@thaibev.com
mailto:sarinya.sr@thaibev.com
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บรษัิท เบยีรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
BEER THAI (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท เบยีรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) ด าเนนิธรุกจิในการผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ ไดแ้ก ่

ผลติภัณฑเ์บยีร ์และเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์ไดแ้ก ่น ้าดืม่ และโซดา นอกจากผลติภัณฑก์ลุม่เครือ่งดืม่แลว้ บรษัิทยัง
จ าหน่ายผลผลติพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติเบยีร ์ คอื กากมอลตแ์หง้ (Dry Spent Grain) และกากยสีตแ์หง้ (Dry 

Spent Brewer's Yeast) อกีดว้ย ปัจจุบนัโรงงานมกี าลังการผลติเบยีรอ์ยูท่ี ่1000 ลา้นลติรตอ่ปี ซึง่มกีารเลอืกใชว้ตัถดุบิ

ชัน้เยีย่มจากตา่งประเทศ อาท ิบารเ์ลยม์อลต ์(Barley Malt) และ ฮอพส ์(Hops) รวมถงึยสีตส์ายพันธุท์ีผ่า่นการคดัเลอืก
เพือ่ใหผ้ลติเบยีรท์ีม่คีณุภาพ ทัง้ดา้นรสชาตแิละความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล ์ ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ นอกจากนีโ้รงงานมกี าลงัการผลติน ้าดืม่ 200 ลา้นลติรตอ่ปี และโซดา 100 ลา้นลติรตอ่ปี 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท เบยีรน์ ้าดืม่และโซดารวมถงึผลติผลพลอยได(้By Product)จากระบวนการ

ผลติเบยีร ์
 

ทีอ่ยู่ 15 หมูท่ี ่14 ถนนวภิาวดรัีงสติ จอมพล เขตจตจัุกร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์    055-864-200-215 Ext.1007 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    วชิติ จนิดาสมบตัเิจรญิ, มัทยา อุน่ใจ 
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคนคิ, ผูช้ว่ยหัวหนา้ฝ่ายผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่ 

มแีอลกอฮอล ์   
เบอรต์ดิตอ่    055-864-200-215 Ext.1007 

Email     WICHIT.C@THAIBEV.COM, MUTTAYA.U@THAIBEV.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2544 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,550,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   600 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงกระบวนการในการผลติเบยีร ์น ้าดืม่ และโซดา 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยรีะบบ Automation โดยน าครื่องจักรและ
หุ่นยนตม์าใชใ้นกระบวนการผลติ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพการ

ผลติ เพิม่ความปลอดภัยแกพ่นักงาน ลดความเสีย่งในดา้นการขาดแคลน

แรงงาน 
  

http://-/
http://-/
mailto:WICHIT.C@THAIBEV.COM,%20MUTTAYA.U@THAIBEV.COM
mailto:WICHIT.C@THAIBEV.COM,%20MUTTAYA.U@THAIBEV.COM
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อตุสาหกรรมการผลติสิง่ทอสิง่ถัก 
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บรษัิท เอช แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์ท็กซ ์จ ากดั 
H & B INTERTEX COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติและจ าหน่ายตุก๊ตาทีท่ าจากผา้, ของใชใ้นบา้น ของตกแตง่ในรถที่

ท าจากผา้, พัฟแตง่หนา้, บใุนหมวกกนัน็อค, Mascot 
 

ทีอ่ยู่     522/215 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดษิฐ ์บางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์    02-294-8870-4 Ext.216 

โทรสาร     02-683-7475 
เว็บไซต ์    WWW.HNBINTER.COM, WWW.RAINFLOWERCLUB.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    พรชยั ชยัสริโิรจน ์
ต าแหน่ง     รองกรรมการผูจ้ัดการ 

เบอรต์ดิตอ่    02-294-8870-4 Ext.216 

Email     PORNCHAI@HNBINTER.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2530 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   338,537,585.38 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   500 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาและวจัิยสนิคา้ตุก๊ตาและของเลน่ เชน่ นวตักรรมมกีลิน่หอมและ

พัฒนาสนิคา้ตามความตอ้งการของลกูคา้ในกลุม่ ODM OEM ทีบ่รษัิท
รับจา้งผลติ ทัง้แบบ B2B และ B2C 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เครือ่งนอนเด็ก ตุก๊ตา 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  พัฒนาเครือ่งจักรและอปุกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ 
 

  

mailto:pornchai@hnbinter.com
mailto:pornchai@hnbinter.com
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อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งนุ่งหม่ 
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บรษัิท เฟธ แอนด ์โค จ ากดั 
FAITH & CO COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     91 หมูท่ี ่4 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 หอมเกร็ด สามพราน  

นครปฐม 73110 
โทรศพัท ์    061-619-5693 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    WWW.FAITHANDCO.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ภรูชิญ ์

ต าแหน่ง     MANAGING DIRECTOR 
เบอรต์ดิตอ่    061-619-5693 

Email     PURID@FAITHANDCO.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2549 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    22,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   206,700,911.73 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   220 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาวัตถดุบิ เชน่ ผา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เสือ้ผา้ทีใ่สแ่ลว้เย็น 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ใชเ้ครือ่งจักรในการตดัแทน 

  

http://www.faithandco.com/
http://www.faithandco.com/
mailto:purid@faithandco.com
mailto:purid@faithandco.com
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อตุสาหกรรมการการฟอกยอ้ม 
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บรษัิท โรงงานฟอกหนังชาญกจิ จ ากัด 
CHANKIJ TANNING INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 589 489 หมูท่ี ่2 ถนนสขุมุวทิ ทา้ยบา้น เมอืงสมุทรปราการ 

สมทุรปราการ 10280 
โทรศพัท ์    02-389-2346 

โทรสาร     02-389-0625 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    เพ็ญ, มิน้ท ์

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายบญัช ี
เบอรต์ดิตอ่    02-389-2346 

Email     INFO@CHANKIJTANNERY.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2528 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   156,807,936.05 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   120 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เพิม่หนังในการผลติรองเทา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
  

http://-/
http://-/
mailto:info@chankijtannery.com
mailto:info@chankijtannery.com
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บรษัิท บิ๊กสตาร ์จ ากดั 
BIG STAR COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     15 ซอยพระรามที ่2 ซอย 100 ถนนพระราม 2 แสมด า  

เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศพัท ์    082-446-2466 
โทรสาร     02-451-3288 

เว็บไซต ์    WWW.BIGSTAR.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สนธยา ภถูาวร 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกร 
เบอรต์ดิตอ่    082-446-2466 

Email     SONTHAYA.PHUTHAWORN@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2532 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    200,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,227,021,211.88 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   2,300 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  คดิคน้รองเทา้แบบใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร รองเทา้รูปแบบใหม่ๆ  

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bigstar.co.th/
http://www.bigstar.co.th/
mailto:sonthaya.phuthaworn@hotmail.com
mailto:sonthaya.phuthaworn@hotmail.com
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อตุสาหกรรมการผลติกระดาษและผลติภณัฑจ์ากกระดาษ 
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บรษัิท สตารป์ริ๊นท ์จ ากดั (มหาชน) 
STARPRINT PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     189/46 หมู่ที ่4 บางเพรยีง บางบอ่ สมทุรปราการ 10560 

โทรศพัท ์    02-022-1515 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    รฐา ปัญญา 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-022-1515 
Email     RATHA@STARPRINT.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2545 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนารูปแบบเฟอรน์เิจอร ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:ratha@starprint.co.th
mailto:ratha@starprint.co.th
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บรษัิท ภัทร คอนเทนเนอร ์จ ากดั 
PATARA CONTAINER COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เป็นบรษัิทผลติบรรจภุัณฑ ์บรรจอุาหาร ประเภท Food Grade 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ถว้ย ถัง และกลอ่งบรรจภุัณฑ ์

 

ทีอ่ยู่ 19/39 ซอยสนิสขุ หมูท่ี ่7 ถนนนวมนิทร ์คลองกุม่ เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์    02-948-4089 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ชลธริา 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

เบอรต์ดิตอ่    02-948-4089 
Email     CHONTIRA_PCC@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2536 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงพัฒนาสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
 
  

http://-/
http://-/
mailto:chontira_pcc@hotmail.com
mailto:chontira_pcc@hotmail.com
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อตุสาหกรรมการผลติปิโตรเลยีม 
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บรษัิท มอเรสโก ้(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
MORESCO (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     700/358 หมูท่ี ่6 หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20000 

โทรศพัท ์    038-458-606 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สวุจิักร 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการทัว่ไปฝ่ายโรงงาน 

เบอรต์ดิตอ่    038-458-606 
Email     SUVIJAK@MORESCO.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2538 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 
ทนุจดทะเบยีน    17,500,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   555,799,186 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   84 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สนิคา้ผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ ทีใ่ชใ้นรถยนต ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 

  

mailto:suvijak@moresco.co.th
mailto:suvijak@moresco.co.th


 

81 
 

บรษัิท เอส.ควิ.ไอ. ปิโตรเคม อนิดัสตรีส้ ์จ ากดั 
S.Q.I. PETROCHEM INDUSTRIES COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท เอส.ควิ.ไอ. ปิโตรเคม อนิดัสตรีส้ ์จ ากดั เป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย น าเขา้และสง่ออก ผลติภัณฑก์ลุม่ WAXES 

และยังมกีารวจิัยและพัฒนาวตัถดุบิอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   PE WAX 

ทีอ่ยู่     59/55 หมูท่ี ่2 ถนนแจง้วฒันะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบรุ ี11120 
โทรศพัท ์    089-204-7578, 089-204-7578 

โทรสาร     02-582-2007 
เว็บไซต ์    WWW.SQIWAX.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    จารุณี 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    089-204-7578, 089-204-7578 

Email     FENGFONG@GMAIL.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2539 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    204,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   315,019,640.90 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   40 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ปรับปรุงจากสนิคา้เกา่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.sqiwax.com/
http://www.sqiwax.com/
mailto:fengfong@gmail.com
mailto:fengfong@gmail.com
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อตุสาหกรรมการผลติเคมภีณัฑแ์ละผลติภณัฑเ์คม ี
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บรษัิท วรีะสวุรรณ จ ากดั 
VERASUWAN COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ประกอบกจิการกลัน่น ้ามันเพือ่อตุสาหกรรมตัวท าละลาย ส ีและเชือ้เพลงิ ประกอบกจิการผลติน ้ามันไบโอดเีซล 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ไบโอดเีซล น ้ามันดเีซล สารตัวท าละลายส ีโซลเวน้ท ์ 

กลเีซอรนีดบิ น ้ามันเตา WHITE SPIRIT 

ทีอ่ยู่ 53/2 53/8 หมูท่ี ่5 ถนนเศรษฐกจิ 1 นาด ีเมอืงสมุทรสาคร  
สมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท ์    034-468-801, 081-403-2723 
โทรสาร     034-468-803 

เว็บไซต ์    WWW.VERASUWAN.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สญัญา บญุญาสวุัฒน์ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    034-468-801, 081-403-2723 
Email     VERASUWAN@GMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2530 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    200,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,115,501,948.65 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาปรับปรุงผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาใหเ้ป็นคอมมวินติีม้ากขึน้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.verasuwan.com/
http://www.verasuwan.com/
mailto:verasuwan@gmail.com
mailto:verasuwan@gmail.com
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บรษัิท เอส.ท.ี ไรซิง่ จ ากัด 
S.T. RIZING COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติน ้ายาท าความสะอาด ลา้งไขมัน ก าจัดสนมิ และบรกิารรับจา้งชบุ
เตรยีมผวิชิน้งานโลหะป้องกนัสนมิทกุชนดิ 

ทีอ่ยู่ 888/102 หมูท่ี ่19 ถนนบางพล-ีต าหรุ บางพลใีหญ ่บางพล ี

สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์    02-174-7160-1 

โทรสาร     02-174-7159 
เว็บไซต ์    WWW.STRIZING.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ภาณชิา นนทพันธุ,์ วสิดุา ค ามถีา 
ต าแหน่ง     QMR SALE 

เบอรต์ดิตอ่    02-174-7160-1 

Email     STRIZING@GMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2553 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   48,121,027.97 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   20 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ใหม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เคลอืบแกว้รถ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
  

http://www.strizing.com/
http://www.strizing.com/
mailto:strizing@gmail.com
mailto:strizing@gmail.com
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บรษัิท อเูบะ เคมคิอลส ์(เอเชยี) จ ากัด (มหาชน) 
UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ควบรวมบรษัิท คาโปรแลคตมัไทย จ ากัด (มหาชน) และ บรษัิท อเูบะไนลอ่นไทย จ ากัด เป็นบรษัิท อเูบะเคมคิอลส ์

(เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2553 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   คาโปรแลคตมั, ปุ๋ ยแอมโมเนยีมมซลัเฟต, พลาสตกิไนลอ่น-6 

 
ทีอ่ยู่ 98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศทาวเวอร ์ชัน้ที ่18 ถนนสาทรเหนอื สลีม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์    038-928-700 Ext.8241 

โทรสาร     02-206-9310 

เว็บไซต ์    WWW.UBE.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    นรุตม ์รุจโิรจน,์ ดร.อรรถพล กติตยิานันท ์

ต าแหน่ง     PLANNING & CO-ORDINATING MANAGER 
เบอรต์ดิตอ่    038-928-700 Ext.8241 

Email     NARUT@UBE.CO.TH, ATHAPOL@UBE.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2553 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    10,739,250,230 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   11,709,373,277 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   40 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ ออกแบบ พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาใหเ้หมาะกบัตลาดเอเชยี 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
 
  

http://www.ube.co.th/
http://www.ube.co.th/
mailto:NARUT@UBE.CO.TH,%20ATHAPOL@UBE.CO.TH
mailto:NARUT@UBE.CO.TH,%20ATHAPOL@UBE.CO.TH
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บรษัิท ปุ๋ ยอนิทรยีเ์กษตรไทย จ ากดั 
KASET THAI ORGANIC FERTILIZER COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ปุ๋ ยอนิทรยี ์

 
ทีอ่ยู่     84/5 หมู่ที ่15 พระแทน่ ทา่มะกา กาญจนบรุ ี71120 

โทรศพัท ์    034-643-045, 084-556-7056 
โทรสาร     034-643-587 

เว็บไซต ์    WWW.KTF.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ภัคจริา กาญจนถวัลย ์
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    034-643-045, 084-556-7056 
Email     PAKCHIRA_KAN@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2546 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   72,990,884.86 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   70 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาปรับปรุงคณุภาพ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.ktf.co.th/
http://www.ktf.co.th/
mailto:pakchira_kan@hotmail.com
mailto:pakchira_kan@hotmail.com
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บรษัิท เอสท ีเฟอรท์ลิติี ้จ ากดั 
ST FERTILITY COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บริษัท เอสท ีเฟอร์ทลิติี ้จ ากัด เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายปุ๋ ยอนิทรีย์ ปุ๋ ยอนิทรีย์-เคมี และปุ๋ ยเคมีทีม่ีคุณภาพและได ้

มาตรฐาน เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของผูใ้ช ้โดยเลอืกสรรวตัถดุบิทีด่ ีมคีณุภาพสงู หลากหลาย และครบถว้น 
เพือ่พัฒนาขดีความสามารถและความมั่นคงของเกษตรกรไทย 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยี-์เคม ีปุ๋ ยเคม ี
 

ทีอ่ยู่     116 หมูท่ี ่5 นลิเพชร บางเลน นครปฐม 73130 
โทรศพัท ์    034-991-614-5, 087-497-7259 

โทรสาร     034-991-614 Ext.106 

เว็บไซต ์    WWW.STFERTILITY.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ดร.สมบัต ิสขุมะณี ณรงคว์ทิย ์ลิม้สมุาล ีนภาภรณ์ เชยีงแสน 

ต าแหน่ง     ประธานบรหิาร ผูจ้ัดการทัว่ไป เจา้หนา้ทีผู่ป้ระสานงาน 
เบอรต์ดิตอ่    034-991-614-5, 087-497-7259 

Email     NAPAPORN@STFERTILITY.COM, AUMNAPA@YAHOO.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2551 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   110,496,300 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   70 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ใหมใ่หม้ปีระสทิธภิาพ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ปุ๋ ยอนิทรยีเ์คมสีตูรใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นเครือ่งจักรเพือ่เพิม่อัตราการผลติเพิม่ขึน้ 

  

http://www.stfertility.com/
http://www.stfertility.com/
mailto:NAPAPORN@STFERTILITY.COM,%20AUMNAPA@YAHOO.COM
mailto:NAPAPORN@STFERTILITY.COM,%20AUMNAPA@YAHOO.COM
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บรษัิท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
AGGRO (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 2922/268 ชัน้ 22 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่ 

บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์    02-324-0515-6 
โทรสาร     02-308-2487 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สนุทร ี

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-324-0515-6 

Email     INFO_CENTER@AGGROGROUPS.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2518 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    100,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   646,577,100.79 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   130 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ทดลองสิง่ใหม่ๆ  เคมเีกษตร สตูรสารก าจัดศตัรูพชื 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:info_center@aggrogroups.com
mailto:info_center@aggrogroups.com
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บรษัิท นูกรนี จ ากดั 
NUGREEN COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     49/145 หมู่บา้นวงัทองวลิเลจ ซอยเสรไีทย 41 ถนนเสรไีทย  

คลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์    081-843-8989 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สญัญา 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ฝ่ายทีท่ั่วไป 
เบอรต์ดิตอ่    081-843-8989 

Email     SANYA@NUGREENTHAILAND.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2548 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    10,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   6,630,104 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   12 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สนิคา้เกษตรฯ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://-/
http://-/
mailto:sanya@nugreenthailand.com
mailto:sanya@nugreenthailand.com
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บรษัิท สไีดโน จ ากัด 
DYNO PAINTS COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิทสไีดโน จ ากัด กอ่ตัง้ครัง้แรกเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยผลติสสี าหรับงานอาคารและงานอุตสาหกรรม 

ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Dyno และ Rust-Oleum บรษัิทฯใหค้วามส าคัญกับงานดา้นการวจัิยและไดน้ าเทคโนโลยี
ใหม่เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติเพือ่ใหผ้ลติภัณฑม์คีณุภาพและไดม้าตรฐานสงูสดุ โดยกระบวนการผลติของบรษัิทฯ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 สนิคา้หลักของบรษัิทฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย(มอก.) ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และเป็นที่ยอมรับของผูใ้ชท้ั ้งในกลุ่มสีอาคารและสี

อตุสาหกรรม 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 

ทีอ่ยู่     69 หมู ่14 ถ.กิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์    02-738-4111 

โทรสาร     02-738-4311 
เว็บไซต ์    WWW.DYNOPAINTS.COM, WWW.DYNOHOMES.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ฉัตรชยั รัตนอาชา 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-738-4111 

Email     CHATCHAI@DYNOPAINTS.COM 

 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   257,514,139.10 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   120 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสตูรใหม ่สอีนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่ สนี ้าทาเหล็ก  

สปีระหยัดพลงังานเบอร ์5 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สใีหม ่รุ่นใหม ่เกรดใหม ่สนี ้าทาเหล็ก ส ีLow VOC 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ  

mailto:CHATCHAI@DYNOPAINTS.COM
mailto:CHATCHAI@DYNOPAINTS.COM
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บรษัิท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั 
PHISIT INTERGROUP COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   สยีอ้ม สพีมิพ ์และเคมสี าหรับอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 
ทีอ่ยู่     199 หมูท่ี ่5 หนองโพรง ศรมีหาโพธ ิปราจนีบรุ ี25140 

โทรศพัท ์    02-271-1148-9 
โทรสาร     02-278-0814 

เว็บไซต ์    WWW.PHISIT.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    วลัภา 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 

เบอรต์ดิตอ่    02-271-1148-9 
Email     HR@PHISIT.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2534 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    240,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   512,658,820.80 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   150 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.phisit.com/
http://www.phisit.com/
mailto:hr@phisit.com
mailto:hr@phisit.com
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บรษัิท อนิเตอรอ์งิค ์จ ากดั 
INTERINK COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   หมกึพมิพแ์ละผลติภัณฑส์ าหรับอตุสาหกรรมการพมิพค์รบวงจร 

 
ทีอ่ยู่     15 ซอยนาคนวิาส 37 แยก 2-11 ถนนนาคนวิาส ลาดพรา้ว  

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศพัท ์    038-828-454 080-644-4286 

โทรสาร     038-574-287 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วฒันา ดอนจักร ์

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายผลติภัณฑ ์
เบอรต์ดิตอ่    038-828-454 080-644-4286 

Email     OFFSET@INTER-INK.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2527 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   214,632,629.82 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   150 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบผลติภัณฑใ์หม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร หมกึพมิพช์นดิใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ซือ้เครือ่งจักร และเพิม่กระบวนการผลติ 
 

  

http://-/
http://-/
mailto:offset@inter-ink.co.th
mailto:offset@inter-ink.co.th
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บรษัิท เจ.บ.ีพ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล เพ็นท ์จ ากดั 
J.B.P. INTERNATIONAL PAINT COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บริษัท เจ.บ.ีพี. อนิเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท ์จ ากัด เป็นบริษัทผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภัณฑใ์นอุตสาหกรรมส ีซึง่แบ่ง

ผลติภัณฑอ์อกเป็น 3 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ สทีาอาคาร สอีุตสาหกรรม และสพีเิศษเฉพาะดา้น โดยมกี าลังการผลติใน
ปัจจุบันเฉลีย่ 20000 ตันต่อปี ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้เจ.บ.ีพี. จุดเริ่มตน้ของบริษัทในอุตสาหกรรมสขีองคนไทย 

ภายใตส้โลแกน “เจ.บ.ีพี. ใชด้จีงึบอกเพื่อน” เริม่ในปี พ.ศ. 2520 บรษัิทฯ ก่อตัง้ขึน้จากปณิธานอันแน่วแน่ของคณะผู ้

บรหิาทีต่อ้งการใหม้ผีลติภัณฑส์คีณุภาพสงูโดยคนไทย ตลอด 40 ปีทีผ่่านมา เจ.บ.ีพ.ี ไดทุ้ม่เทความพยายามและใสใ่จ
ในทกุรายละเอยีดงาน นับตัง้แตก่ารตรวจสอบวัตถดุบิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากล การควบคมุคณุภาพของขัน้ตอน

การผลติ การวจิัยและพัฒนาโดยน าเทคโนโลยขีัน้สงู จนไดเ้ป็นผลติภัณฑท์ีม่คีณุภาพ ทีเ่ป็นทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจบุนั 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   สทีาอาคาร สอีตุสาหกรรม สพีเิศษเฉพาะดา้น 
 

ทีอ่ยู่     108 ถนนบางแวก บางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์    02-865-7800-7 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    WWW.JBP.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    พรีพงษ์ เสอืสขุ, อรุณชยั 

ต าแหน่ง     วศิวกร 
เบอรต์ดิตอ่    02-865-7800-7 

Email     TC@JBP.CO.TH 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2529 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   727,292,043.45 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ดรั้บมาตรฐาน
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาผลติภัณฑส์ทีาภายใน ทีไ่ดรั้บมาตรฐาน A+ Emission 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.jbp.co.th/
http://www.jbp.co.th/
mailto:tc@jbp.co.th
mailto:tc@jbp.co.th
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บรษัิท ไทยมาสเตอรค์ัลเลอร ์จ ากดั 
THAI MASTER COLOR COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     43 อาคารไทยซซีทีาวเวอร ์ชัน้ 32 หอ้งเลขที ่324-326  

ถนนสาทรใต ้ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์    02-673-9809 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    จาวล ี

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยาการบคุคล 
เบอรต์ดิตอ่    02-673-9809 

Email     JAWALEE@THAIMASTERCOLOR.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2544 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    60,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   444,881,734.49 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   170 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ผลติสนิคา้ใหม่ๆ  
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ตามออเดอรล์กูคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:jawalee@thaimastercolor.co.th
mailto:jawalee@thaimastercolor.co.th
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บรษัิท ด.ีด.ี โพลยีเูรเทน จ ากดั 
D.D. POLYURETHANE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 88/1 หมู่ที ่9 ถนนทา่พูด-พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขงิทสามพราน  

นครปฐม 73210 

โทรศพัท ์    02-810-3200, 081-495-7685 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ฉลอง 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายการผลติ 
เบอรต์ดิตอ่    02-810-3200, 081-495-7685 

Email     DDPOLYU@TRUEMAIL.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2525 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    6,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   44,560,575.15 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   40 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:ddpolyu@truemail.co.th
mailto:ddpolyu@truemail.co.th
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บรษัิท เอสท ีอารท์ แมททเีรยีล จ ากดั 
ST ART MATERIAL COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 1148/12-15 ถนนรมิทางรถไฟ ตลาดพล ูเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 

10600 
โทรศพัท ์    02-891-3134, 086-041-5624 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    WWW.STARTMETIRAL.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    บณัฑติ แสวงจันทร ์

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายเคม ี
เบอรต์ดิตอ่    02-891-3134, 086-041-5624 

Email     DOCTOR_CHEM01@YAHOO.COM 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2549 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   48,621,705.28 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบสนิคา้สนี ้ามัน สโีปสเตอร ์สเีพนทร์่างกาย เฉดสใีหม่ๆ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ปรับเปลีย่นสนี ้า สเีพนทร์่างกาย เพิม่เฉดสใีหม่ๆ  

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.startmetiral.com/
http://www.startmetiral.com/
mailto:doctor_chem01@yahoo.com
mailto:doctor_chem01@yahoo.com
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บรษัิท วนิสนั อิ๊งค ์จ ากดั 
WINSON INK COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ผลติและจ าหน่ายหมกึพมิพส์กรนีทกุชนดิ จ าหน่ายเครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์การพมิพ ์ปรกึษาและจ าหน่ายเครือ่งและอปุกรณ์

ท าแมพ่มิพท์ัง้ระบบและแนะน าการพมิพส์กรนีใหล้กูคา้และนสิติ นักศกึษาและประชาชนทั่วไปทีส่นใจ 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่   312 ซอยพระรามที ่2 ซอย 50 แสมด า เขตบางขนุเทยีน   

  กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท ์    02-452-9999 

โทรสาร     02-452-9944 

เว็บไซต ์    WWW.WINSONGROUP.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    Mr.Ekarin Chirakranont 

ต าแหน่ง     Managing Director 
เบอรต์ดิตอ่    02-452-9999 

Email     WINSON@WINSONGROUP.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2530 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    15,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   183,827,308.70 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   93 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาหมกึพมิพส์กรนี เชือ้น ้า น ้ามัน หมกึสกรนีและ Spot UV ทีม่ี

คณุสมบัตพิเิศษทีล่กูคา้ตอ้งการ พรอ้มพัฒนาหมกึทีม่อียูใ่หม้คีณุสมบัติ
ในการเกาะตดิบนวัสดตุา่งๆ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาหมกึสกรนีสทีอง metallic สแีปลกๆ หมกึสกรนีมกีลิน่ เปลีย่นส ี

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  แนะน าและจ าหน่ายระบบการท าแมพ่มิพค์รบวงจร 

  

http://www.winsongroup.com/
http://www.winsongroup.com/
mailto:WINSON@WINSONGROUP.COM
mailto:WINSON@WINSONGROUP.COM
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บรษัิท บเูคม ีอนิดัสตร ีจ ากดั 
BU CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 4/279 หมูท่ี ่3 ซอยหงสกลุ ถนนพหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง 

ปทมุธานี 12120 
โทรศพัท ์    02-902-1150-1 

โทรสาร     02-902-1150 

เว็บไซต ์    WWW.BUCHEMICAL.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สทิธพิร เริม่ตระกลู 

ต าแหน่ง     ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด 
เบอรต์ดิตอ่    02-902-1150-1 

Email     HRBUCHEMI@GMAIL.COM, BU1@BUCHEMICAL.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2538 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    4,999,900 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   150,592,533.49 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   55 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.buchemical.co.th/
http://www.buchemical.co.th/
mailto:HRBUCHEMI@GMAIL.COM,%20bu1@buchemical.co.th
mailto:HRBUCHEMI@GMAIL.COM,%20bu1@buchemical.co.th
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บรษัิท เจ.เอ็ม.ท.ีลาบอเรตอรสี จ ากดั 
J.M.T. LABORATORIES COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ทรทิเมน้ทบ์ ารุ่งผม ผลติภัณฑแ์ตง่ผม ผลติภัณฑเ์ปลีย่นสผีม  แซมพู  
ภายใตช้ือ่การคา้ “แคริง่ “ 

ทีอ่ยู่ 338 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แสมด า เขตบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท ์    044-917-500-3 

โทรสาร     044-917-500-3 Ext 119 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    อาทติยอ์ทุัย 
ต าแหน่ง     หัวหนา้ QA 

เบอรต์ดิตอ่    044-917-500-3 

Email     ARTITUTHAI18@HOTMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2520 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    90,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   95,007,159.30 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ทรทีเมนต ์แชมพู ครมีเปลีย่นสผีม น ้ายายอ้มผม  

ผลติภัณฑแ์ตง่ทรงผม ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

mailto:artituthai18@hotmail.com
mailto:artituthai18@hotmail.com
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บรษัิท เกรทเตอร ์โพล ีแมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
GREATER POLY MANUFACTURING COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ด าเนนิการผลติภายใตม้าตรฐาน GMP ISO 9001 HALAL HACCP โดยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในแตล่ะกลุม่สนิคา้ 

ควบคมุการผลติดว้ยโปรแกรม ERP ทีพั่ฒนาใหเ้หมาะสมกับระบบงานขององคก์ร ควบคมุคณุภาพทกุขัน้ตอนการผลติ 
ดว้ยความเขม้งวดและเครือ่งมอืทีท่นัสมัย 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติภัณฑก์ลุม่เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑด์แูลชอ่งปาก ผลติภัณฑด์แูล
ผวิพรรณและเสน้ผม รวมถงึการรับจา้งผลติ(OEM) 

 
ทีอ่ยู่     66/1 3 หมูท่ี ่12 ไร่ขงิ สามพราน นครปฐม 73210 

โทรศพัท ์    02-811-8578-9 

โทรสาร     02-811-9290 
เว็บไซต ์    WWW.GREATERMAN.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สริวิรรณ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-811-8578-9 

Email     SIRIWAN@GREATERMAN.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2535 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    107,800,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   66,024,645.28 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สกนิแคร ์ยาสฟัีน น ้ายาบว้นปาก 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.greaterman.com/
http://www.greaterman.com/
mailto:siriwan@greaterman.com
mailto:siriwan@greaterman.com
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บรษัิท อตุสาหกรรมเครือ่งหอมไทย-จนี จ ากดั 
THAI-CHINA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDUSTRY COMPANY 
LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่ 99 หมูท่ี ่2 ถนนลาดบัวหลวง-ไมต้รา ลาดบวัหลวง ลาดบัวหลวง 

พระนครศรอียธุยา 13230 
โทรศพัท ์    035-379-211-3 

โทรสาร     035-379-504-5 

เว็บไซต ์    WWW.TCFF-THAILAND.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สทิธศิกัดิ ์ชืน่พทิยาธร, พรสดุา 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    035-379-211-3 

Email     BSITTISAK@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    100,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   387,870,898.48 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   150 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจัิยและพัฒนาสนิคา้ใหม ่รวมถงึวจัิยและพัฒนาสนิคา้ตาม 
ความตอ้งการของลกูคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร นาโน ไมโคร เทคโนโลยไีบโอชวีภาพ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นเครือ่งจักรในการหมัก 
 

  

http://www.tcff-thailand.com/
http://www.tcff-thailand.com/
mailto:bsittisak@hotmail.com
mailto:bsittisak@hotmail.com
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บรษัิท พซีซีเีอ แล็บบอราเทอรี ่จ ากดั 
PCCA LABORATORY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

ทีอ่ยู่     59 ถนนสตรวีทิยา 2  ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์    02-538-4646 
โทรสาร     02-542-4339 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สรัญญา 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-538-4646 

Email     SARUNYA_P@PCCALABS.COM 

 
 
ปีทีก่อ่ตัง้    2548 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    80,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   116,011,360.08 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑ ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร SKIN CARE ตวัใหม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://-/
http://-/
mailto:sarunya_p@pccalabs.com
mailto:sarunya_p@pccalabs.com
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บรษัิท ดเีอฟท ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
DFT (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิทผลติและจัดจ าหน่าย เครือ่งส าอางและสบูส่มนุไพร ภายใตต้ราสนิคา้องิอร 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   สบูส่มนุไพร 

 

ทีอ่ยู่     38 หมูท่ี ่7 พันทา้ยนรสงิห ์เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์    034-825-140 Ext.106 

โทรสาร     034-825-141 
เว็บไซต ์    WWW.DFT.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สทุานา 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    034-825-140 Ext.106 

Email     SUDTHANA.K@GMAIL.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2548 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    20,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   691,186,135.37 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  การปรับปรุงพัฒนาผลติภัณฑเ์ดมิ และพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.dft.co.th/
http://www.dft.co.th/
mailto:sudthana.k@gmail.com
mailto:sudthana.k@gmail.com
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บรษัิท สานติแอนดซ์นัส ์จ ากดั 
SANIT & SONS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑบ์รรจุสเปรยอ์ัดแกส๊ 

 
ทีอ่ยู่ 52 ซอยเจรญิราษฎร ์7 บางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

10120 
โทรศพัท ์    02-291-6465 

โทรสาร     02-291-6514 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    กณุชานัน ทติพิร 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-291-6465 

Email     RD@SNS.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2528 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   707,566,198.97 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ผลติภัณฑใ์นครัวเรอืนและอตุสาหกรรม 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สเปรยห์ลอ่ลืน่ ท าความสะอาด ฆา่เชือ้ ก าจัดแมลง และเครือ่งส าอาง 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://-/
http://-/
mailto:rd@sns.co.th
mailto:rd@sns.co.th
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บรษัิท แอคม ีเคม เทค จ ากดั 
ACME CHEM TECH COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     336 หมูท่ี ่4 ซอยว.ป.อ.11(พเิศษ) ถนนเศรษฐกจิ 1 ทา่ไม ้ 

กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74110 
โทรศพัท ์    02-810-0090 

โทรสาร     02-810-0089 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สเุมธ ธัญชยัภัทร 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการโรงงาน 
เบอรต์ดิตอ่    02-810-0090 

Email     SUMET556@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2541 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    20,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   99,237,460.40 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ ลดตน้ทนุ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ปรับปรุงคณุภาพกาวเรือ่ยๆ โดยจนูเคมใีหเ้ขา้กบักาว 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ลดตน้ทนุสง่ 

  

http://-/
http://-/
mailto:sumet556@hotmail.com
mailto:sumet556@hotmail.com
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บรษัิท ทรบีอนด ์แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
THREE BOND MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ADHESIVE AND SEALANT 

 
ทีอ่ยู่     700/432 หมูท่ี ่7 ถนนบางนา-ตราด ดอนหัวฬ่อ เมอืงชลบรุ ี 

ชลบรุ ี20000 
โทรศพัท ์    038-454-351-2 

โทรสาร     038-454-350 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ภัสสรารัตน ์แกว้บัวรมย ์กนกวรรณ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาผลติภัณฑ ์
เบอรต์ดิตอ่    038-454-351-2 

Email     PATSARARAT@TBMT.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2540 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร กาวสตูรใหม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://-/
http://-/
mailto:patsararat@tbmt.co.th
mailto:patsararat@tbmt.co.th
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บรษัิท ดันลอ้ป แอดฮซีฟีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   กาวส าหรับงานเฟอรน์เิจอร ์

 
ทีอ่ยู่ 700/242 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมูท่ี ่1 บา้นเกา่ พานทอง  

ชลบรุ ี20160 
โทรศพัท ์    038-465-661-2 Ext.402 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    WWW.DUNLOPADHESIVES.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ธนนิทรั์ฐ โลหติวเิศษ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    038-465-661-2 Ext.402 

Email     TANINRAT@DUNLOPADHESIVES.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2551 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    18,400,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   315,040,070 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   30 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจิัยและพัฒนาผลติภัณฑก์ลุม่กาว 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร กาวสตูรใหม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.dunlopadhesives.com/
http://www.dunlopadhesives.com/
mailto:taninrat@dunlopadhesives.com
mailto:taninrat@dunlopadhesives.com
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บรษัิท แอคดอน จ ากดั 
ACKON COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ยาแผนปัจจบุนั รูปแบบ ยาเม็ด  ยาแคปซลูแข็ง ยาน ้า ยาครมี และยาผง 

ทีอ่ยู่ 24 ซอยลาดพรา้ว 110 (สนธวิัฒนา แยก 2) ถนนลาดพรา้ว พลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์    02-514-2458-17 
โทรสาร     02-514-0791 Ext. 17 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ชนัญญา เหรยีญไพโรจน์ 

ต าแหน่ง     R&D Production 
เบอรต์ดิตอ่    02-514-2458-17 

Email     EIK102@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2511 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    108,770,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   27,596,482.34 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   30 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 ปรับปรุงผลติภัณฑ ์และพัฒนากระบวนการผลติ พัฒนาสตูรต ารับยาแผน
ปัจจุบนั 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ผลติภัณฑส์มนุไพรเสรมิอาหาร และการพัฒนาผลติภัณฑย์าแผนโบราณ

จากสมนุไพร   
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 
 

  

mailto:eik102@hotmail.com
mailto:eik102@hotmail.com
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บรษัิท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTORY (THAILAND) COMPANY 
LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
OEM TOLL MANUFACTURING CONTRACT MANUFACTURING SALE DISTRIBUTOR. 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท PHARMACEUTICAL (GMP) -HORMONE, LIQUID PREPARATION, 

TABLET, CAPSULE, CREAM. TRADITIONAL HERBAL MEDICINE 

(GMP PIC/S) - TABLET AND CAPSULE. FOOD SUPPLEMENT 
(GMP) - SOFTGELATIN CAPSULE, TABLET, CAPSULE, GEL, 

LIQUID. COSMETIC (GMP) - SOAP, CREAM, GEL, SERUM. 
 

ทีอ่ยู่ 255 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 บางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์    02-284-1218 Ext.104 

โทรสาร     02-294-9820 
เว็บไซต ์    WWW.JSPPHARMA.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    นงนุช เชีย่วพัทธยากร 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

เบอรต์ดิตอ่    02-284-1218 Ext.104 

Email     MANAGER.QC@COXLABTHAI.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2548 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    130,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   437,484,184 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   280 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงกระบวนการผลติ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เสรมิอาหาร 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.jsppharma.com/
http://www.jsppharma.com/
mailto:manager.qc@coxlabthai.com
mailto:manager.qc@coxlabthai.com
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บรษัิท นวิไลฟ์ฟารม์า่ จ ากดั 
NEW LIFE PHARMA COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
เป็นบรษัิทผลติยาแผนปัจจุบนั 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ยาเม็ด, แคปซลู, ยาน ้า, ยาผง, ยาครมี 

 

ทีอ่ยู่     8 10 ซอยบางกระดี ่30 แสมด า เขตบางขนุเทยีน  
กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศพัท ์    02-452-5811 
โทรสาร     02-452-5815 

เว็บไซต ์    WWW.NEWLIFEPHARMA.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สวุรรณ์ จงประสพโชคชยั 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

เบอรต์ดิตอ่    02-452-5811 
Email     SUWAN_CHONGP@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2530 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    578,400,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   307,447,642.91 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนายาสตูรใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ยาสตูรใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.newlifepharma.co.th/
http://www.newlifepharma.co.th/
mailto:suwan_chongp@hotmail.com
mailto:suwan_chongp@hotmail.com
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บรษัิท เวสโก ฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 
VESCO PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิทตัง้ขึน้ในปี 2518 เป็นหา้งหุน้สว่นจ ากดั ในปี 2552 ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนและเปลีย่นเป็น บรษัิท จ ากดั ด าเนนิ

ธรุกจิในการผลติเวชภัณฑใ์นหมวดตา่งๆ ไดแ้ก ่ยาเม็ด แคปซลู ยาน ้า ยาผง ยากึง่แข็ง (ขีผ้ึง้ ครมี เจล) และยาปราศจาก
เชือ้ การกระจายยาออกสูต่ลาดมทีัง้ทีท่างบรษัิทจัดจ าหน่ายเองและมตีัวแทนจ าหน่ายตลาดมทีัง้ภายในประเทศและ

สง่ออก 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท เป็นผลติภัณฑรั์กษาโรคแผนปัจจบุนัรูปแบบ ยาเม็ด แคปซลู ยาน ้า ยาผง 

ยากึง่แข็ง เชน่ ครมี เจล และยาปราศจากเชือ้ ทัง้จ าหน่ายเองและผา่น
ตวัแทนจ าหน่าย โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลติ GMP จาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
ทีอ่ยู่ 21/2 ซอยเฉลมิสขุ ถนนพหลโยธนิ จันทรเกษม เขตจตจุักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์    02-513-2925 

โทรสาร     02-511-2785 

เว็บไซต ์    WWW.VESCOPHARMA.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    เพ็ญประภา โสธรประภากร, เอกรัฐ ธนานุภาพไพศาล 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายประกนัคณุภาพ, เจา้หนา้ทีฝ่่ายควบคมุคณุภาพ 
เบอรต์ดิตอ่    02-513-2925 

Email     PENPRAPA@VESCOPHARMA.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2552 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   206,954,165.38 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   150 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสตูรยาตวัเดมิ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นเครือ่งจักรอัตโนมัต ิลดขัน้ตอนและก าลงัคน 

  

http://www.vescopharma.com/
http://www.vescopharma.com/
mailto:penprapa@vescopharma.com
mailto:penprapa@vescopharma.com
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บรษัิท อว้ยอันโอสถ จ ากดั 
OUAY UN DISPENSARY COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิทผลติยาจากสมนุไพรทีไ่ดรั้บรองมาตรฐานทีด่ใีนการผลติยา (GMP PIC/S) จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ในปี 2558 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท 

 
ทีอ่ยู่     8 ถนนเพชรเกษม 76/1 บางแคเหนอื เขตบางแค  

กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์    02-454-1891 

โทรสาร     02-454-2630 

เว็บไซต ์    WWW.OUAYUN.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ศริพิร 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 
เบอรต์ดิตอ่    02-454-1891 

Email     SIRIPORN@OUAYUN.COM  

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2529 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    20,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   222,009,254.43 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   170 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบผลติภัณฑใ์หม ่และปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เม็ดอมสมนุไพร ยาน ้า 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.ouayun.com/
http://www.ouayun.com/
mailto:siriporn@ouayun.com
mailto:siriporn@ouayun.com
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บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากดั 
POLIPHARM COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากดั เริม่กอ่ตัง้เมือ่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยทมีแพทยแ์ละเภสชักร ในเวลาตอ่มาบรษัิท เบอร์

ลียุ่คเกอร ์จ ากัด ไดเ้ขา้ซือ้กจิการ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ผลติเวชภัณฑภ์ายใตล้ขิสทิธิข์องบรษัิทในตา่งประเทศ เพือ่
ทดแทนการน าเขา้ดว้ยตน้ทนุต า่ลง ท าใหร้าคายาถูกลง คนไขเ้ขา้ถงึยาไดม้ากขึน้ ปัจจุบันบรษัิทไดถู้กเปลีย่นมาเป็น

ของผูถ้อืหุน้อสิระ โดยผลติยาแผนปัจจุบันจ าหน่ายโดยตรงใหก้บัโรงพยาบาล คลนิกิ รา้นขายยา รวมถงึสง่ออกไปยัง

ประเทศตา่งๆทั่วโลก นอกจากนี้ บรษัิทมบีรกิารในดา้นงานวจิัยและพัฒนาสตูรต ารับยา รับจา้งผลติใหก้ับบรษัิทขา้ม
ชาตแิละในประเทศ รวมถงึเป็นหอ้งปฏบิตักิารรับตรวจวเิคราะหย์าทั่วไป การควบคมุคณุภาพมาตรฐาน บรษัิทฯ มรีะบบ

การบรหิารคณุภาพเพือ่รับประกนัคณุภาพผลติภัณฑท์ุกขัน้ตอน ตัง้แตก่ารคดัเลอืกแหลง่จัดซือ้ การตรวจรับ การตรวจ
วเิคราะห ์ตามมาตรฐานต ารายา มกีารควบคมุกระบวนการผลติอย่างเคร่งครัด โดยเภสชักรผูม้ปีระสบการณ์ และตรวจ

วเิคราะหท์กุขัน้ตอน โดยหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถงึมรีะบบการทวนสอบทุก

ขั ้นตอนก่อนปล่อยผ่านยาสู่ตลาด ส าหรับอาคารผลิตมีการออกแบบใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน GMP PIC/S 
ประกอบดว้ยระบบ HVAC ทีท่ าการควบคมุทัง้อณุหภมูคิวามชืน้ ความดนั และความสะอาดของแตล่ะพืน้ทีผ่ลติ รวมถงึ

ระบบการผลติน ้าบริสุทธิ ์และระบบลมอัดตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและรางวัลทีไ่ดรั้บ บรษัิทไดรั้บการรับรอง 
GMP ISO 9001 : 2008 ISO/IEC 17025 : 2005 รางวัลอย. ควอลติี ้อวอรด์ ตอ่เนื่อง 2 ปี กจิกรรมสรา้งสรรคส์ังคม 

บรษัิทฯ มกีารจัดกจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาสงัคม โดยร่วมบรจิาคเพือ่สนับสนุนองคก์รการกศุล โรงเรยีน อ าเภอ องคก์าร

บรหิารสว่นต าบล หมูบ่า้น รวมถงึวดัในเขตพืน้ที ่ทางบรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนใหค้วามรูก้บันักศกึษา โดยเป็นแหลง่
ฝึกงานใหนั้กศกึษา ทัง้ดา้นสาขาวชิาชพีเภสชักรรม วทิยาศาสตร ์และสาขาดา้นบรหิารธรุกจิทั่วไป และนอกจากนี ้ยัง

มกีารจัดท าโครงการโรงงานสขีาวตอ่ตา้นยาเสพตดิ 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ยาแผนปัจจบุนั รูปแบบยาเม็ด ยาเม็ดเคลอืบ ยาแคปซลู ยาผง ยาน ้า  
ยาครมี ยาขีผ้ึง้ และเจล 

 

ทีอ่ยู่     109 หมูท่ี ่12 ถนนบางนาตราด บางพลใีหญ ่บางพล ี 
สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์    02-316-9419 
โทรสาร     02-752-0547 

เว็บไซต ์    WWW.POLIPHARM.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สภุาพร 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-316-9419 
Email     PCLWANNA@POLIPHARM.COM, RD@POLIPHARM.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2521 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    200,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ยากลยัมพิไิรด ์ชนดิเม็ด ขนาด 2 มลิลกิรัม ยาแอมโลดปีิน ชนดิเม็ด  

ขนาด 5 มลิลกิรัม ยาเลโวฟล็อกซาซนิ ชนดิเม็ด ขนาด 500 มลิลกิรัม 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

  

http://www.polipharm.com/
http://www.polipharm.com/
mailto:pclwanna@polipharm.com,%20rd@polipharm.com
mailto:pclwanna@polipharm.com,%20rd@polipharm.com
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บรษัิท เกร๊ทเตอรฟ์ารม์า่ จ ากดั 
GREATER PHARMA COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
ประกอบกจิการโรงงานผลติยารักษาและป้องกนัโรคส าหรับคนและสตัว ์เครือ่งมอืแพทยแ์ละเภสชักรรมเคมภีัณฑ ์

เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ และประกอบกจิการคา้ยา ยารักษาโรค เภสชัภัณฑ ์เคมภีัณฑ ์เครือ่งมอืแพทย ์
เครือ่งมอืเครือ่งใชท้างวทิยาศาสตร ์เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท MYSEPTIC MYBACIN ZINC, ALPHA LIPOIC ACID, ASTAXANTHIN 
2 MG, ASTAXANTHIN 4 MG, BREWER YEAST 300 MG, BREWER 

YEAST 500 MG, COENZYME Q-10, GREATER CAL-D, GREATER 
ELECTROLYTE, LUTEIN PLUS, SELENIUM YEAST TABLET, ENDO 

OIL4, ENDO OIL1, HERBACID, SMOKEE LOZENGE HERBAL 

 
ทีอ่ยู่ 55/2 หมู่ที ่1 ถนนศาลายา-นครชยัศร ีศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 

73170 
โทรศพัท ์    081-638-2825, 02-886-8190-9 Ext.615 

โทรสาร     02-433-0078 

เว็บไซต ์    WWW.GREATERPHARMA.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ภญ. สวุัฒนา จารุมลินิท 

ต าแหน่ง     ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 
เบอรต์ดิตอ่    081-638-2825, 02-886-8190-9 Ext.615 

Email     SUWATTANA.GP@GREATERPHARMA.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2552 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    60,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   31,277,082.38 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   620 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจัิยยาสมนุไพร, นาโนเทค, ยาแผนปัจจบุนั, เครือ่งส าอาง, 
ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ยา, ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

 
  

http://www.greaterpharma.com/
http://www.greaterpharma.com/
mailto:suwattana.gp@greaterpharma.com
mailto:suwattana.gp@greaterpharma.com


 

115 
 

บรษัิท บรูพาโอสถ จ ากดั 
BURAPHA DISPENSARY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     19/19 หมูท่ี ่9 ซอยงามวงศว์าน 6 ถนนงามวงศว์าน บางเขน  

เมอืงนนทบรุ ีนนทบรุ ี11000 
โทรศพัท ์    02-589-2750 

โทรสาร     02-580-2783 

เว็บไซต ์    WWW.BURAPHAOSOTH.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    นรัศคพณ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-589-2750 

Email     RESEARCH@BURAPHAOSOTH.COM 
 
 
ปีทีก่อ่ตัง้    2528 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    60,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   180,522,552.59 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาตัวยาใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ตวัยาใหม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ    
  

http://www.buraphaosoth.com/
http://www.buraphaosoth.com/
mailto:research@buraphaosoth.com
mailto:research@buraphaosoth.com
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บรษัิท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอรฟ์ารม์า่ จ ากดั 
GREATER PHARMA MANUFACTURING COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     55/2, 55/7, 55/11 หมู่ที ่1 ถนนศาลายา-นครชยัศร ีศาลายา  

พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
โทรศพัท ์    081-638-2825, 02-886-8190-9 Ext.615,130 , 062-459-2959 

โทรสาร     02-433-0078 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ภญ.สวุัฒนา จารุมลินิท 

ต าแหน่ง     ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 
เบอรต์ดิตอ่    081-638-2825, 02-886-8190-9 Ext.615,130, 062-459-2959 

Email     SUWATTANA.PHARM@GMAIL.COM 

 
 
ปีทีก่อ่ตัง้    2543 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    200,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   489,641,022.36 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   620 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจัิยสมนุไพร นาโนเทค ยาแผนปัจจุบนั เครือ่งส าอาง  
ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ยา เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  COLD CHAIN มกีารขนสง่แบบหอ้งเย็น 
 
  

http://-/
http://-/
mailto:suwattana.pharm@gmail.com
mailto:suwattana.pharm@gmail.com
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อตุสาหกรรมการผลติผลติภณัฑย์างและผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
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บรษัิท ยางโอตาน ิจ ากดั 
OTANI TIRE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ยางส าหรับรถบรรทกุและรถโดยสาร (TRUCK & BUS TIRE) ยางส าหรับ

รถแทร็กเตอร์การ เกษตร (AGRICULTURE TIRE) ยางเร เดียลรถ
การเกษตร (AGICULTURE RADIAL TIRE) ยางส าหรับรถอุตสาหกรรม 

(INDUSTRIAL TIRE) 
 

ทีอ่ยู่     55 หมูท่ี ่7 คลองใหม ่สามพราน นครปฐม 73110 

โทรศพัท ์    034-325-000, 034-324-888 
โทรสาร     034-324-245 

เว็บไซต ์    WWW.OTANITIRE.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    บญุม ีจติรใจ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายทัว่ไป 

เบอรต์ดิตอ่    034-325-000 034-324-888 
Email     BOONMEE@OTANITIRE.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2529 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    500,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,916,611,902 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   1,300 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ตวัใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ยางรถยนต ์ลายดอกยางใหม่ๆ  

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นซอฟตแ์วร ์น าซอฟตแ์วรเ์ขา้มาปรับ 

 

  

http://www.otanitire.com/
http://www.otanitire.com/
mailto:boonmee@otanitire.com
mailto:boonmee@otanitire.com
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บรษัิท ผลติอปุกรณ์กอ่สรา้ง จ ากดั 
CONSTRUCTION ACCESSORIES COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 84 ซอยรามค าแหง 32 (วเิศษสขุ) หัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์    02-374-7019, 086-983-1742 

โทรสาร     02-374-2118 

เว็บไซต ์    WWW.DYNOFLEXTILES.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ธรีศกัดิ ์พลอยเจรญิ 

ต าแหน่ง     R&D SUPERVISOR 
เบอรต์ดิตอ่    02-374-7019, 086-983-1742 

Email     RD@DYNOFLEXTLES.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2511 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    100,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   294,469,261.75 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   170 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 รักษามาตรฐานของสนิคา้ ใชม้าตรฐานยโุรป สหรัฐอเมรกิา ญีปุ่่ น ในการ
ควบคมุการผลติผลติภัณฑ ์ท าระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2015 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไดรั้บการรับรองผลติภัณฑ ์ฉลากเขยีว จากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ไดรั้บ
การตอ่อายุฉลากลดคารบ์อน จากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ไดรั้บการรับรอง

อตุสาหกรรมสเีขยีวระดับที ่3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ เพิม่เครือ่ง SINGLE SCREW EXTRUSION เพือ่วจัิยและผลติสนิคา้ใหม่
ประเภท FORMED PROFILE เพิม่ระบบสายพานขนาดใหญ ่เพือ่น าเศษ

วตัถดุบิจากกระบวนการผลติ กลบัมาป้อนในกระบวนการโดยอัตโนมัต ิ
 

  

http://www.dynoflextiles.com/
http://www.dynoflextiles.com/
mailto:rd@dynoflextles.com
mailto:rd@dynoflextles.com
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บรษัิท ซ ีเอส รับเบอร ์อนิดัสทรี ่จ ากัด 
CS RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 

 
บริษัทผลติยางคอมปาวด์ ทัง้คอมปาวด์สดี าและสตี่างๆ สามารถผลติไดท้ัง้คอมปาวด์จากยางธรรมชาตแิละยาง

สงัเคราะห ์เชน่ EPDM NBR CR SBR ACM FKM เป็นตน้ 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ยางคอมปาวด ์(RUBBER COMPOUND) 

 
ทีอ่ยู่     199/20 หมู่ที ่3 ถนนพานทอง-บา้นบงึ บา้นบงึ บา้นบงึ ชลบรุ ี20170 

โทรศพัท ์    038-443-985-6, 038-445-751-2 
โทรสาร     038-443-932 

เว็บไซต ์    WWW.CSRUBBER.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    รัชดา ขวัญตน 
ต าแหน่ง     Q&EMR 

เบอรต์ดิตอ่    038-443-985-6, 038-445-751-2 
Email     RADCHADA_K@CSRUBBER.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2547 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    90,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   601,866,753.49 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   300 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาและปรับปรุงสตูรการผสมคอมปาวด ์ปรับปรุงคณุสมบตั ิ

คอมปาวดต์ามมาตรฐานทีก่ าหนด 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สตูรการผลติใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการผลติใหเ้หมาะสม เพือ่ลดเวลาการท างานและ 
ลดความผดิพลาด 

 

  

http://www.csrubber.co.th/
http://www.csrubber.co.th/
mailto:radchada_k@csrubber.co.th
mailto:radchada_k@csrubber.co.th
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หา้งหุน้สว่นจ ากดั ชยัเลศิ บอลลนู 
CHAILERT BALLOON LIMITED PARTNERSHIP 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 6 ซอยพระรามที ่2 ซอย 28/1 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

10150 
โทรศพัท ์    090-986-8975, 02-840-2948 

โทรสาร     02-840-2945 

เว็บไซต ์    WWW.CHAILERTBALLOON.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ไมร่ะบ ุ

ต าแหน่ง     ไมร่ะบ ุ
เบอรต์ดิตอ่    - 

Email     CHAILERT_BALLOON@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 
สถานะการถอืหุน้    ไมร่ะบ ุ

ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ผลติสนิคา้ใหม ่รูปแบบลกูโป่ง 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.chailertballoon.co.th/
http://www.chailertballoon.co.th/
mailto:chailert_balloon@hotmail.com
mailto:chailert_balloon@hotmail.com
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บรษัิท นติโต ้มาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
NITTO MATEX (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 700/611 หมูท่ี ่7 ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ดอนหัวฬ่อ เมอืงชลบรุ ี

ชลบรุ ี20000 
โทรศพัท ์    038-047-015 Ext.261 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    อรทยั 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    038-047-015 Ext.261 

Email     AURATHAITILUCK@NITTO.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2544 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    973,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   3,298,906,740 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   900 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑเ์กา่และใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ชิน้งานของล าโพง 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:aurathaitiluck@nitto.com
mailto:aurathaitiluck@nitto.com
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บรษัิท ยโูรไทร ์จ ากดั 
EUROTYRE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 37 ซอยเพชรเกษม 86 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนอื เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์    02-804-8642 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    แม็ก 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เบอรต์ดิตอ่    02-804-8642 

Email     ARTYOU14@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2545 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    30,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   238,606,419.37 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   80 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:artyou14@gmail.com
mailto:artyou14@gmail.com
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บรษัิท ซพีพีซี ีจ ากัด (มหาชน) 
CPPC PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 313 อาคารซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนสลีม สลีม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์    02-766-8090, 092-642-4419 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วสิตูร 

ต าแหน่ง     ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี
เบอรต์ดิตอ่    02-766-8090, 092-642-4419 

Email     WISOOTK@CPPC.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2547 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    1,950,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,246,752,681 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   426 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ตวัใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:wisootk@cppc.co.th
mailto:wisootk@cppc.co.th
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บรษัิท สยามฟิตติง้ส ์จ ากดั 
SIAM FITTINGS COMPANY LIMITED 

บรษัิทด าเนนิกจิการดา้นงานผลติ สง่ออก ขายสง่ อปุกรณ์ประปา ขอ้ตอ่ ขอ้งอโลหะ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ขอ้ตอ่ ทอ่ประปา โลหะ 

 
ทีอ่ยู่     100/1 หมูท่ี2่ ถนนเศรษฐกจิ 1 ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน  

สมทุรสาคร 74130 

โทรศพัท ์    02-429-1029 
โทรสาร     02-429-1156 

เว็บไซต ์    WWW.SIAMFITTINGS.TH.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    เชาวนะ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-429-1029 
Email     HRM_SIAM@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2520 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    728,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,035,560,945.29 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   900 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ขอ้ตอ่ทีเ่คลอืบดว้ยสฝีุ่ น 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.siamfittings.th.com/
http://www.siamfittings.th.com/
mailto:hrm_siam@hotmail.com
mailto:hrm_siam@hotmail.com


 

126 
 

บรษัิท เอ็น.แอล. ซานทิารฟิีตติง้ส ์จ ากดั 
N.L. SANITARY FITTINGS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท 1. ผลติและรับจา้งผลติ หัวกอ๊กน ้าประปา, วาลว์ทกุชนดิ, เครือ่งสขุภัณฑ,์ 

อปุกรณ์สขุภัณฑ ์และอะไหล ่
2. ผลิตและจ าหน่าย ก๊อกน ้ า, ฝักบัวอาบน ้ า, ดา้มช าระ ภายใตย้ี่หอ้ 

HANG 
 

ทีอ่ยู่     103 หมูท่ี ่2 ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง  

สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์    02-338-1229-31 

โทรสาร     02-338-1228 
เว็บไซต ์    HTTP://NL-SANITARY.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ร.ต.ต.สทุนิ กลุัดนาม 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เบอรต์ดิตอ่    02-338-1229-31 

Email     HR@NL-SANITARY.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    100,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   278,062,298.15 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบผลติภัณฑใ์หม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร กลุม่ก๊อกน ้า ฝักบวั 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

   
  

http://http/nl-sanitary.com
http://http/nl-sanitary.com
mailto:hr@nl-sanitary.com
mailto:hr@nl-sanitary.com
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บรษัิท ไทยฟิลม์อนิดัสตรี ่จ ากดั (มหาชน) 
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 73/3 หมู่ที ่4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 บางโฉลง บางพล ีสมทุรปราการ 

10540 
โทรศพัท ์    038-636-094-6 

โทรสาร     038-636-093 

เว็บไซต ์    WWW.THAIFILMIND.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    - 

ต าแหน่ง     - 
เบอรต์ดิตอ่    038-636-094-6 

Email     RD@THAIFILMIND.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    2,661,750,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,696,551,151 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   370 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงพัฒนาสนิคา้ใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไบโอ ย่อยสลาย 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.thaifilmind.com/
http://www.thaifilmind.com/
mailto:rd@thaifilmind.com
mailto:rd@thaifilmind.com
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บรษัิท โพลพีลาสตกิส ์มารเ์ก็ตติง้ (ท)ี จ ากดั 
POLYPLASTICS MARKETING (T) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ENGINEERING PLASTICS PRODUCTS 

DURACON® POM 
DURANEX® PBT 

DURAFIDE® PPS 
FR-PET® GF-PET 

LAPEROS® LCP 

TOPAS® COC 
 

ทีอ่ยู่     193 อาคารเลครัชดา ชัน้ที ่15 ถนนรัชดาภเิษก คลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์    02-117-8980 Ext.2101 

โทรสาร     02-117-8981 
เว็บไซต ์    WWW.POLYPLASTICS.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ราชโรจน ์เรญิศกัดิ ์
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัย 

เบอรต์ดิตอ่    02-117-8980 Ext.2101 

Email     RATCHAROJ.C@POLYPLASTICS.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2539 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    603,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,526,251,180 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ใหค้ าปรกึษาพัฒนาชิน้สว่นพลาสตกิ และการใชง้าน แกปั้ญหา 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ASEAN TECHNICAL SOLUTION CENTER 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.polyplastics.com/
http://www.polyplastics.com/
mailto:ratcharoj.c@polyplastics.com
mailto:ratcharoj.c@polyplastics.com
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อตุสาหกรรมการผลติผลติภณัฑจ์ากแรอ่โลหะ แกว้ 
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บรษัิท มติซยุไกรนด์ิง้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
MITSUI GRINDING TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY 
LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   หนิเจยีรไน 

 
ทีอ่ยู่ 700/338 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมูท่ี ่6 ถนนบางนา-ตราด  

ดอนหัวฬอ่ เมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20000 
โทรศพัท ์    038-213-382-3 

โทรสาร     038-214-438 

เว็บไซต ์    WWW.MGT-THAI.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ณชินันทน ์พรมไตย 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล 
เบอรต์ดิตอ่    038-213-382-3 

Email     NITCHANAN@MGT-THAI.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    248,750,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   618,276,358 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   250 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑห์นิขดัขา้วส าหรับโรงสขีา้ว 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

  

http://www.mgt-thai.co.th/
http://www.mgt-thai.co.th/
mailto:nitchanan@mgt-thai.com
mailto:nitchanan@mgt-thai.com
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อตุสาหกรรมการผลติโลหะขัน้มลูฐาน 
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บรษัิท ชยัภัทรพันธุ ์จ ากดั 
CHAIPHADPHAND COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     24/5 หมู่ที ่3 คลองสี ่คลองหลวง ปทมุธาน ี12120 

โทรศพัท ์    02-904-9917 
โทรสาร     02-904-8524 

เว็บไซต ์    WWW.CPPSIGN.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    กฤษฎาวชิ 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการโรงงาน 

เบอรต์ดิตอ่    02-904-9917 
Email     KRISSADAWICH@CPPSIGN.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2535 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    10,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   186,080,284.08 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ

 

  

http://www.cppsign.com/
http://www.cppsign.com/
mailto:krissadawich@cppsign.com
mailto:krissadawich@cppsign.com
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บรษัิท แมน่ ้าสแตนเลสไวร ์จ ากดั (มหาชน) 
MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษัิท แม่น ้าสแตนเลสไวร ์จ ากัด (มหาชน) กอ่ตัง้ในปี 2534 เป็นผูผ้ลติลวด เพลา ทรงยาวตันชนดิรดีเย็น ในตอนตน้

ของการกอ่ตัง้ธรุกจิ ปัจจบุนับรษัิทฯพัฒนาผลติภัณฑอ์ืน่ๆ อาท ิลวดกลม ลวดรูปร่างพเิศษ เพลาหนุ เพลาพรซีชิัน่ ลวด
เชือ่มสแตนเลสอาร์กอน มกิ-ทกิ ลวดเชือ่มท่อไอเสยียานยนต ์รวมถงึผลติภัณฑด์า้นการตกแต่งสถาปัตยกรรม อาท ิ

สเตนเลสเกรตติง้ คิว้สเตนเลส เสน้สแตนเลสส าหรับงานตกแตง่ภายใน-ภายนอก 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติลวดและเพลาสแตนเลส-เหล็กคารบ์อน ลวดเชือ่มสเตนเลสอารก์อน 

มกิ-ทกิ ลวดเชือ่มส าหรับยานยนต ์และสเตนเลสเกรตติง้ 
 

ทีอ่ยู่     299 หมูท่ี ่6 บางเพรยีง บางบอ่ สมุทรปราการ 10560 
โทรศพัท ์    02-725-3999 

โทรสาร     02-725-3901 

เว็บไซต ์    WWW.MENAMSTAINLESS.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    เดอืนเพ็ญ แซอ่ิ๊ง 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 
เบอรต์ดิตอ่    02-725-3999 

Email     DUENPEN@MENAMSTAINLESS.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2551 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    299,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   1,118,693,455.10 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   290 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้เดมิ พัฒนาสนิคา้ใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ตดัตามรูปทรงทีต่อ้งการ ประยุกตใ์ช ้ปรับปรุงประสทิธภิาพลวด 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ  

http://www.menamstainless.com/
http://www.menamstainless.com/
mailto:duenpen@menamstainless.com
mailto:duenpen@menamstainless.com
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อตุสาหกรรมการผลติผลติภณัฑท์ีท่ าจากโลหะประดษิฐ ์
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บรษัิท เมทเทลิ เมท จ ากดั 
METAL MATE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ถังบรรจกุา๊ซ 

 
ทีอ่ยู่ 555 หมูท่ี ่2 ถนนพุทธรักษา แพรกษา เมอืงสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

10280 
โทรศพัท ์    02-701-1571-5 

โทรสาร     02-701-1572 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    อนัท สคุนธฉายา 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-701-1571-5 

Email     ANAK.S@METAL-MATE.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2540 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    250,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,367,242,606.01 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   1,200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบผลติภัณฑ ์และท าตัวตน้แบบ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
  

http://-/
http://-/
mailto:anak.s@metal-mate.com
mailto:anak.s@metal-mate.com
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อตุสาหกรรมการผลติอปุกรณ์และเครือ่งมอืทางวทิย ุ

โทรทัศน ์การสือ่สาร 
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บรษัิท ฟรูกูาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
FURUKAWA FITEL (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท FUSION SPLICER, FIBER CUTTERS, FIELD ASSEMBLY 

CONNECTOR, SPLITTER MODULES ส าหรับระบบสือ่สาร FTTX 
FULLBAND TUNABLE ITLA และ PLC-BASED RECEIVER CHIPS 

ส าหรับ 100G DIGITAL COHERENT SYSTEM 
WAVELENGTH FILTERS และ PUMP LASER DIODE MODULES 

ส าหรับอปุกรณ์ขยายสญัญาณทางแสง 

FIBER LASER CAVITY และ PUMP LASER DIODE MODULES ส าหรับ 
FIBER LASER ในอตุสาหกรรม 

 
ทีอ่ยู่     1/71 หมู่ที ่5 คานหาม อทุยั พระนครศรอียธุยา 13210 

โทรศพัท ์    035-226-581-4 

โทรสาร     035-226-580 
เว็บไซต ์    HTTP://WWW.FITEL.CO.TH/FFT/INDEX.PHP 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สงวน อนันตธนะสาร 
ต าแหน่ง     ผูช้ว่ยผูจั้ดการทั่วไป 

เบอรต์ดิตอ่    035-226-581-4 

Email     SANGUAN@FITEL.CO.TH 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2544 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    580,800,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,704,716,785 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   800 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ร่วมมอืกับบรษัิทแมพั่ฒนาเลเซอรข์ยายสญัญาณขนาดเล็ก 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร 1. ร่วมมอืกับบรษัิทแมท่ีญ่ีปุ่่ นและบรษัิทในเครอืทีส่หรัฐอเมรกิา  
ในการประกอบและทดสอบเพือ่พัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่ 

2. พัฒนาเทคนคิการ SIMULATION ส าหรับ FIBER GRATING และ 

LASER DIODE MODULE  
3. วจิัยและพัฒนากระบวนการการผลติ FIBER GRATING แบบใหม่

ส าหรับเซนเซอร ์ 
4. วจิัยและพัฒนา LASER DIODE MODULES แบบใหมท่ีม่ขีนาดเล็กลง 

แตม่คีณุสมบตัดิขี ึน้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  1. ปรับปรุงกระบวนการและวตัถดุบิ เพือ่พัฒนาผลติผลการผลติ  

2. พัฒนาเครือ่งจักรเพือ่การประกอบและตรวจสอบผลติภัณฑ ์โดยน า

นวตักรรมใหมม่าใช ้รวมถงึ ROBOTIC IMAGE RECOGNITION และ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

 
  

http://http/www.fitel.co.th/fft/index.php
http://http/www.fitel.co.th/fft/index.php
mailto:sanguan@fitel.co.th
mailto:sanguan@fitel.co.th
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บรษัิท เซ็นเซอรน์กิส ์จ ากดั 
SENSORNIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 699/37 ซอยวงศส์วา่ง 29 ถนนวงศส์วา่ง วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท ์    02-910-9536, 062-425-4654 

โทรสาร     02-910-9537 

เว็บไซต ์ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SENSORNIC-COLTD-
174977949250309/ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    อนุชติ 
ต าแหน่ง     กรรมการผูจ้ัดการ 

เบอรต์ดิตอ่    02-910-9536, 062-425-4654 

Email     ACT2@SENSORNIC.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2538 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   63,421,322.57 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   28 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ผลติสนิคา้ใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร หุน่ยนต ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  MULTI SKILL 

 

  

https://www.facebook.com/sensornic-coltd-174977949250309/
https://www.facebook.com/sensornic-coltd-174977949250309/
https://www.facebook.com/sensornic-coltd-174977949250309/
https://www.facebook.com/sensornic-coltd-174977949250309/
mailto:act2@sensornic.com
mailto:act2@sensornic.com
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บรษัิท ซ ีโบ จ ากดั 
CYBO COMPANY LIMITED 

เรามุ่งเนน้การพัฒนาผลติภัณฑใ์หท้ันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดว้ยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในการผลติทวีคีณุภาพมาตรฐาน 

ทัง้ในประเทศและสง่ออกต่างประเทศ เรามวีศิวกรและทมีพัฒนาเทคนิคทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะทางร่วมผลติและทดสอบ
อย่างจรงิจัง เพื่อใหไ้ดผ้ลติภัณทท์ีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ เราไดม้กีารน านวัตกรรมใหม่ๆมาใชใ้นการผลติ เพื่อพัฒนาผลติ

ภัณท ์และบรกิารอย่างต่อเนื่อง โดยใชเ้ทคโนโลยทีีก่า้วล ้าทันสมัย เพื่อท าใหเ้ราเป็นหนึ่งในแบรนดท์ีน่่าเชือ่ถอืมาก
ทีส่ดุในโลก ในปี 2017 เราไดร้่วมมอืกับทางทมีพัฒนา ALI DIGITAL MARKETING ในการพัฒนา SMART TV NEW 

GENERATION ทีไ่ม่เคยมมีากอ่นในเมอืงไทย ซึง่ใชช้ือ่เรยีกระบบว่า " YUNOS " ซึง่จะเป็น LED SMART TV รูปแบบ

ใหม่ฉีกแนวเดมิๆทีเ่คยมมีา ซึง่เป็นระบบทีถู่กพัฒนาการท างานโดยใชร้ะบบ CLOUD COMPUTING ประมวลผลการ
ท างานผ่านอนิเทอร์เน็ต ซึง่มผีลท าใหเ้ครื่องท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว มหีนา้หลักการใชง้านทีง่่าย ท าใหก้ารใชง้านลืน่

ไหล ไมต่ดิขดั 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท เราเป็นผูผ้ลติทีม่คีวามถนัด และเป็นมอือาชพีส าหรับการผลติ และเป็นผู ้

จัดจ าหน่ายของ LED ทวี ีLCD ทวี ีรวมทัง้การประกอบของโมดลู และการ
ซ่อมแซมจอ LCD เรามคีวามสามารถทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยพนักงานที่มีประสบการณ์และมาก
ความสามารถของเรา เรามีตลาดทั่วโลกและสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่

ชว่ยท าใหก้ารขยายตลาดของเราเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ตัง้แตเ่ริม่ตน้มา 

เราไดท้ างานอย่างหนัก รวบรวมประสบการณ์และปรับปรุงตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง ท าใหผ้ลติภัณฑข์องเรามีคุณภาพและมีชือ่เสยีง ซึง่เป็นส่วน

ส าคัญที่จะน าเรากา้วไปขา้งหนา้ตลอดเวลาดว้ยความกา้วหนา้ของ
อุปกรณ์การผลติขัน้สูงของเรา และความสามารถทีเ่ป็นเลศิของทมีวจิัย

และพัฒนา ท าใหเ้ราสามารถใหผ้ลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพชัน้เลศิ นโยบาย
การตลาดที่มีความยืดหยุ่น ราคาที่เหมาะสม และบริการที่ดีเยี่ยม เรา

มักจะมองไปขา้งหนา้ในการสรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิมากขึน้กับลกูคา้

ตา่งประเทศบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันAUTO BONDING- ผลติ
ก ร ะ จ กส า ห รั บหน ้า จ อที วี แ ล ะ มื อ ถื อ  ADVANCE EQUIPMENT-

SHIBAURA (CHIP ON FILM BONDING) REPAIR-เ ค รื่ อ งซ่ อมจอ วี  
LASER MACHINE-HOYA 

 

ทีอ่ยู่     210 หมูท่ี ่3 ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุ ี20230 
โทรศพัท ์    089-938-6597 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    WWW.CYBOTHAI.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    เดน่ชยั 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการโรงงาน 

เบอรต์ดิตอ่    089-938-6597 

Email     DENCHAI@TREEVIEWTHAI.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2553 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    460,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   1,675,617,398.44 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนากระบวนการผลติ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร TV ระบบปฏบิัตกิารใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นแรงงานคนเป็น ROBOT แทนสว่นใหญ่ 

 
  

http://www.cybothai.com/
http://www.cybothai.com/
mailto:denchai@treeviewthai.com
mailto:denchai@treeviewthai.com
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บรษัิท ซมัมทิ อเีล็คโทรนคิ คอมโพเนน้ท ์จ ากัด 
SUMMIT ELECTRONICS COMPONENT COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท รับออกแบบและประกอบอปุกรณ์ลงแผงวงจรพมิพ ์ส าหรับผลติภัณฑ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
1) PRINT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) / EMS 

2) TURNKEY PRODUCT ASSEMBLY / OEM OR ODM 
3) AUTOMOTIVE BUSINESS 1ST TIER PRODUCT 

 

ทีอ่ยู่     99 หมูท่ี ่5 ซอยวดัศรวีารนีอ้ย ถนนบางนา-ตราด ศรีษะจรเขใ้หญ ่ 
บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์    02-337-1553-67 Ext.782 
โทรสาร     02-337-1201-2 

เว็บไซต ์    WWW.SUMMITSEC.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    MR.PORNRAWEE 
ต าแหน่ง     ASSISTANT MANAGER 

เบอรต์ดิตอ่    02-337-1553-67 Ext.782 
Email     PORNRAWEE@SUMMITSEC.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2530 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    150,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,328,492,992.53 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   1,200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้เดมิ และวจัิยพัฒนาสนิคา้ใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร วจิัยพัฒนาผลติภัณฑร์่วมกับลกูคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  PRODUCTION INNOVATION 

 

  

http://www.summitsec.com/
http://www.summitsec.com/
mailto:pornrawee@summitsec.com
mailto:pornrawee@summitsec.com
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บรษัิท ยิง่เจรญิคอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 
YINGCHAROEN COMMUNICATION COMPANY LIMITED 

โรงงานผลติและออกแบบเสาอากาศทวีี-วทิยุคุณภาพ ในแบรนด ์BETA KDX BM สนิคา้มจี าหน่ายในหา้ง-รา้นคา้ทั่ว

ประเทศไทย รับผลติสนิคา้ OEM ออกแบบงานระบบทวีภีายในอาคาร และโครงการทัว่ไป 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท เสาอากาศทวี ีอปุกรณ์ขยายสญัญาณทวี ีฮารด์แวรง์านเดนิระบบสัญญาณ
ภายในอาคาร บสูเตอรข์ยายสญัญาณ 

 

ทีอ่ยู่     800 ซอยบางแค 14 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์    02-455-5915, 080-590-1115 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์    WWW.BETAANTENNA.COM, WWW.BETASATELLITE.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ธนวฒัน ์มงคลคณุวัฒน์ 

ต าแหน่ง     กรรมการผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
เบอรต์ดิตอ่    02-455-5915, 080-590-1115 

Email     TANAWAT@BETAANTENNA.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2535 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   9,324,261.51 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาระบบการออกแบบหบีห่อผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
  

mailto:tanawat@betaantenna.com
mailto:tanawat@betaantenna.com
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บรษัิท อนิโนวา่ เทเลคอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 
INNOVA TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED 

บรษัิทใหค้วามส าคัญต่อคุณภาพของสนิคา้และบรกิารเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากสนิคา้ทีบ่รษัิทจ าหน่ายจะตอ้งมคีุณภาพ

และไดม้าตรฐานการรับรอง พรอ้มทีจ่ะท างานร่วมกับอุปกรณ์ดา้นโทรคมนาคมของลูกคา้ ใหเ้กดิระบบการท างานทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ อกีทัง้ยังมทีมีงานผูเ้ชีย่วชาญในการพัฒนาสนิคา้อย่างต่อเนื่อง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติสายอากาศรับสญัญาณ (ANTENNA) โดยเป็นการผลติสนิคา้แบบสัง่

ท า หรอืออกแบบตามความตอ้งการของลกูคา้ และจ าหน่ายสนิคา้ในกลุม่
โทรคมนาคม เชน่ อปุกรณ์กรอง และรวมสญัญาณ อกีทัง้ยังใหบ้รกิารใน

รูปแบบ ONE STOP REPAIR SERVICE CENTER ซึง่ใหบ้รกิารซอ่มบ ารุง
และทดสอบอปุกรณ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร 

 

ทีอ่ยู่     365 ถนนบอนดส์ตรที บางพูด ปากเกร็ด นนทบรุ ี11120 
โทรศพัท ์    02-503-3947-49 

โทรสาร     02-503-4979 
เว็บไซต ์    WWW.INNOVATELECOMMUNICATION.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    สมร ดเีสง็ 

ต าแหน่ง     กรรมการผูจ้ัดการ 
เบอรต์ดิตอ่    02-503-3947-49 

Email     SAMORN@INNOVATELECOM.CO.TH 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2551 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   106,455,430 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   40 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  สายอากาศ และอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมทีย่่านความถีว่ทิยุ  

100 Mhz – 6 Ghz 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร วจิัยและพัฒนาผลติภัณฑร์่วมกับลกูคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.innovatelecommunication.co.th/
http://www.innovatelecommunication.co.th/
mailto:samorn@innovatelecom.co.th
mailto:samorn@innovatelecom.co.th
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อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งจักรส านักงาน 
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บรษัิท อาร ์แอนด ์ด ีคอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม จ ากัด 
R & D COMPUTER SYSTEM COMPANY LIMITED 

บรษัิทของคนไทย ท าวจัิยและพัฒนาสนิคา้ไอท ีไฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส ์

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท โซลชูัน่อา่นบัตรประชาชน, ชดุพัฒนาอา่นบัตรประชาชน, SMART CARD 

READER และรับงานวจัิยและพัฒนาสนิคา้ 
 

ทีอ่ยู่     48/20 ซอยรัชดาภเิษก 20 ถนนรัชดาภเิษก สามเสนนอก  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์    02-693-1747 

โทรสาร     02-693-1749 
เว็บไซต ์    WWW.RD-COMP.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    จรรยา ทรงรัตนขจร 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายขาย 
เบอรต์ดิตอ่    02-693-1747 

Email     SALESRD2013@GMAIL.COM, JANYARD@GMAIL.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2530 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   43,000,000 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   25 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  รับออกแบบผลติภัณฑต์น้แบบ ผลติภัณฑไ์ฟฟ้า/อเิล็กทรอนกิส/์ไอท ี

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร SOFTWARE VERSION ใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.rd-comp.com/
http://www.rd-comp.com/
mailto:salesrd2013@gmail.com%20janyard@gmail.com
mailto:salesrd2013@gmail.com%20janyard@gmail.com
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อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการแพทย ์
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บรษัิท นโีอ ทรอนกิา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
NEO TRONICA (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 967 หมูท่ี ่8 ถนนบางพล-ีต าหรุ บางปใูหม ่เมอืงสมทุรปราการ 

สมทุรปราการ 10280 
โทรศพัท ์    02-710-9880 

โทรสาร     02-710-7988 

เว็บไซต ์    WWW.NEOTUNICA.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    กสุมุา เมอืงฮามพันธ,์ สมชยั 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล, เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-710-9880 

Email     KUSUMA@NEOTRONICA.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2544 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    20,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,681,475.85 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   89 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.neotunica.com/
http://www.neotunica.com/
mailto:kusuma@neotronica.com
mailto:kusuma@neotronica.com
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อตุสาหกรรมการผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า 
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บรษัิท มนูซงุ อเิล็คทรอนคิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

MOON SUNG ELECTRONIC (THAILAND) COMPANY LIMITED 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ
 

ทีอ่ยู่     25/1 หมู ่3 แมน่ ้าคู ้ปลวกแดง ระยอง 21140 

โทรศพัท ์    038-606-514 
โทรสาร     038-606-513 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ปรญิญา ไมตร ี

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    038-606-514 

Email     PARINYA.KAI@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2546 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,667,709,623.42 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   170 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้เดมิ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:parinya.kai@hotmail.com
mailto:parinya.kai@hotmail.com


 

149 
 

บรษัิท อดีแีอล จ ากดั 
EDL COMPANY LIMITED 

รับผลติและออกแบบแผ่นวงจรพมิพ(์PCB) ทัง้งานตน้แบบ งานตามตัวอย่าง งานเร่งดว่น(PCB Express) ไปจนถงึงาน

ผลติจ านวนมาก ชนดิ Single Side Double Side (PTH) ดว้ยคณุสมบัตติา่งๆ เชน่ HAL Lead-Free Electro Chemical 
Tin Plating Gol Plating Flux Coating Solder Mask สีต่างๆ นอกเหนือจากงานผลิต PCB แลว้ ยังมีงานดา้น

อเิล็กทรอนิกสไ์วบ้ริการอกีหลากหลายอย่างครบวงจร เช่น รับออกแบบและผลติแผงวงจรปุ่ มกด Sticker และงาน 
Membrane switch ทกุชนดิ รวมถงึงานประกอบอปุกรณ์ลงบนแผงวงจร (PCBA) พรอ้มทัง้สามารถจัดหาอปุกรณ์ส าหรับ

ลกูคา้ไดอ้กีดว้ย 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ออกแบบและผลติแผน่วงจรพมิพ(์PCB) ,แผงวงจรอเิล็กทรอนกิส ์

 
ทีอ่ยู่ 25 31 33 ซอยลาดพรา้ววงัหนิ 26 ถนนลาดพรา้ววงัหนิ ลาดพรา้ว  

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์    02-935-8615-8 
โทรสาร     02-935-8619 

เว็บไซต ์    WWW.EDL.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    นธิภิัทร ์

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-935-8615-8 
Email     NITIPAT@EDL.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   7,281,904.67 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   15 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจิัยผลติภัณฑข์องบรษัิท 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เครือ่งตอบค าถามแบบไรส้าย(เครือ่งโหวต)  

เครือ่งประเมนิความพงึพอใจแบบไรส้าย 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.edl.co.th/
http://www.edl.co.th/
mailto:nitipat@edl.co.th
mailto:nitipat@edl.co.th
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บรษัิท ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษัิท ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) เดมิชือ่ บรษัิท ควอลติี ้ทรานสฟอรเ์มอร ์จ ากัด จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทเมือ่

วันที ่19 กรกฎาคม 2539 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 10 ลา้นบาท เพือ่ด าเนนิธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า
ระบบจ าหน่าย ตอ่มาเมือ่วันที ่4 กรกฎาคม 2546 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท ควิ.ท.ีซ.ี ทรานสฟอรเ์มอร ์จ ากัด และเมือ่

วนัที ่19 สงิหาคม 2553 ไดท้ าการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด พรอ้มทัง้เปลีย่นชือ่บรษัิทเป็น บรษัิท ควิทซี ีเอน
เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) โดยมนีายพูลพพัิฒน ์ตนัธนสนิ เป็นผูเ้ริม่กอ่ตัง้บรษัิทฯ และเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานใน

อตุสาหกรรมการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้ามานานกวา่ 40 ปี โดยผ่านการท างานกับบรษัิทผูผ้ลติหมอ้แปลงไฟฟ้ารายใหญ่

และชัน้น าในประเทศ ตัง้แตจ่บการศกึษาวศิวกรรมไฟฟ้าบัณฑติ ปี 2518 โดยเริม่ท างานเป็นวศิวกรโรงงานผลติหมอ้
แปลงไฟฟ้าศิริว ิวัฒน์ (2515) จ ากัด ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงงานของคนไทยแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมี

ประสบการณ์ดา้นวัสดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในหมอ้แปลงและการประกอบหมอ้แปลงไฟฟ้าตลอดขบวนการผลติ จากนัน้ไดม้า
ท างานดา้นออกแบบหมอ้แปลงไฟฟ้าอกี 3 ปี จนถงึ 31 พฤษภาคม 2524 จงึไดล้าออกจากต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่าย

วศิวกรรมบริษัท ศริิววิัฒน์ (2515) จ ากัด มาท างานดา้นหมอ้แปลงไฟฟ้าตามทีถ่นัด โดยร่วมก่อตัง้ บริษัท เอกรัฐ

วศิวกรรม จ ากัด ตัง้แต่วันที ่1 มถิุนายน 2524 ในต าแหน่งผูจั้ดการโรงงานและผูจั้ดการฝ่ายขายควบคู่กันไป อาศัย
ประสบการณ์ดา้นวศิวกรรมและออกแบบหมอ้แปลงไฟฟ้า มาท างานดา้นการตลาด ผลติ และจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า

เอกรัฐ ตัง้แต่เครื่องแรกจนถงึหลายหมืน่เครื่อง เป็นผูเ้ปิดตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้าไทยจ าหน่ายในตลาดอาเซยีนและ
เอเซยีอาคเนย ์จนเป็นทีรู่จั้กกันดแีละไดรั้บการยอมรับในปัจจุบัน จากประสบการณ์ดา้นการตลาด ไดเ้ริม่ท าโครงการ

ลงทนุสรา้งโรงงานผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าในประเทศเพือ่นบา้น เชน่ มาเลเซยี เนปาล ในอดตีเป็นผูท้ าโครงการผลติหมอ้

แปลงไฟฟ้าก าลังขนาดใหญ่แห่งแรกในระบบไฟฟ้าสงูสดุ 115kV ในประเทศไทยจนส าเร็จ ทัง้การจัดจ าหน่ายและการ
ผลติ โดยร่วมทนุกบัประเทศญีปุ่่ น 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ธรุกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 

 
ทีอ่ยู่     2/2 ซอยกรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา หัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์    064-181-5295 
โทรสาร     038-891-420 038-891-595 

เว็บไซต ์    WWW.QTC-ENERGY.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ปณธิาน 

ต าแหน่ง     R&D SECTION MANAGER 

เบอรต์ดิตอ่    064-181-5295 
Email     PANITAN.T@QTC-ENERGY.COM 
 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2554 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    429,240,725 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   531,229,215 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   220 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลติ พัฒนาผลติภัณฑใ์หส้อดคลอ้ง 
กบัยุค TOT 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ระบบหมอ้แปลงอัจฉรยิะตวัใหม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ใชร้ะบบ AUTOMATION และ ROBOT เขา้มาทดแทนแรงงานคน 
 

  

http://www.qtc-energy.com/
http://www.qtc-energy.com/
mailto:panitan.t@qtc-energy.com
mailto:panitan.t@qtc-energy.com
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บรษัิท ไทยตาบชูอิเีล็คทรคิ จ ากดั 
THAI TABUCHI ELECTRIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   INVERTER FOR PV SYSTEM, TRANSFORMER, REACTOR 
 
ทีอ่ยู่     88 หมูท่ี ่5 ถนนบางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง  

ฉะเชงิเทรา 24180 
โทรศพัท ์    038-538-982-6 

โทรสาร     038-538-303 

เว็บไซต ์    WWW.THAI-TABUCHI.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วฒุศิักดิ ์สมเพชร 

ต าแหน่ง     หัวหนา้แผนก 
เบอรต์ดิตอ่    038-538-982-6 

Email     WUTTISAK@THAI-TABUCHI.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2530 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    100,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,250,129,808 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   950 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาผลติภัณฑโ์ซลา่รอ์นิเวอรเ์ตอร ์ตามความตอ้งการของลกูคา้ทัง้
ภายในประเทศและนอกประเทศ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร โซลา่รอ์นิเวอรเ์ตอรแ์บบ MULTI STRING 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ มกีารใชเ้ครือ่งจักรในการผลติและการทดสอบผลติภัณฑท์ีท่นัสมัย 

รวมทัง้มกีารตรวจสอบทกุขัน้ตอนในการผลติ 

 

http://www.thai-tabuchi.com/
http://www.thai-tabuchi.com/
mailto:wuttisak@thai-tabuchi.co.th
mailto:wuttisak@thai-tabuchi.co.th
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บรษัิท มารูเกอ ิอนิดัสตรยี ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

MARUKEI INDUSTRY (THAILAND) COPMANY LIMITED 
 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ผลติชิน้สว่นในครือ่งปรับอากาศ เครือ่งท าความเย็น ตูเ้ย็น ทีท่ าจาก 

ทอ่ทองแดง 
 

ทีอ่ยู่ 283 ซอยฉลองกรุง 31 (นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั) ถนนฉลองกรุง  
ล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศพัท ์    089-765-2008, 02-739-4859 

โทรสาร     02-326-0060 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    จริะศกัดิ ์จุง่แสง 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายบรหิาร 

เบอรต์ดิตอ่    089-765-2008 

Email     MARUKEI@MARUKEITHAI.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2534 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    50,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   241,245,254.93 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   80 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:marukei@marukeithai.com
mailto:marukei@marukeithai.com
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บรษัิท เฟดเดอรัล อเีลคตรคิ จ ากดั 
FEDERAL ELECTRIC CORPORATION LIMITED 

ด าเนินการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “SHARP” ตลอดจนรับจา้งผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า

ประเภท “OEM" โดยจัดจ าหน่ายในและตา่งประเทศ การด าเนนิงานของบรษัิทฯ เป็นไปในรูปแบบของการผลติโดยใช ้

วัสดุและชิน้ส่วนตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของระบบงาน ทัง้มาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 และ

มาตรฐานของผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บการรับรองทัง้จากในประเทศและต่างปะเทศ ซึง่วัสดุทีใ่ชใ้นการผลติส่วนใหญ่ผลติ
ภายในประเทศเกอืบทัง้ส ิน้ 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า กระตกิน ้ารอ้นไฟฟ้า เครือ่งท าน ้าอุน่ไฟฟ้า พัดลม 
เครือ่งป่ันอเนกประสงค ์เตารดีไฟฟ้า ตูน้ ้ารอ้นน ้าเย็น 

 
ทีอ่ยู่     64/1 หมู่ที ่4 ถนนกิง่แกว้ ราชาเทวะ บางพล ีสมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์    02-312-4190 Ext.170, 081-340-3379 

โทรสาร     02-312-4185 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    กติตศิักดิ ์มติรประทาน 
ต าแหน่ง     ผูอ้ านวยการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ 

เบอรต์ดิตอ่    02-312-4190 Ext.170, 081-340-3379 

Email     KITTISAK.M@FEC-CORP.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2521 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    150,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   3,544,237,772.64 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   1,800 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ใหม่ๆ ภายใตส้นิคา้บรษัิท 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืน เครือ่งท าน ้าอุน่ไฟฟ้า 
หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า ออกแบบแผงวงจรรวมส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรอืน 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ เปลีย่นการขึน้รูปโลหะ โดยการใชหุ้น่ยนตแ์ทนคน น าระบบ ROBOTIC 
และ AUTOMATION มาใชใ้นกระบวนการผลติ เริม่ด าเนนิการใชร้ะบบ

การควบคมุอตุสาหกรรม ทีค่วบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่ฝ้าดแูละ
ควบคมุกระบวนการผลติหลักของบรษัิท 

 

 

  

http://-/
http://-/
mailto:kittisak.m@fec-corp.com
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บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
POWER SOLUTION TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ สายไหม เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์    02-993-8982 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ชชัพล 

ต าแหน่ง     พัฒนาธรุกจิพลงังาน 
เบอรต์ดิตอ่    02-993-8982 

Email     CHATPHON@PST.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2557 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    756,337,613.5 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   674,584,543 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   300 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนา/ปรับปรุงเพิม่เทคโนโลยใีนการผลติไฟฟ้า 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  น าเทคโนโลยมีาชว่ยในการท าโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน/น ้า 
 

  

mailto:chatphon@pst.co.th
mailto:chatphon@pst.co.th
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บรษัิท แอล แอนด ์อ ีแมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
L&E MANUFACTURING COMPANY LIMITED 

เป็นโรงงานผลติโคมไฟฟ้า ภายใตแ้บรนด ์L&E และ LUMAX มศีูนยว์จิัยและพัฒนาผลติภัณฑไ์ฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อ

คดิคน้และพัฒนาสนิคา้ใหม่ๆ และมหีอ้งปฏบิัตกิารทดสอบผลติภัณฑไ์ฟฟ้าแสงสว่างที่ไดก้ารรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 ทีเ่ปิดใหบ้รกิารกับบคุคลภายนอก 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   โคมไฟฟ้า หลอดไฟแอลอดี ีหลอด UV โคมไฟเฉพาะเพือ่การเกษตร  

โคมไฟฆ่าเชือ้ และผลติภัณฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่งอืน่ๆ 

 
ทีอ่ยู่ 85/3 ซอยประชมุพร ถนนแจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี ่

กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท ์    02-573-4787 Ext.400 

โทรสาร     02-574-5803 

เว็บไซต ์    WWW.LIGHTING.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    อรลกัษณ์ บรมิาสพร ขวญัตา 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการศนูยน์วตักรรมผลติภัณฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่ง 
เบอรต์ดิตอ่    02-573-4787 Ext.400 

Email     LIC2@LIGHTING.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2535 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    90,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   333,444,588 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   340 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 ทดสอบผลติภัณฑ ์เพือ่น ามาวจิัยและพัฒนาตอ่ยอด ร่วมกบั 
ภาคการศกึษาในการวจัิยและพัฒนา 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาผลติภัณฑท์ีม่กีารท างานร่วมกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ในหลากหลาย
อตุสาหกรรม 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ พัฒนากระบวนการผลติ โดยใชน้วตักรรมดา้นปัญญาประดษิฐ ์เพือ่ให ้

ท างานไดร้วดเร็วและเป็นมาตรฐาน 
 

 

  

http://www.lighting.co.th/
http://www.lighting.co.th/
mailto:lic2@lighting.co.th
mailto:lic2@lighting.co.th
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อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งจักร 
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บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท การผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู

(RECIPROCATING COMPRESSOR) ส าหรับเครือ่งท าความเย็นและ
เครือ่งปรับอากาศ 

 
ทีอ่ยู่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง ล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศพัท ์    02-326-0831 
โทรสาร     02-326-0837 

เว็บไซต ์    WWW.KULTHORN.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สนัต ิอนุรักษ์ 

ต าแหน่ง     ASSISTANT MANAGER RESEARCH AND DEVELOPMENT 

เบอรต์ดิตอ่    02-326-0831 
Email     SANTI_A@KULTHORN.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    1,200,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   5,290,665,085 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   2,500 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑ ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 
 

  

http://www.kulthorn.com/
http://www.kulthorn.com/
mailto:santi_a@kulthorn.com
mailto:santi_a@kulthorn.com
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บรษัิท สยามอมิพลเีมน้ จ ากดั 
SIAM IMPLEMENT COMPANY LIMITED 

บรษัิท สยามอมิพลเีมน้ จ ากัด ท าธุรกจิเกีย่วกับผลติและจ าหน่ายจอบหมุน(โรตารี)่ และอปุกรณ์การเกษตรส าหรับต่อ

พ่วงทา้ยรถแทรกเตอร ์ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นงานเกษตร ส าหรับการเตรยีมดนิเพาะปลกู ใชใ้นการก าจัดวชัพชื บ ารุงพชื 
และการหวา่นปุ๋ ยคอกบ ารุงดนิ ไม่วา่จะเป็นงานนาขา้ว ไร่ออ้ย ปาลม์ ยางพารา มันส าปะหลัง และงานเกษตรอืน่ๆ ซึง่

วัสดชุ ิน้สว่นส าคัญๆ ทีใ่ชป้ระกอบอปุกรณ์ ทางบรษัิทฯน าเขา้มาจากกลุม่ประเทศยุโรป แลว้น ามาประกอบและผลติใน
ประเทศไทย ซึง่ท าใหส้นิคา้มีคุณภาพและเป็นการพัฒนาเครื่องมือจักรกลการเกษตร ที่ช่วยใหแ้กปั้ญหาในภาค

การเกษตร เชน่ ลดขัน้ตอนการท างาน ประหยัดเวลาท างาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท งานนา: จอบหมนุ ขลบุหมนุ  

งานไร่ออ้ย: ขาระเบดิดนิดานแบบ 3, 5 ขา เครือ่งหวา่นปุ๋ ยคอก จอบหมนุ
(งานไร่) ชดุคราดสปรงิก าจัดวัชพชื เครือ่งหวา่นปุ๋ ยเคม ีถังฝังปุ๋ ยแบบ 2 

ขา คอมบายน์ จอบหมนุก าจัดวัชพชืแบบร่องคู ่พาวเวอรแ์ฮรโ์ร่สบัคลกุใบ

ออ้ยแบบร่องคู ่ 
งานมันส าปะหลงั: ขาไถร่ะเบดิดนิดานส าหรับรถแทรกเตอร ์30-54 

แรงมา้ 
 

ทีอ่ยู่     49 หมูท่ี ่3 บางกระทุม่ บางกระทุม่ พษิณุโลก 65110 

โทรศพัท ์    081-953-4335, 080-456-4491, 055-391-298 Ext.12 
โทรสาร     055-339-1297 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    จติรกร รองแกว้, วรพล สขุพลอย 

ต าแหน่ง     ผูจั้ดการสว่นบรหิารและการตลาด, เจา้หนา้ทีว่ศิวกรฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    081-953-4335, 080-456-4491, 055-391-298 Ext.12 

Email     sip.jittakorn@gmail.com, sip.worrapon@gmail.com 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2548 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   197,257,045.63 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   80 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  เพือ่ปรับปรุงพัฒนาคณุภาพสนิคา้ใหด้ขี ึน้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เครือ่งมอืเตรยีมดนิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
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บรษัิท ไทยเซ็นทรัล เมคคานคิส ์จ ากัด 
THAI CENTRAL MECHANICS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   วจิัย ออกแบบ ผลติเครือ่งจักรอตุสาหกรรมทกุประเภท 
 
ทีอ่ยู่ 1 หมูท่ี ่10 ซอยวดัมหาวงษ์ ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรง พระประแดง 

สมทุรปราการ 10130 
โทรศพัท ์    02-748-5313-5 

โทรสาร     02-399-0365 

เว็บไซต ์    WWW.TCM1989.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สมบรูณ์ พทิยรังสฤษฎ ์

ต าแหน่ง     CEO 
เบอรต์ดิตอ่    02-748-5313-5 

Email     PI.SOMBOON@TCM1989.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2532 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    30,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   81,543,708 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  รับจา้งท าวจิัย ใหก้ับหน่วยงานตา่งๆ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร รับจา้งวจิัย ใหข้อ้มูลกับลกูคา้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.tcm1989.com/
http://www.tcm1989.com/
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mailto:pi.somboon@tcm1989.com
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อตุสาหกรรมการผลติยานยนต ์รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 
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บรษัิท ซไีอเอ็มซ ีวฮีเีคลิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMC VEHICLE (THAILAND) COMPANY LIMITED 

บรษัิท ซไีอเอ็มซ ีวฮีเีคลิ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นการร่วมลงทนุระหว่าง ซไีอเอ็มซ ีวฮีเีคลิ กรุ๊ป กับ ซมูโิตโม กรุ๊ป 

กอ่ตัง้ทีป่ระเทศไทยตัง้แตปี่ 2008 โดยเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายรถพ่วง รถกึง่พ่วง และอปุกรณ์เกีย่วกับการขนสง่ทุกชนดิ 
ในระดับตน้ๆของทั่วโลก ซึง่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวม 10 แห่ง CIMC 

THAILAND มุ่งมั่นทีจ่ะสนับสนุนผูป้ระกอบการขนสง่ทุกประเภท ในประเทศไทยและอาเซยีน ตัง้แต่กลุ่มรถบรรทุกตู ้
คอนเทนเนอร์ กลุ่มรถพื้นเรียบ กลุ่มรถบรรทุกสนิคา้การเกษตร กลุ่มรถดัมพ์ กลุ่มรถบรรทุกปูนซเีมนต ์กลุ่มรถแท็งก์

น ้ามัน และเคมภีัณฑ ์อกีทัง้ยังสามารถออกแบบผลติภัณฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ยานพาหนะส าหรับขนสง่ เชน่ หางรถบรรทกุประเภทแชสซ ีพืน้เรยีบ  

ตูบ้รรทกุสนิคา้ แท็งกบ์รรทกุน ้ามัน แท็งกผ์สมคอนกรตี 
 

ทีอ่ยู่ 7/258 หมูท่ี ่6 นคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 

21140 
โทรศพัท ์    038-650-681, 086-323-1842 

โทรสาร     038-650-684 
เว็บไซต ์    HTTP://WWW.CIMCTHAILAND.CO.TH/ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ธรีะยทุธ 

ต าแหน่ง     ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี
เบอรต์ดิตอ่    038-650-681, 086-323-1842 

Email     TEERAYUT.PH@GMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2550 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 

ทนุจดทะเบยีน    260,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   282,041,901.85 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   80 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงตัวเกา่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ดา้นรถยนต ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 

  

http://http/www.cimcthailand.co.th/
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บรษัิท เน็กซ ์โปรดักส ์จ ากดั 
NEXT PRODUCTS COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     1051 หมูท่ี ่3 ถนนรังสติ-ปทมุธาน ีบางพูน เมอืงปทมุธาน ี 

ปทมุธานี 12000 
โทรศพัท ์    02-959-6600 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    จักรายุทธ จามจรุรี่มใจ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและผูจ้ัดการฝ่ายออกแบบ 
เบอรต์ดิตอ่    081-456-2461 

Email     JAKGRAYUT.J@NEXTPRODUCTS.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2538 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    30,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   199,436,717.92 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร เปลีย่นลาย สผีา้ประดับรถยนต ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 
  

http://-/
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บรษัิท สมบรูณ์ แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผูผ้ลติเพลาขา้ง (AXLE SHAFT) ของรถยนตบ์รรทกุ (PICKUP & TRUCK) ดว้ยกระบวนการ HOT FORGING ดว้ยเหล็ก 

MEDIUM CARBON 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   เพลาขา้งส าหรับรถยนตบ์รรทกุ 
 

ทีอ่ยู่     129 หมูท่ี ่2 ถนนบางนา-ตราด บางโฉลง บางพล ีสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์    02-080-8123, 089-892-7995 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    บรูพา ธรีะโรจนารัตน์ 

ต าแหน่ง     ผูช้ว่ยผูจั้ดการทั่วไปฝ่ายวจัิยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-080-8123, 089-892-7995 
Email     BURAPA.T@SOMBOON.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2547 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    425,193,894 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,265,599,811 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   900 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  สรา้งรูปแบบสนิคา้หรอืชิน้สว่นตา่งๆใหม่ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 
  

http://-/
http://-/
mailto:burapa.t@somboon.co.th
mailto:burapa.t@somboon.co.th
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อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งเรอืน 
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บรษัิท สีพ่ระยาเฟอรน์เิจอร ์จ ากดั 
SIPHYA FURNITURE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 555/9 หมูท่ี ่10 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรงใต ้พระประแดง 

สมทุรปราการ 10130 
โทรศพัท ์    02-757-9555 Ext.1163 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ภาษณ์วภิา สกลุณี 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-757-9555 Ext.1163 

Email     PASWIPA2@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2537 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    20,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   219,850,719.42 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   590 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑ ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร - 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่น PROCESS ใหมใ่นการผลติผลติภัณฑ ์
 

  

http://-/
http://-/
mailto:paswipa2@gmail.com
mailto:paswipa2@gmail.com
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บรษัิท ลัคกีเ้วลิดก์รุ๊ป จ ากดั 
LUCKYWORLD GROUP COMPANY LIMITED 

บรษัิท ลัคกีเ้วลิดก์รุ๊ป จ ากดั ผลติและจ าหน่ายเฟอรน์เิจอรเ์หล็กส านักงาน มตีัวแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   HOMPRO ไทวสัด ุและรา้นคา้ตวัแทนทกุภาค นอกจากนัน้บรษัิทฯ  

ยังรับผลติงานกลงึทองเหลอืง 
 

ทีอ่ยู่     99/9 หมู่ที ่3 หนองหงษ์ พานทอง ชลบรุ ี20160 

โทรศพัท ์    038-157-061-67 
โทรสาร     038-157-069-70 

เว็บไซต ์    WWW.LUCKYWORLD.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ยุย้ 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 

เบอรต์ดิตอ่    038-157-061-67 
Email     PERSONAL@LUCKYWORLD.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2538 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    60,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   234 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 การพัฒนาสนิคา้เฟอรน์เิจอรส์ านักงานเหล็ก แบบถอดประกอบได ้
(KNOCK DOWN STEEL FURNITURE) 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ การเลอืกใชเ้คมลีา้งท าความสะอาดและเคลอืบผวิชิน้งาน เลอืกใชเ้คมทีี่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (GREEN TECHNOLOGY) 

 

  

http://www.luckyworld.com/
http://www.luckyworld.com/
mailto:personal@luckyworld.com
mailto:personal@luckyworld.com
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บรษัิท อนิเด็กซ ์อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั 
INDEX INTERFURN COMPANY LIMITED 

เป็นผูผ้ลติเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร จ าหน่ายทัง้ในและสง่ออกไปยังต่างประเทศ ตัง้แต่ปีค.ศ. 1973 (พ.ศ.2516) โดยมี

บรษัิท อนิเด็กซอ์นิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากัด เป็นบรษัิทผูผ้ลติสนิคา้ และบรษัิท อนิเด็กซล์ฟิวิง่มอลล ์จ ากัด เป็นบรษัิทผูข้าย
สนิคา้ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   เป็นผูผ้ลติเฟอรน์เิจอรค์รบวงจร 

 

ทีอ่ยู่     143 ซอยพระราม 2 ซอย 50 ถนนพระรามที ่2 แสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศพัท ์    081-700-2573, 034-833-413-22 
โทรสาร     034-833-440-3 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    มาล ีบวรเสถยีรโชต ิ
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 

เบอรต์ดิตอ่    081-700-2573, 034-833-413-22 
Email     HRM.MHC@INDEX-INTERFURN.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2552 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 
ทนุจดทะเบยีน    960,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   2,293,479,506 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   1,800 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนารูปแบบของเฟอรน์เิจอรใ์หม่ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:hrm.mhc@index-interfurn.com
mailto:hrm.mhc@index-interfurn.com
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บรษัิท วันเดอรเ์วริล์ โปรดัคส ์จ ากดั 
WONDERWORLD PRODUCTS COMPANY LIMITED 

ด าเนนิธุรกจิผลติและสง่ออกของเลน่เด็กจากไม ้ตัง้แตใ่นปี พ.ศ. 2528 เริม่จากโรงงานเป็นหอ้งแถวย่านประชาชืน่ มี

พนักงาน 6 คน จนปัจจุบันด าเนนิธุรกจิมา 32 ปี แบรนดว์ันเดอรเ์วลิดเ์ป็นทีรู่จ้ักและไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแบรนดผ์ลติ
และสง่ออกของเล่นไม ้อันดับตน้ๆของตลาดของเล่นไม ้โดยมยีุโรปเป็นตลาดหลัก และเนน้เรื่องคุณภาพ และความ

ปลอดภัยของผูบ้ริโภค โดยองคป์ระกอบของการผลติสนิคา้ทุกๆชิน้ จะใหค้วามส าคัญในการเลอืกวัตถุดบิทีไ่ม่เป็น
อันตรายตอ่ผูเ้ลน่โดยเฉพาะเด็กเล็ก เชน่ การทาสบีนเครื่องเลน่เป็นสทีีไ่ม่เป็นอันตรายต่อผวิหนัง หรอืกรณีทีเ่ด็กเล็ก

หยบิฉวยเขา้ปาก เป็นตน้ โดยผลติของเลน่เด็กนานาชนดิ อาทเิชน่ TRIX TRACK บลอ๊คไม ้ของเลน่สง่เสรมิพัฒนาการ 

ของเลน่ชดุครัว ของเลน่จ าลองจุดแตง่หนา้และแตง่ตัว เป็นตน้ ซึง่ลว้นแตเ่ป็นชนดิของเลน่ในกลุม่พัฒนาการการเรยีนรู ้
ของเด็กตัง้แต ่0 ขวบ ไปถงึ 6 ขวบ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ของเลน่และเฟอรน์เิจอรไ์ม ้

 

ทีอ่ยู่     172 หมูท่ี ่4 ถนนกรุงเทพ-ปทมุธาน ีบางเดือ่ เมอืงปทมุธานี 
ปทมุธานี 12000 

โทรศพัท ์    02-978-3300 
โทรสาร     02-978-2593 

เว็บไซต ์    WWW.WONDERWORLDTOY.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    พงศธร พัฒนดลุ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์

เบอรต์ดิตอ่    02-978-3300 
Email     PONGSATON@WONDERWORLDTOY.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    20,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   74,861,565.59 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ส ารวจ ศกึษา วจัิยผูใ้ชง้านผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ของเลน่เสรมิพัฒนาการ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ ออกแบบและพัฒนาของเลน่ไมท้ีม่คีวามแตกตา่ง สง่เสรมิพัฒนาการเด็ก

แตล่ะชว่งวัย 
 

  

http://www.wonderworldtoy.com/
http://www.wonderworldtoy.com/
mailto:pongsaton@wonderworldtoy.com
mailto:pongsaton@wonderworldtoy.com


 

169 
 

บรษัิท วายเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด 
YKK (THAILAND) COMPANY LIMITED 

บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทฯ ในปีพ.ศ. 2520 ด าเนินการผลิดและจ าหน่าย

ผลติภัณฑซ์ปิรูด กระดุมโลหะ และผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ทีใ่ชก้ับเสือ้ผา้ รองเทา้ ชิน้สว่นประกอบรถยนต ์และอืน่ๆ ซึง่จัด
จ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “YKK” โดยมุ่งผลติสนิคา้อย่างมคีุณภาพ ตรงตอ่ความตอ้งการ และสรา้งความพงึ

พอใจใหก้ับลูกคา้ บรษัิทฯไดรั้บการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 ระบบความปลอดภัยและอาชวีอนามัย OSHMS ของประเทศญี่ปุ่ น และระบบ

บรหิารจัดการความปลอดภัยของขอ้มลู ISO 27001 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   ผลติภัณฑซ์ปิรูดและกระดมุโลหะ 

 
ทีอ่ยู่     2884/1 อาคารมนูญผล 2 ชัน้ 9 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่บางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์    02-323-9041 
โทรสาร     02-709-5925 

เว็บไซต ์    WWW.YKK.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สราวธุ แสงพทิยา 

ต าแหน่ง     SUPERVISOR 

เบอรต์ดิตอ่    02-323-9041 
Email     SARAWUT_S@YKK.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2520 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 

ทนุจดทะเบยีน    80,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   400 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 
  

http://www.ykk.co.th/
http://www.ykk.co.th/
mailto:sarawut_s@ykk.co.th
mailto:sarawut_s@ykk.co.th
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อตุสาหกรรมการรไีซเคลิ & ไฟฟ้า แกส๊ ไอน ้า และอากาศ 
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บรษัิท ครัยโอไทย จ ากดั 
CRYOTHAI COMPANY LIMITED 

บรษัิท ครัยโอไทย จ ากดั ด าเนนิธรุกจิผลติกา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) โดยมโีรงงานผลติ LNG ตัง้อยูท่ี ่ต.หนองตมู อ.

กงไกรลาศ จ.สโุขทยั จ าหน่ายเชือ้เพลงิทางเลอืกเพือ่ลดตน้ทนุดา้นพลงังาน รวมถงึใหบ้รกิารออกแบบ กอ่สรา้ง ตดิตัง้ 
และใหค้ าปรกึษาเกีย่วกับ CRYOGENIC PROCESS OIL & GAS FIELD 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   1. ก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG)  

2. อเีทน (HC2) 

3. งานบรกิารดา้นวศิวกรรม   
 

ทีอ่ยู่     60/12 หมูท่ี ่2 ถนนพหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง  
ปทมุธานี 12120 

โทรศพัท ์    081-754-3899 

โทรสาร     02-901-3705 
เว็บไซต ์    WWW.CRYOTHAI.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    เอกอ ุโชคะสทุ 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

เบอรต์ดิตอ่    081-754-3899 

Email     EAK-U@HOTMAIL.COM 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2546 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    190,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   178,079,455.25 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนากระบวนการผลติก๊าซธรรมชาตเิหลว 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 
 
  

http://www.cryothai.com/
http://www.cryothai.com/
mailto:eak-u@hotmail.com
mailto:eak-u@hotmail.com
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บรษัิท พัทยาฟู้ด เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด 
PATAYA FOOD ENERGY COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 729/68-72 ถนนรัชดาภเิษก บางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์    034-816-244 Ext.310 

โทรสาร     034-422-507 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    มัลลกิา 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    034-816-244 Ext.310 

Email     MUNLIKA@PATAYAFOOD.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2552 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    40,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   52,949,042 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   3,000 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ผลติภัณฑใ์หม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ทนู่าในกระป๋อง ในซอส 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:munlika@patayafood.com
mailto:munlika@patayafood.com
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บรษัิท โกลบอล อารแ์อนดด์ ีจ ากดั 
GLOBAL R&D COMPANY LIMITED 

บรษัิทกอ่ตัง้ขึน้มาดว้ยวสิยัทัศน์ทีจ่ะรองรับการขยายตัวของการวจัิยและพัฒนา ในบรษัิทตา่งๆของประเทศไทย รวมถงึ

การออกแบบกระบวนการที่ตอ้งใชค้วามรู  ้ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีเช ิงลึกแบบ TECHNOLOGY LICENSER 
ตา่งประเทศ บรษัิทเราไดม้อีงคค์วามรูท้ีไ่ดช้ว่ยวศิวกรเคมไีปมากกวา่ 120 บรษัิทในประเทศไทย ผา่นการใหค้ าปรกึษา

และอบรมสมัมนา เรามปีระสบการณ์ชว่ยลกูคา้ในไทยท าเทคโนโลย ีเพือ่ทดแทนการน าเขา้สารเคมรีาคาแพงและขยาย
ขนาด โดยไมต่อ้งซือ้ LICENSE การออกแบบจากตา่งประเทศ 

 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ
 

ทีอ่ยู่     119/117 หมูท่ี ่8  บางเมอืง เมอืงสมุทรปราการ  
สมทุรปราการ 10270 

โทรศพัท ์    089-477-6074, 083-177-8108 

โทรสาร     - 
เว็บไซต ์ WWW.GLOBALRD.CO.TH 

WWW.GRDINNOVATION.COM  
WWW.CHEMENGEDU.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    อตกิานต ์

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    089-462-9007 

Email     ATIKAN.GLOBALRD@GMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2555 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    2,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   14,084,615.6 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   10 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร MACHINE LEARNING TECHNOLOGY ที่ เ ร าพ า ร์ท เ นอ ร์ กั บบ ริ ษั ท

น วั ต ก ร ร ม ข อ ง สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  เ พื่ อ ท า  ADVANCED PROCESS 
OPTIMIZATION และ EQUIPMENT HEALTH MONITORING ทีส่ามารถ

เพิ่มประสทิธภิาพ เพิ่มก าไร หรือลดตน้ทุนการผลติไดใ้นระดับ 2-7% 
โดยคนืทนุไดใ้น 3-6 เดอืน โดยผา่นการทดสอบจากลกูคา้ทัว่โลกมาแลว้

มากกวา่ 30 บรษัิท 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ การแปลงสภาพของเสียจากกระบวนการผลิต ZIEGLER-NATTA 

CATALYST ใหเ้ป็น TITANIUM DIOXIDE, การผลติน ้ามัน PYROLYSIS 

จากขยะพลาสติกที่เหมาะสมกับการใชแ้ทนดีเซล, ระบบประหยัด
พ ลั ง ง า น  REFRIGERATION COMPRESSOR ด ้ ว ย  MACHINE 

LEARNING, ระบบประหยัดเชื้อเพลิงที่เตาเผาและหมอ้ตม้ไอน ้ าดว้ย 
MACHINE LEARNING 

 

  

mailto:atikan.globalrd@gmail.com
mailto:atikan.globalrd@gmail.com
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อตุสาหกรรมบรกิารดา้นการขนสง่และทอ่งเทีย่ว 
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บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่   102 ซอยงามดพูล ีถนนพระราม 4 ทุง่มหาเมฆ เขตสาทร   

   กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์    02-287-8596 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    WWW.AEROTHAI.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วริยิะ จรยิวทิยานนท ์

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายกองการผลติและซอ่มบ ารุง 
เบอรต์ดิตอ่    02-287-8596 

Email     WIRIYA@AEROTHAI.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2491 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    660,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   12,122,389,754.50 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   3,000 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาอปุกรณ์ใชใ้นการท างาน 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 
  

http://www.aerothai.co.th/
http://www.aerothai.co.th/
mailto:wiriya@aerothai.co.th
mailto:wiriya@aerothai.co.th
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อตุสาหกรรมบรกิารดา้นโรงแรมและภตัตาคาร 
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บรษัิท สฟ้ีาลมุพนิ ีจ ากดั 
SEE FAH LUMPINI COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     47/26 ชัน้ 5 ถนนราชด าร ิปทมุวนั เขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์    02-655-0251 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ปรัชสญิา นราฐปนนท ์

ต าแหน่ง     R&D SENIOR 
เบอรต์ดิตอ่    02-655-0251 

Email     RDSEEFAH@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2536 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    2,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   375,411,605.98 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   200 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสตูรใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร น ้าซอสสตูรใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:rdseefah@gmail.com
mailto:rdseefah@gmail.com
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บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เดมิชือ่ บรษัิท โออชิ ิเรสเตอรร์อง จ ากัด มบีรษัิทย่อยจ านวน 2 บรษัิท คอื บรษัิท 

โออชิ ิราเมน จ ากัด ประกอบธุรกจิรา้นอาหารประเภทบะหมีญ่ีปุ่่ น และ บรษัิท โออชิ ิเทรดดิง้ จ ากัด ประกอบธุรกจิเป็น
ผูผ้ลติและจ าหน่ายชาเขยีว ภายใตช้ือ่ “โออชิ ิกรนีท”ี และท าหนา้ทีเ่ป็นครัวกลางใหก้ับรา้นอาหารของกลุม่บรษัิทฯ ใน

ปัจจุบันกลุม่บรษัิทฯ มกีารประกอบธุรกจิหลัก 2 ประเภท ไดแ้ก ่ธุรกจิรา้นอาหารญีปุ่่ น มทีัง้หมด 8 แบรนด ์ดังนี้ โออชิ ิ
แกรนด ์โออชิ ิบฟุเฟ่ต ์ชาบชู ิโออชิ ิราเมน โออชิ ิเดลเิวอรี ่NIKUYA KAKASHI และ SNACK SHOP นอกจากนี้ ธุรกจิ

อาหารพรอ้มปรุงและพรอ้มทาน บริษัทไดพั้ฒนาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ในรูปแบบแช่เย็นและแช่แข็งที่

หลากหลาย ไดแ้ก ่ผลติภัณฑแ์ซนดว์ชิและเกี๊ยวซา่ รวมถงึอาหารประเภทขา้วหนา้และเสน้ราเมนแบบแชแ่ข็ง เป็นตน้ 
และอกีหนึง่ธรุกจิหลัก คอื ธรุกจิเครือ่งดืม่ เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่ตา่งๆ และมบีรรจภุัณฑท์ีห่ลายหลาย ไดแ้ก่ 

กรนีท ีคาบเูชฉะ แบล็คท ีฟรุตโตะ ชาคลูลซ์า่ และโอเฮริบ์ เป็นตน้ 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่ 57 อาคารปารค์ เวนเชอร ์ชัน้ที ่19-20 ถนนวทิย ุลมุพนิ ีเขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์    02-785-8794, 02-768-8888 

โทรสาร     02-768-8889 

เว็บไซต ์    WWW.OISHIGROUP.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    นัชชา อรรจนานนท ์

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-785-8794, 02-768-8888 

Email     NUTCHA.A@OISHIGROUP.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2547 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    375,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  วจัิย พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร วจัิยและพัฒนาการประยกุตใ์ชง้านบรรจภุัณฑช์นดิฟิลม์ทีเ่ปลีย่นส ี

ไปตามอณุหภมู ิ     
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ วจัิยและพัฒนาการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการสกดัชาและ 

พชืสมนุไพร การพัฒนาประยุกตก์ารใชโ้ปรแกรมเพือ่ควบคมุสตูร 
การผลติ ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่เพือ่ลดความผดิพลาด 

 

  

http://www.oishigroup.com/
http://www.oishigroup.com/
mailto:nutcha.a@oishigroup.com
mailto:nutcha.a@oishigroup.com
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อตุสาหกรรมการพมิพ ์
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บรษัิท มายคอส เทคโนโลยสี ์จ ากดั 
MYCOS TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED 

บรษัิท มายคอส เทคโนโลยสี ์จ ากัด เป็นบรษัิทพัฒนาซอฟตแ์วร์ในจังหวัดเชยีงใหม่ เราเป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการ

พั ฒ น า  WEB APPLICATION DEVELOPMENT WINDOWS APPLICATION DEVELOPMENT แ ล ะ  MOBILE 
APPLICATION DEVELOPMENT (IOS ANDROID) โดยใชเ้ทคโนโลย ีMICROSOFT.NET PLATFORM MICROSOFT 

SQL SERVER MYCOS TECHNOLOGIES IS A SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY BASED IN CHIANG MAI 
THAILAND. WE ARE SPECIALISTS IN THE WEB APPLICATION DEVELOPMENT WINDOWS APPLICATION 

DEVELOPMENT AND MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT (IOS ANDROID) BY MICROSOFT.NET 

PLATFORM AND MICROSOFT SQL SERVER. 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท บรษัิท มายคอส เทคโนโลยสี ์จ ากดั ไดท้ าการสรา้ง พัฒนา และออกแบบ
ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นมาแลว้ใหก้ับลูกคา้ทั่วโลก ทั ้งการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตท์ีใ่ชใ้นสายงานธุรกจิ การผลติ การเงนิ และการบรกิาร 

เป็นตน้ ประกอบไปดว้ย 
• SOFTWARE DEVELOPMENT (การพัฒนาซอฟตแ์วร)์ 

• SOFTWARE CONSULTING (การใหค้ าปรกึษาดา้นซอฟตแ์วร)์ 
• MOBILE APPLICATION (การพัฒนาแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื) 

 

ทีอ่ยู่     12/1 ซอย 13 ถนนนมิมานเหมนิทร ์สเุทพ เมอืงเชยีงใหม ่ 
เชยีงใหม ่50200 

โทรศพัท ์    053-894-948 
โทรสาร     053-894-827 

เว็บไซต ์    WWW.MYCOSTECH.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วชริา วรจนิะ 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายบญัช ี

เบอรต์ดิตอ่    053-894-948 
Email     WACHIRA@MYCOSTECH.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2545 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    3,500,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาซอฟตแ์วร ์(ENTERPRISE SOFTWARE) 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาโปรแกรมประยกุตท์ีใ่ชใ้นสายงานธรุกจิ การผลติ การเงนิ  

และการบรกิาร ใหก้ับหลากหลายสายงานธรุกจิ เป็นตน้ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยใีหมอ่ยูเ่สมอในกระบวนการพัฒนา 
 

 

  

http://www.mycostech.com/
http://www.mycostech.com/
mailto:wachira@mycostech.com
mailto:wachira@mycostech.com
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อตุสาหกรรมบรกิารกจิกรรมดา้นคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์
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บรษัิท เทโลจคิ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
TELOGIC TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     128/198-199 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 18 ถนนพญาไท  

ทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์    02-215-6199 

โทรสาร     02-218-6198 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    วไิล 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 
เบอรต์ดิตอ่    02-215-6199 

Email     ADMIN_THAILAND@TELOGIC.COM.SG 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2548 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   16 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการการผลติและผลติภัณฑ ์
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:admin_thailand@telogic.com.sg
mailto:admin_thailand@telogic.com.sg
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อตุสาหกรรมบรกิารดา้นใหเ้ชา่สนิทรัพย ์& บรกิารดา้นธรุกจิอืน่ๆ 
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บรษัิท พาวเวอรก์รดิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
POWERGRID INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่    18 อาคารศรเีจรญิชยั ชัน้ที ่8 ถนนตวิานนท ์ตลาดขวัญ เมอืงนนทบรุ ี 

   นนทบรุ ี11000 
โทรศพัท ์    02-968-9832-4 

โทรสาร     02-968-9835 

เว็บไซต ์    HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/A/POWGRID.COM/HOME1/ 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ณรงคฤ์ทธิ ์สโุภภาค 

ต าแหน่ง     ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
เบอรต์ดิตอ่    02-968-9832-4 

Email     SALES@POWGRID.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2536 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    1,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   66,067,662 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   56 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ออกแบบดไีซน์ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 
  

https://sites.google.com/a/powgrid.com/home1/
https://sites.google.com/a/powgrid.com/home1/
mailto:sales@powgrid.com
mailto:sales@powgrid.com
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อตุสาหกรรมบรกิารการวจัิยและพัฒนา 
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บรษัิท เซา้เทริน์ไทยคอนซลัติง้ จ ากดั 
SOUTHERN THAI CONSULTING COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     59/45 หมูท่ี ่5 ศรสีนุทร ถลาง ภเูก็ต 83110 

โทรศพัท ์    088-199-1016, 076-250-304, 088-199-1016 
โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    เพ็ญนภา, ชณารัศมิ ์
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา, เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 

เบอรต์ดิตอ่    088-199-1016, 076-250-304, 088-199-1016 
Email     PENNAPA_KAE@HOTMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2551 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    2,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   45,802,814.42 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   48 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงดา้นการใหบ้รกิาร 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:pennapa_kae@hotmail.com
mailto:pennapa_kae@hotmail.com
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บรษัิท อเูบะ เทคนคิอล เซ็นเตอร ์(เอเชยี) จ ากดั 
UBE TECHNICAL CENTER (ASIA) COMPANY LIMITED 

บรษัิทไดถ้กูกอ่ตัง้เพือ่เป็นศนูยว์จัิยและพัฒนา และทดสอบส าหรับบรษัิทในเครอือเูบะในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น 

และยังรับทดสอบพลาสตกิส าหรับอตุสาหกรรมรถยนตแ์กบ่รษัิทภายนอกดว้ย 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท รับจา้งทดสอบพลาสตกิส าหรับอตุสาหกรรมรถยนต ์ทัง้จากบรษัิทในเครอื
และบริษัทภายนอก รับจา้งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลาสติกจ าพวก 

ไนลอ่น-6, ยางบวิทาไดอนี, สารเคมจี าพวกไดอลั 

 
ทีอ่ยู่     140/10 หมู่ที ่4 ตะพง เมอืงระยอง ระยอง 21000 

โทรศพัท ์    038-928-700 Ext.8241 
โทรสาร     038-928-865 

เว็บไซต ์    WWW.UBE.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    นรุตม ์รุจโิรจน,์ ดร.อรรถพล กติตยิานันท ์
ต าแหน่ง     PLANNING & CO-ORDINATING MANAGER 

เบอรต์ดิตอ่    038-928-700 Ext.8241 
Email     NARUT@UBE.CO.TH, ATHAPOL@UBE.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2548 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    75,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   83,078,786 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   43 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนายางสงัเคราะห ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 
 

  

http://www.ube.co.th/
http://www.ube.co.th/
mailto:narut@ube.co.th%20athapol@ube.co.th
mailto:narut@ube.co.th%20athapol@ube.co.th
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บรษัิท ซมัมทิ อารแ์อนดด์ ีเซ็นเตอร ์จ ากดั 
SUMMIT R&D CENTER COMPANY LIMITED 

บรษัิท ซัมมทิ อารแ์อนดด์ ีเซ็นเตอร ์จ ากัด กอ่ตัง้ในปีพ.ศ. 2551 โดยคณุกรกฤช จุฬางกรู ประธานบรหิาร เป็นธุรกจิ

ภายใต ้บรษัิท ซัมมทิ โอโต บอดี ้จ ากัด โดยมวีัตถุประสงคใ์นการก่อตัง้ เพื่อเป็นการกา้วกระโดดจากการเป็นบรษัิท 
OEM ใหเ้ป็น DESIGN HOUSE โดยสนับสนุนธุรกจิชิน้สว่นยานยนต ์มขีอบเขตการใหบ้รกิารหลักในกลุม่บรษัิทซัมมทิ 

โอโต บอดี ้จ ากัด และการบรกิารแก่ลูกคา้อืน่ๆ ภายนอก บรษัิท ซัมมทิ อาร์แอนดด์ ีเซ็นเตอร ์จ ากัด ด าเนินงานดว้ย
เทคโนโลยทีีท่ันสมัย มกีารวจัิย และออกแบบผลติภัณฑภ์ายใตส้ทิธบิัตรของตนเอง ลดการพึง่พาบรษัิท ใหค้ าปรกึษา

ดา้นเทคนคิจากตา่งประเทศ พรอ้มดว้ยการสรา้งนวัตกรรมใหม่ ในกระบวนการเพือ่การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ เพิม่ความ

เชือ่มั่นใหล้กูคา้ เพือ่ใหเ้ป็น “องคก์รทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิเฉพาะทางในการวจัิยและพัฒนา” 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท - ผลติและบรกิาร วเิคราะห ์วจิัยและพัฒนาเทคโนโลย ีออกแบบเครือ่งมอื
แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และ

เครือ่งจักรกลเกษตร 

- ผลติและบรกิาร ทดสอบคณุภาพ ประสทิธภิาพผลติภัณฑย์านยนต ์และ
สอบเทยีบเครือ่งมอืวดัตา่งๆ 

 
ทีอ่ยู่   32-33 หมู่ที ่17 ถนนบางนา-ตราด บางพลใีหญ ่บางพล ี  

  สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์    02-338-6000 Ext.1703 
โทรสาร     02-316-2450 

เว็บไซต ์    WWW.SUMMITAUTOGROUP.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    จรุณี หชูยัภมู ิ

ต าแหน่ง     GENERAL MANAGER (RESEARCH & DEVELOPMENT) 
เบอรต์ดิตอ่    02-338-6000 Ext.1703 

Email     JARUNEE.SAB@SUMMITAUTOGROUP.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2551 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    100,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 ออกแบบพัฒนาชิน้สว่นยานยนตใ์หม้คีวามทนัสมัย และเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ออกแบบ วจัิย พัฒนาชิน้สว่นยานยนต ์ดว้ยการศกึษาพัฒนาวัสดนุ ้าหนัก
เบาและวัสดุผสม (COMPOSITE ATERIAL) ส าหรับยานยนต์ประเภท 

ELECTRIC VEHICLE (EV) 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  การประยกุตใ์ชก้ารออกแบบและใชเ้ทคนคิใหมใ่นการออกแบบ 
ชดุลกูรดี ส าหรับกระบวนการรดีขึน้รูปชิน้สว่นยานยนต ์

 
 

  

http://www.summitautogroup.com/
http://www.summitautogroup.com/
mailto:jarunee.sab@summitautogroup.com
mailto:jarunee.sab@summitautogroup.com
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บรษัิท บา้นแพนรเีสริช์ แลบบอราทอรี ่จ ากดั 
BANPAN RESEARCH LABORATORY COMPANY LIMITED 

รับจา้งวจิัยและพัฒนาปรับสตูร กาว HOTMELT ยาง 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   กาว HOTMELT, RUBBER COMPOUND, ชดุทดสอบดนิ N-P-K 

 
ทีอ่ยู่    611/40 ซอยวดัจันทรใ์น ถนนเจรญิกรุง บางโคล ่เขตบางคอแหลม  

   กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์    02-689-9500 Ext.2197, 02-689-7787 
โทรสาร     02-291-4744 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ชชัชยั สมิะสาธติกลุ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายปฏบิตักิาร 

เบอรต์ดิตอ่    02-689-9500 Ext.2197 02-689-7787 
Email     BPRL@PAN-GROUP.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 
ทนุจดทะเบยีน    20,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   40,857,270.68 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   50 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  แกปั้ญหาภายในบรษัิท พัฒนาสตูรใหมแ่ละปรับปรุงสตูรเดมิ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 
  

http://-/
http://-/
mailto:bprl@pan-group.com
mailto:bprl@pan-group.com
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บรษัิท เอ็นไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 

กอ่ตัง้โดยกลุม่นักวทิยาศาสตร์ส ิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัยชาวไทย เพือ่มุ่งพัฒนางานดา้นการวเิคราะหแ์ละทดสอบ

มลพษิของประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล 
 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละทดสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

ทีอ่ยู่     25/114 หมู่ที ่6 ซอยชนิเขต 1 ถนนงามวงศว์าน ทุง่สองหอ้ง  

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท ์    02-954-7745 

โทรสาร     02-954-7747 
เว็บไซต ์    WWW.ENVIRESEARCH.CO.TH 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    มงคล บรูภักดิ ์

ต าแหน่ง     กรรมการผูจั้ดการและผูเ้ชีย่วชาญ 
เบอรต์ดิตอ่    02-954-7745 

Email     MONGKOL@ENVIESEARCH.CO.TH  
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2542 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   89,189,058 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   126 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาการวเิคราะหต์วัอย่าง 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ทดสอบสารอนิทรยีร์ะเหยในดนิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.enviresearch.co.th/
http://www.enviresearch.co.th/
mailto:mongkol@enviesearch.co.th
mailto:mongkol@enviesearch.co.th
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บรษัิท ยไูนเต็ด แอนนาลสิต ์แอนด ์เอ็นจเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY 
LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท บรกิารดา้นหอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหท์างสิง่แวดลอ้ม บรกิารดา้นการเป็นที่

ปรึกษาดา้นสิง่แวดลอ้ม บริการดา้นการศึกษาส ารวจและจัดการดา้น
สิง่แวดลอ้ม บรกิารดา้นการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม บรกิาร

ดา้นการจัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สังคม และ
สุขภาพ งานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 
ทีอ่ยู่   3 ซอยอดุมสขุ 41 ถนนสขุมุวทิ บางจาก เขตพระโขนง   

  กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท ์    02-763-2828 Ext.2912 

โทรสาร     02-763-2800 

เว็บไซต ์    WWW.UAECONSULTANT.COM 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ปิยะพัชร ์สทุธมนัสวงษ์ 

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายหอ้งปฎบิตักิารวเิคราะหแ์ละวจิัยพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-763-2828 Ext.2912 

Email     PIYAPAT@UAECONSULTANT.COM 
 

 

ปีทีก่อ่ตัง้    2533 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    31,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   350 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวเิคราะห ์และวจัิยทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
  

http://www.uaeconsultant.com/
http://www.uaeconsultant.com/
mailto:piyapat@uaeconsultant.com
mailto:piyapat@uaeconsultant.com
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อตุสาหกรรมบรกิารดา้นสขุภาพและอนามยั 
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บรษัิท โรงพยาบาลเพือ่การมบีตุร จ ากดั 
NAWABUTR COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   การรักษาผูม้บีตุรยาก 
 
ทีอ่ยู่     1 อาคารควิเฮา้สล์มุพนิ ีชัน้ที ่2 ยนูติ 219บ-ี220 ถนนสาทรใต ้ 

ทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์    02-677-7370 

โทรสาร     02-677-7370 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ทพิวรรณ สทิธปิระเวศ 

ต าแหน่ง     หัวหนา้นักวทิยาศาสตร ์
เบอรต์ดิตอ่    02-677-7370 

Email     TIPPAWAN9811@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2536 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

ทนุจดทะเบยีน    22,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
จ านวนพนักงานในปี 2560   25 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ท าเลเซอรย์งิไปทีต่วัออ่น 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พัฒนาการตรวจโครโมโซมตัวออ่น 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

 

  

http://-/
http://-/
mailto:tippawan9811@gmail.com
mailto:tippawan9811@gmail.com
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บรษัิท เทพปัญญาธรุกจิ จ ากดั 
THEPPANYA BUSINESS COMPANY LIMITED 

ใหก้ารบรกิารรักษาพยาบาลโดยแพทยเ์ฉพาะทางตลอด 24 ชัว่โมง 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   สถานพยาบาล 

 
ทีอ่ยู่     99 หมูท่ี ่5 ฟ้าฮา่ม เมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50000 

โทรศพัท ์    053-852-590 Ext.1077 

โทรสาร     053-853-088 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    เฟ้ียต แป้นมงคล 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายงานลกูคา้สมัพันธ ์

เบอรต์ดิตอ่    053-852-590 Ext.1077 

Email     THEPPANYA.CRD@GMAIL.COM 
 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2537 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    471,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   359,635,460.11 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   250 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พัฒนาและปรับปรุงระบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้ม 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:theppanya.crd@gmail.com
mailto:theppanya.crd@gmail.com
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บรษัิท ลนินิ ด็อกเตอร ์จ ากัด 
LINEN DOCTOR COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     60 ถนนนราธปิ ช าอะ ชะอ า เพชรบรุ ี76120 

โทรศพัท ์    086-328-6401 
โทรสาร     032-797-440 

เว็บไซต ์    WWW.LINEN DOCTOR.COM 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    รัตนา แสนมหาไชย 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายจัดซือ้และฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

เบอรต์ดิตอ่    086-328-6401 
Email     RUTTANA@LINENDOCTOR.COM, RUTTASA.LN@GMAIL.COM 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2547 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50 
ทนุจดทะเบยีน    10,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   20,131,326.57 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   31 คน 
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้เดมิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

mailto:ruttana@linendoctor.com/ruttasa.ln@gmail.com
mailto:ruttana@linendoctor.com/ruttasa.ln@gmail.com
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ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่คา้สง่หรอืตวัแทนจ าหน่าย 
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บรษัิท แสงมติร อเีลคตรคิ จ ากดั 
SAENGMITR ELECTRIC COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่   77/21-24 หมู่ที ่11 ถนนสวนผัก ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั    

  กรุงเทพมหานคร 10170 
โทรศพัท ์    02-882-2033 Ext.501, 081-619-2654 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    WWW.DELIGHT.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ประเสรฐิ 

ต าแหน่ง     ELECTRONIC DEPARTMENT MANAGER 
เบอรต์ดิตอ่    02-882-2033 Ext.501, 081-619-2654 

Email     PRASERT@DELIGHT.CO.TH, PRASERT0909@GMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2535 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    116,500,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   525,682,752.79 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   250 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไฟฉุกเฉนิ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.delight.co.th/
http://www.delight.co.th/
mailto:prasert@delight.co.th%20prasert0909@gmail.com
mailto:prasert@delight.co.th%20prasert0909@gmail.com
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บรษัิท อารเ์อ็กซ ์จ ากดั 
RX COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่    93/90 ซอยประชานุกลู 2 ถนนรัชดาภเิษก บางซือ่ เขตบางซือ่   

   กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท ์    02-910-0950 

โทรสาร     034-298-117-21 Ext.2422 

เว็บไซต ์    WWW.RX.CO.TH 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ธรีดา ค าขจร 

ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิัยและพัฒนา 
เบอรต์ดิตอ่    02-910-0950 

Email     TEERADA.KA@RX.CO.TH 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2519 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    120,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   1,138,445,826.87 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   100 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาต าหรับยาใหมเ่พือ่เพิม่โอกาสการเขา้ถงึยาของผูป่้วย 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://www.rx.co.th/
http://www.rx.co.th/
mailto:teerada.ka@rx.co.th
mailto:teerada.ka@rx.co.th
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บรษัิท สตาร-์บอนด ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
STAR-BOND (THAILAND) COMPANY LIMITED 

โรงงานผลติผลติภัณฑก์าวส าหรับอุตสาหกรรมของบรษัิท สตารบ์อนด ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด ตัง้อยู่ทีจั่งหวัดชลบรุ ีใกล ้

กับนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร โรงงานผลติตัง้อยู่บนเนื้อที ่16 ไร่ (25 600 ตารางเมตร) เนื้อทีใ่ชส้อยจรงิ คอื 2 400 
ตารางเมตร ประกอบไปดว้ย อาคารส าหรับฝ่ายวจัิยและพัฒนา (RESEARCH & DEVELOPMENT) ฝ่ายตรวจสอบ

คณุภาพสนิคา้ (QUALITY CONTROL) ตวัโรงงาน และโกดงัสนิคา้  
 

ปัจจุบันก าลังการผลติสนิคา้อยู่ที ่600 ตันต่อเดอืน (ปัจจุบันเราก าลังปรับปรุงเครื่องจักรใหร้องรับการผลติทีม่ากขึน้) 

การจัดการดแูลระบบ การผลติและด าเนนิงานอยู่ภายใตร้ะบบ “5 ส” ISO 9001:2008 CCCF ROHS การจัดการอาชวีอ
นามัยฯ 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   SOLVENT - BASED ADHESIVES 

WATER - BASED ADHESIVES 

HOT MELT ADHESIVES 
 

ทีอ่ยู่    41 ซอยเฉลมิพระเกยีรตริ.9 ซอย 30 แยก 14 ดอกไม ้เขตประเวศ  
   กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์    02-328-1244, 038-148-584-5 

โทรสาร     02-328-244-202 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    วรรณา ทวสีขุ, วณดิดา 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล, ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

เบอรต์ดิตอ่    02-328-1244, 038-148-584-5 
Email STARBOND_PER@HOTMAIL.COM, 

STARBOND_RD@HOTMAIL.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2533 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   153,619,913.56 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   85 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ผลติกาวทีใ่ชส้ าหรับรถยนต ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:starbond_per@hotmail.com%20starbond_rd@hotmail.com
mailto:starbond_per@hotmail.com%20starbond_rd@hotmail.com
mailto:starbond_per@hotmail.com%20starbond_rd@hotmail.com
mailto:starbond_per@hotmail.com%20starbond_rd@hotmail.com


 

200 
 

บรษัิท อาจจติตอ์นิเตอรเ์นชัน่แนลเพ็พเพอรแ์อนดส์ไปซ ์จ ากดั 
ARTCHIT INTERNATIONAL PEPPER AND SPICE COMPANY 
LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   พรกิไทยและเครือ่งเทศ 
 
ทีอ่ยู่    83/4 หมู่ที ่5 ซอยสขุสวัสดิ ์2 ถนนสขุสวสัดิ ์จอมทอง เขตจอมทอง  

   กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท ์    02-468-1232 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    จติตมิา เบญจรัศมโีรจน์ 

ต าแหน่ง     QC MANAGER 
เบอรต์ดิตอ่    02-468-1232 

Email     QC@NGUANSOON.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2536 
สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

ทนุจดทะเบยีน    25,000,000 บาท 
รายไดห้ลกัในปี 2560   359,102,626.14 บาท 

จ านวนพนักงานในปี 2560   180 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ไมร่ะบ ุ
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  เปลีย่นเครือ่งจักร คดัแยกสิง่ปลอมปนไดด้ขี ึน้ เพิม่เครือ่งจักรใหม ่
 ชว่ยเพิม่ก าลงัการผลติ 

 

  

mailto:qc@nguansoon.com
mailto:qc@nguansoon.com
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บรษัิท อนิเทลโนเวชัน่ จ ากดั 
INTELNOVATION COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     103/3 หมูท่ี ่2 ซอยงามวงศว์าน 25 ถนนงามวงศว์าน บางเขน  

เมอืงนนทบรุ ีนนทบรุ ี11000 
โทรศพัท ์    02-952-5653 Ext.401, 095-396-2632, 085-872-1009,  

085-319-0123 

โทรสาร     02-952-5660 
เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ฉัตรมณี, ธนันต,์ อรุชา 
ต าแหน่ง     เจา้หนา้ทีฝ่่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ, กรรมการผูจ้ัดการ, ผูจ้ัดการ 

เบอรต์ดิตอ่    02-952-5653 Ext.401, 095-396-2632, 085-872-1009,  

085-319-0123    
Email     CHATMANEE@INTELNOVOTION.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    15,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   208,332,357.25 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   30 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  พัฒนาสนิคา้ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร ไมร่ะบ ุ

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 
 

  

http://-/
http://-/
mailto:chatmanee@intelnovotion.com
mailto:chatmanee@intelnovotion.com
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บรษัิท ฟารโ์ก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 
FARCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 

PRODUCE ENGINEERING PLASTIC COMPOSITE 

 
ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท   PLASTIC FIBER REINFORCED 

 
ทีอ่ยู่     291 ซอยพัฒนาการ 53 สวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์    038-347-303, 084-452-6569 
โทรสาร     038-347-304 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    สรุยีพ์ร สบืพันธ ์

ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการโรงงาน 

เบอรต์ดิตอ่    038-347-303, 084-452-6569 
Email     SUREEPORN@FARCOINTER.COM 

 
 

ปีทีก่อ่ตัง้    2531 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    5,000,000 บาท 

รายไดห้ลกัในปี 2560   104,699,744.18 บาท 
จ านวนพนักงานในปี 2560   20 คน 

การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  BIO PLASTIC 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร พลาสตกิชวีภาพ 

กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
http://-/
mailto:sureeporn@farcointer.com
mailto:sureeporn@farcointer.com
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บรษัิท เขาใหญ ่พาโนรามา่ ฟารม์ จ ากดั 
KHAOYAI PANORAMA FARM COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     297 หมูท่ี ่6  หนองน ้าแดง ปากชอ่ง นครราชสมีา 30130 

โทรศพัท ์    044-756-234 
โทรสาร     044-756-238 

เว็บไซต ์    - 

ชือ่ผูต้ดิตอ่    ไมร่ะบ ุ
ต าแหน่ง     ไมร่ะบ ุ

เบอรต์ดิตอ่    044-756-234 
Email     - 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2554 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงผลติภัณฑ ์

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร แปรรูปเมล็ดกาแฟ 
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
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ภาคอตุสาหกรรมการคา้ปลกี อปุโภคบรโิภค  

(หา้ง สะดวกซือ้ ของช า) 
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บรษัิท เอ็นบดี ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด 
NBD HEALTHCARE COMPANY LIMITED 

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท    ไมร่ะบ ุ

 
ทีอ่ยู่     898 ซอยนวลจันทร ์56 นวลจันทร ์เขตบงึกุม่  

กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศพัท ์    02-791-3888 Ext.1440 

โทรสาร     - 

เว็บไซต ์    - 
ชือ่ผูต้ดิตอ่    ไมร่ะบ ุ

ต าแหน่ง     ไมร่ะบ ุ
เบอรต์ดิตอ่    02-791-3888 
Email     PAISARN@NBD.CO.TH 

 

 
ปีทีก่อ่ตัง้    2542 

สถานะการถอืหุน้    ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 
ทนุจดทะเบยีน    ไมร่ะบ ุ

รายไดห้ลกัในปี 2560   ไมร่ะบ ุ

จ านวนพนักงานในปี 2560   ไมร่ะบ ุ
การวจิัยและพัฒนาในปี 2560  ปรับปรุงสนิคา้เดมิ ผลติสนิคา้ใหม ่

กจิกรรมนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ/์บรกิาร สตูรใหม ่
กจิกรรมนวตักรรมดา้นกระบวนการ  ไมร่ะบ ุ
 

  

http://-/
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ดชันรีำยชือ่ผูป้ระกอบกำรในท ำเนยีบ 

บรษัิท เกรทเตอร ์โพล ีแมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 100 

บรษัิท เกร๊ทเตอรฟ์ารม์า่ จ ากดั 114 
บรษัิท โกลบอล อารแ์อนดด์ ีจ ากดั 173 

บรษัิท กรนีแคล(ประเทศไทย) จ ากัด 11 

บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั 64 
บรษัิท กาญจนค์อรน์ จ ากดั 33 

บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 157 
บรษัิท เขาใหญ ่พาโนรามา่ ฟารม์ จ ากดั 203 

บรษัิท เค.ซ.ีเกษตรกรรม จ ากัด 6 
บรษัิท เคนมนิ ฟู้ดส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 62 

บรษัิท เคแอนดย์ ูเอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั 25 

บรษัิท ครัยโอไทย จ ากดั 171 
บรษัิท คงิฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 19 

บรษัิท ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 150 
บรษัิท เจ.บ.ีพ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล เพ็นท ์จ ากดั 93 

บรษัิท เจ.เอ็ม.ท.ีลาบอเรตอรสี จ ากัด 99 

บรษัิท เจรญิสขุเภสชัฮุน่ชวิ จ ากดั 65 
บรษัิท เจา้คณุเกษตรพชืผล จ ากดั 46 

บรษัิท จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 13 
บรษัิท เชาวนด์ ีโมดฟิาย สตารช์ จ ากดั 48 

บรษัิท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ากดั 44 

บรษัิท ชบาบางกอก จ ากัด 34 
บรษัิท ชอไชยวัฒน ์อตุสาหกรรม จ ากดั 47 

บรษัิท ชยัภัทรพันธุ ์จ ากดั 132 
บรษัิท ชยัเลศิ บอลลนู 121 

บรษัิท ชาระมงิค ์จ ากัด 3 
บรษัิท เซ็นเซอรน์กิส ์จ ากดั 138 

บรษัิท เซา้เทริน์ไทยคอนซัลติง้ จ ากัด 186 

บรษัิท ซมัมทิ อารแ์อนดด์ ีเซ็นเตอร ์จ ากดั 188 
บรษัิท ซมัมทิ อเีล็คโทรนคิ คอมโพเนน้ท ์จ ากัด 140 

บรษัิท ซ ีโบ จ ากัด 139 
บรษัิท ซ ีเอส รับเบอร ์อนิดัสทรี ่จ ากดั 120 

บรษัิท ซพีพีซี ีจ ากดั (มหาชน) 124 

บรษัิท ซเีฟรชอนิดัสตร ีจ ากดั (มหาชน) 27 
บรษัิท ซอีองฮองเอ็นเทอไพรซ ์จ ากดั 28 

บรษัิท ซไีอเอ็มซ ีวฮีเีคลิ (ประเทศไทย) จ ากัด 161 
บรษัิท ดนัลอ้ป แอดฮซีฟีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 107 

บรษัิท ด.ีด.ีโพลยีเูรเทน จ ากดั 95 
บรษัิท ดเีอฟท ี(ประเทศไทย) จ ากัด 103 

บรษัิท เตยีหงีเ่ฮยีง (เจา้สวั) จ ากดั 14 

บรษัิท เทพปัญญาธรุกจิ จ ากดั 194 
บรษัิท เทโลจคิ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 182 

บรษัิท ไทย อกร ิฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 55 
บรษัิท ไทยคอสมอสฟู้ดส ์จ ากัด 31 

บรษัิท ไทยซนุฟู้ดส ์จ ากัด 36 

บรษัิท ไทยเซ็นทรัล เมคคานคิส ์จ ากดั 159 
บรษัิท ไทยตาบชูอิเีล็คทรคิ จ ากดั 151 

บรษัิท ไทยฟิลม์อนิดัสตรี ่จ ากัด (มหาชน) 127 
บรษัิท ไทยมาสเตอรค์ลัเลอร ์จ ากัด 94 

บรษัิท ไทยยเูนีย่น แฮชเชอรี ่จ ากัด 5 

บรษัิท ทรอปิคอลแคนนิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 22 
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บรษัิท ทรบีอนด ์แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 106 
บรษัิท ธนากรผลติภัณฑน์ ้ามันพชื จ ากดั 39 

บรษัิท เน็กซ ์โปรดักส ์จ ากดั 162 
บรษัิท น ้าปลา พไิชย จ ากดั 20 

บรษัิท น ้ามันบรโิภคไทย จ ากัด 41 

บรษัิท นติโต ้มาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 122 
บรษัิท นวิไลฟ์ฟารม์า่ จ ากดั 110 

บรษัิท นวิแหลมทองฟดูสอ์นิดัสทรสี ์จ ากดั 35 
บรษัิท นโีอ ทรอนกิา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 146 

บรษัิท นูกรนี จ ากดั 89 
บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส ์จ ากดั 53 

บรษัิท เบยีรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 68 

บรษัิท บา้นแพนรเีสริช์ แลบบอราทอรี ่จ ากดั 189 
บรษัิท บิ๊กสตาร ์จ ากดั 75 

บรษัิท บโีปรดักสอ์นิดัสตรี ้จ ากัด 17 
บรษัิท บเูคม ีอนิดัสตร ีจ ากัด 98 

บรษัิท บรูพาโอสถ จ ากดั 115 

บรษัิท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 42 
บรษัิท แป้งมันเอีย่มเฮงอตุสาหกรรม จ ากัด 49 

บรษัิท แปซฟิิค เมล็ดพันธุ ์จ ากดั 4 
บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากดั 113 

บรษัิท ปุ๋ ยอนิทรยีเ์กษตรไทย จ ากัด 86 
บรษัิท ผลไมแ้ปรรูปวรพร จ ากัด 37 

บรษัิท ผลติอปุกรณ์กอ่สรา้ง จ ากดั 119 

บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 154 
บรษัิท โพลพีลาสตกิส ์มารเ์ก็ตติง้ (ท)ี จ ากดั 128 

บรษัิท พนัสโพลทรี ่จ ากดั 16 
บรษัิท พรมีา่ เฮริบ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 52 

บรษัิท พัทยาฟู้ด เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั 172 

บรษัิท พาวเวอรก์รดิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 184 
บรษัิท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั 91 

บรษัิท พ ีเอ เอส พชืผลสง่ออกและไซโล จ ากัด 38 
บรษัิท พซีซีเีอ แล็บบอราเทอรี ่ จ ากัด 102 

บรษัิท เฟดเดอรัล อเีลคตรคิ จ ากดั 153 

บรษัิท เฟธ แอนด ์โค จ ากดั 72 
บรษัิท แฟนซ ีเวลิด ์จ ากดั 66 

บรษัิท ฟรซีแลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 43 
บรษัิท ฟารโ์ก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 202 

บรษัิท ฟรููกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 137 
บรษัิท ภัทร คอนเทนเนอร ์จ ากดั 78 

บรษัิท เมทเทลิ เมท จ ากดั 135 

บรษัิท แมน่ ้าสแตนเลสไวร ์จ ากดั (มหาชน) 133 
บรษัิท มหาชยัฟู้ดโปรเซสซิง่ จ ากัด 26 

บรษัิท มอนเด นสิซนิ (ประเทศไทย) จ ากดั 63 
บรษัิท มอเรสโก ้(ไทยแลนด)์ จ ากัด 80 

บรษัิท มาเจสตคิ อตุสาหกรรมอาหาร จ ากัด 61 

บรษัิท มายคอส เทคโนโลยสี ์จ ากัด 180 
บรษัิท มารูเกอ ิอนิดัสตรยี ์(ประเทศไทย) จ ากดั 152 

บรษัิท มติซยุไกรนด์ิง้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 130 
บรษัิท มนูซงุ อเิล็คทรอนคิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 148 

บรษัิท เยเนอรัลแคนดี ้จ ากดั 51 
บรษัิท ยางโอตาน ิจ ากัด 118 

บรษัิท ยิง่เจรญิคอมมวินเิคชัน่ จ ากัด 141 
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บรษัิท ยนูวิานชิน ้ามันปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 40 
บรษัิท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต ์แอนด ์เอ็นจเินยีริง่ คอนซัลแตนท ์จ ากดั 191 

บรษัิท ยโูรไทร ์จ ากัด 123 
บรษัิท โรงงานเครือ่งกระป๋องฮั่วเซง้ จ ากดั 30 

บรษัิท โรงงานผลติภัณฑอ์าหารไทย จ ากดั 59 

บรษัิท โรงงานฟอกหนังชาญกจิ จ ากดั 74 
บรษัิท โรงงานเภสชักรรม เกร๊ทเตอรฟ์ารม์า่ จ ากดั 116 

บรษัิท โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 109 
บรษัิท โรงพยาบาลเพือ่การมบีตุร จ ากัด 193 

บรษัิท ระนองโฟรเซน่ฟู้ดส ์จ ากดั 18 
บรษัิท ลัคกี ้ยเูนีย่น ฟู้ดส ์จ ากัด 24 

บรษัิท ลัคกีเ้วลิดก์รุ๊ป จ ากดั 166 

บรษัิท ลนินิ ด็อกเตอร ์จ ากดั 195 
บรษัิท เวสโก ฟารม์าซตูคิอล จ ากัด 111 

บรษัิท วราฟู้ดแอนดด์ริ๊ ง จ ากดั 32 
บรษัิท วนัเดอรเ์วริล์ โปรดคัส ์จ ากัด 168 

บรษัิท วายเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด 169 

บรษัิท วทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 175 
บรษัิท วนิสนั อิ๊งค ์จ ากัด 97 

บรษัิท ว ีอาร ์ฟู้ดส ์จ ากดั 29 
บรษัิท วรีะสวุรรณ จ ากดั 83 

บรษัิท แสงมติร อเีลคตรคิ จ ากัด 197 
บรษัิท สตาร-์บอนด ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 199 

บรษัิท สตารป์ริ๊นท ์จ ากัด (มหาชน) 77 

บรษัิท สมบรูณ์ แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 163 
บรษัิท สยาม ยเูคเอฟ จ ากัด 58 

บรษัิท สยามฟิตติง้ส ์จ ากดั 125 
บรษัิท สยามอมิพลเีมน้ จ ากดั 158 

บรษัิท สานติแอนดซ์นัส ์จ ากดั 104 

บรษัิท สามพราน ซลอเทอรเ์ฮาส ์จ ากัด 15 
บรษัิท สไีดโน จ ากดั 90 

บรษัิท สีพ่ระยาเฟอรน์เิจอร ์จ ากดั 165 
บรษัิท สฟ้ีาฟู้ด จ ากดั 50 

บรษัิท สฟ้ีาลมุพนิ ีจ ากดั 177 

บรษัิท เอช แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์ท็กซ ์จ ากดั 70 
บรษัิท เอเชีย่น สพุเีรยีฟู้ดส ์จ ากดั 45 

บรษัิท เอ็น. แอล. ซานทิารฟิีตติง้ส ์จ ากัด 126 
บรษัิท เอ็นบดี ีเฮลทแ์คร ์จ ากัด 205 

บรษัิท เอ็นไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 190 
บรษัิท เอ็นเอสท ีฟู้ด อนิกรเีดยีนท ์จ ากัด 60 

บรษัิท เอบเีจ ฟารม์  จ ากดั 8 

บรษัิท เอฟ-พลัส จ ากดั 57 
บรษัิท เอส.ควิ.ไอ.ปิโตรเคม อนิดสัตรีส้ ์จ ากดั 81 

บรษัิท เอส.ท.ีไรซิง่ จ ากดั 84 
บรษัิท เอส.เอส.การสรุา จ ากัด 67 

บรษัิท เอสท ีเฟอรท์ลิติี ้จ ากดั 87 

บรษัิท เอสท ีอารท์ แมททเีรยีล จ ากดั 96 
บรษัิท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 88 

บรษัิท แอคดอน จ ากัด 108 
บรษัิท แอคม ีเคม เทค จ ากดั 105 

บรษัิท แอด๊วานซอ์าเชีย่น จ ากัด 7 
บรษัิท แอล แอนด ์อ ีแมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 155 

บรษัิท โอโว ่ฟู้ดเทค จ ากดั 54 
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บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 178 
บรษัิท ไฮ ควิ ผลติภัณฑอ์าหาร จ ากดั 21 

บรษัิท อว้ยอนัโอสถ จ ากัด 112 
บรษัิท อลัเฟรโด เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 56 

บรษัิท อาจจติตอ์นิเตอรเ์นชัน่แนลเพ็พเพอรแ์อนดส์ไปซ ์จ ากัด 200 

บรษัิท อาร ์แอนด ์ด ีคอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม จ ากดั 144 
บรษัิท อารเ์อ็กซ ์จ ากัด 198 

บรษัิท อนิเด็กซ ์อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากัด 167 
บรษัิท อนิเตอรอ์งิค ์จ ากดั 92 

บรษัิท อนิเทลโนเวชัน่ จ ากดั 201 
บรษัิท อนิโนวา่ เทเลคอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 142 

บรษัิท อดีแีอล จ ากดั 149 

บรษัิท อสีท ์เวสท ์ซดี  จ ากัด 9 
บรษัิท อตุสาหกรรมเครือ่งหอมไทย-จนี จ ากดั 101 

บรษัิท อตุสาหกรรมไทยปรดีา จ ากัด 23 
บรษัิท อเูบะ เคมคิอลส ์(เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) 85 

บรษัิท อเูบะ เทคนคิอล เซ็นเตอร ์(เอเชยี) จ ากดั 187 

 


