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อุตสาหกรรมการผลิต
เกษตรกรรม



บริษัท แม่ทา วี.พี. จำากัด
MAETHA V.P. COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สุกรขุน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แม่ทา วี.พี จำากัด ดำาเนินกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และฟาร์มสุกรขุน สามารถผลิตสุกร
ขุนได้ 230,000 ตัว/ปี ตั้งอยู่ที่อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน

ที่อยู่	 29 หมู่ที่ 6 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์	 053-380-089
โทรสาร	 053-380-089 EXT.130
Home	page	 WWW.VPF.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 พัชรินทร์ มะลิ
ตำาแหน่ง	 ธุรการ
โทรศัพท์	 053-380-089
E-mail	 ADMIN_HO@VPF.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	  503,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	  500 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ 

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาระบบการให้อาหารอัตโนมัติและการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและสิ่ง
แวดล้อม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ		 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  การทำาระบบฟาร์มด้วย Smart Farming
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บริษัท รักพงศ์ ฟาร์ม จำากัด
PAKPONG FARM COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท รักพงศ์ฟาร์ม จำากัด ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับบริษัท โกลเด้นฟู้ดส์สยาม 
จำากัด มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ ขนาด 16X100 เมตร จำานวน 4 โรงเรือน เลี้ยงไก่จำานวน  
80,000 ตัว

ที่อยู่	 78 หมู่ที่ 1 พุคำาจาน พระพุทธบาท สระบุรี 18120
โทรศัพท์	 081-985-1771
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อุดมวรรณ โชติยานนท์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการบริหารฟาร์ม
โทรศัพท์	 081-985-1771
E-mail	 UDOMWANKIK@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	  8,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	  7 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 39,099,984 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการปรับปรุงกระบวนการเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
การผลิตเหมืองแร่และถ่านหิน



บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำากัด
GREENCAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ยิปซั่มเพื่อการเกษตร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ยิปซั่มจากแหล่งธรรมชาติ 100% เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ที่อยู่	 7/2 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์	 02-272-4051
โทรสาร	 02-272-4053
Home	page	 WWW.GREENCAL.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 พีรกานต์
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิชาการ
โทรศัพท์	 02-272-4051
E-mail	 PEERAKARN@GREENCAL.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2538
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 55,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 70 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 95,219,620 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)
LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ถ่านหิน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
มีเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย 2 แห่ง

ที่อยู่	 888/99 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	 02-253-8080 EXT.142
โทรสาร	 02-253-5014
Home	page	 WWW.LANNAR.COM    

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิษณุ ภักดีจันทร์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาเหมือง
โทรศัพท์	 02-253-8080 EXT.142
E-mail	 PHITSANU@LANNAR.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 524,999,679 บาท
จำานวนพนักงาน	 55 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,787,524,273 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โครงการพัฒนาพืชพลังงาน หานวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับพลังงาน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม



บริษัท สีฟ้าฟู้ด จำากัด
SEE FAH FOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ธุรกิจร้านอาหาร บริการและเครื่องดื่ม

ที่อยู่	 47/26 ชั้น 5 ถนนราชดำาริ  ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	 02-655-0251
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.SEEFAH.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 กัญญาวีร์
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-655-0251
E-mail	 SAUCE@SEEFAH.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2532
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 78,281,148 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล่องส่งสายการบิน Air Asia, พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ซอส เพื่อให้
มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นแต่ยังคงคุณภาพเป็นที่ยอมรับและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  มีการลงทุนด้านเครื่องมือ, เครื่องจักร เพื่อลด 

 กระบวนการทำางานที่ซ้ำาซ้อน และเพื่อให้สะดวกต่อการ 
 ทำางานมากขึ้น
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บริษัท ไฮ คิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
HI Q FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก

ที่อยู่	 16/17 หมู่ที่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด กม.9  บางแก้ว บางพลี 
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์	 038-593-532
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุริตา
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 038-593-532
E-mail	 SURITA@HIQFOOD.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2529
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 390,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,239,913,970 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์ซอสตัวใหม่
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ฟรีซแลนด์ โปรดักส์ จำากัด
FREEZE LAND PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตไอศกรีม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายไอศกรีม

ที่อยู่	 70/7 หมู่ที่ 2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์	 077-200-521-2 EXT.33
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมร ไชยยุทธ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 077-200-521-2 EXT.33
E-mail	 SAMORN_C@HOTMAIL.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2532
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 14,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 79 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 65,911,144 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาแบบต่อเนื่อง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไอศครีมหวานเย็นแบบใส ไอศกรีมดัดแปลง
ด้านกระบวนการ	  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรและผ่านกระบวนพาสเจอร์ไรส์  

 โดยใช้ระบบ HTST แบบ Continuous Flow
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บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำากัด
CHIANGRAI AGRO-INDUSTY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขิงดอง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตรแปรรูป

ที่อยู่	 224 หมู่ที่ 9 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
โทรศัพท์	 053-952-256
โทรสาร	 053-952-136
Home	page	 WWW.HCGROUPTHAILAND.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 รสสุคนธ์ ปัญจะมา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 053-952-256
E-mail	 ROSESMANTA@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2552
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 20 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 80,823,221 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาผลไม้แช่อิ่ม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์ขิงดอง
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำากัด
CHIANGMAI FRESHMILK COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดโรงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตผลิตภัณฑ์นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ ครีมและไอศกรีม

ที่อยู่	 57/1 หมู่ที่ 6 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์	 053-817-364-5
โทรสาร	 053-817-364-5
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ยุวพร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 053-817-365
E-mail	 CMFRESHMILK@YAHOO.COM,
	 RD.CHIANGMAIFRESHMILK@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 250 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,407,833,749 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงไอศครีม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำากัด
PRO BIOTECH FEED COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
จุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำาและกากถั่วเหลืองหมักชีวภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำากัด ดำาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผ่าน
กระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ ปัจจุบันมีการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้าน
จุลินทรีย์ สามารถออกแบบและคัดสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอนไซม์เพื่อปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือคัดเลือก สาย
พันธุ์จุลินทรีย์เพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำาให้เหมาะสมกับแหล่งน้ำาเสียเพื่อให้ระบบ
บำาบัดมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่อยู่	 91/1 หมู่ที่ 1 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 034-418-165
โทรสาร	 034-406-575
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภัทรวดี ปิยะปรีชายุทธ (โอ๋)
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพ
โทรศัพท์	 034-418-165
E-mail	 PROBIOTECHFEED.QC@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2546
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สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 32 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 98,551,669 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1. ปรับปรุงและพัฒนาถั่วหมักด้วยจุลินทรีย์และวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์  
2. พัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อนำามาใช้การปรับปรุงคุณภาพน้ำาและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 1.Probiotic เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ 
	  2.พัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำา 

 และการบำาบัดน้ำาเสีย
ด้านกระบวนการ	  พัฒนากระบวนการผลิตจุลินทรีย์
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บริษัท คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำากัด
CRYSTAL FROZEN FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่มีวัตถุดิบหลักเป็น กุ้ง ปลาและปลาหมึก 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าประเภท Raw, Ready to Cooked, Ready to Eat  ที่เป็นแบบ 
Commercial และ Retail packed ที่สามารถวางขายในห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ เช่น 
กลุ่มสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, เกาหลี เป็นต้น โดยมีการแบ่งพื้นที่การผลิตเป็น Low risk pro-
cessing area, Freezing & Packing area, High risk processing area และ Cold stor-
age area อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดในระบบรับรองคุณภาพอาหารที่เป็น
สากลได้แก่ GMP, HACCP, ISO, BRC และ SEDEX

ที่อยู่	 109/4 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 034-419-333
โทรสาร	 034-419-399
Home	page	 WWW.CFFFOODS.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธานี จันทร์วรชัยกุล
ตำาแหน่ง	 กรรมการ /เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-419-333
E-mail	 THANEE@CFFFOODS.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 384,550,369 บาท
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  
2.สินค้า Value-added frozen food  ที่ใช้วัตถุดิบกุ้ง, ปลา หรือปลาหมึก ผสมกับส่วนผสม
อื่นๆ เช่น ผัก, ผลไม้ ฯลฯ และปรุงแต่งรสชาติ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องดื่มน้ำาชา น้ำาสมุนไพร น้ำาผลไม้บรรจุขวดและกล่องปลอดเชื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
โรงงานผลิตอาหารตั้งอยู่ที่ 111/1 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 หมู่ 4 ตำาบลอุทัย  
อำาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่	 2922/301-303 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 28 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์	 035-276-111 EXT.601
โทรสาร	 035-276-123
Home	page	 WWW.ICHITANDRINK.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ฉันทวรรณ ตันประสงค์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายเทคนิค
โทรศัพท์	 035-276-111 EXT.601
E-mail	 YING@ICHITANGROUP.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2556
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 1,300,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 180 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 6,179,080,161 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าน้ำารสชาติต่างๆ, พัฒนาบรรจุภัณฑ์, สำารวจสินค้าจากผู้บริโภค

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เครื่องดื่มน้ำาชา น้ำาสมุนไพร บรรจุขวดและกล่องปลอดเชื้อ
ด้านกระบวนการ	  เครื่องบรรจุระบบ Aseptic
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บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำากัด
S.S.KARNSURA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สุราขาว 40 ดีกรี ตรารวงข้าว

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายสุรา

ที่อยู่	 101 หมู่ที่ 8 ถนนสถิตย์นิมานกาล  แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
34190

โทรศัพท์	 045-426-532-5
โทรสาร	 045-426-536
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 นางสาวศรินญา ศรีกุดหว้า
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 045-426-532
E-mail	 SARINYA.SR@THAIBEV.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 800,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 298 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,863,017,569 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนากระบวนการ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  เป็นการพัฒนาด้านกระบวนการหมัก
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บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
LANNA AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 106/5 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์	 053-421-389-95
โทรสาร	 053-421-388
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรมพร ชัยอมฤต
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 053-421-389-95
E-mail	 PROMPORN@LANNAAGRO.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2536
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 195,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 890 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,002,034,989 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท น้ำาปลารุ่งโรจน์ จำากัด
RUNGROJ FISH SAUCE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
น้ำาปลาบรรจุขวด, Bulk bag, น้ำามะนาว, น้ำาส้มสายชูเทียม, ซอสราดปลา

ที่อยู่	 8/4 ถนนสมุทรเจดีย์ ปากน้ำา เมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์	 038-804-799
โทรสาร	 038-940-086
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรศิลป์ จันทร์คง
ตำาแหน่ง	 QA SUPERVISOR
โทรศัพท์	 038-804-799
E-mail	 QA@RUNGROJFISHSAUCE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2542
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 65 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 150,555,954 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม เช่น ปรับสูตรน้ำาปลา, น้ำามะนาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เช่น ซอสหอยนางรม, Vietnamese Dipping Sauce, น้ำาปลาผง
	

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สยามพรีเสิร์ฟ ฟู้ดส์ จำากัด
SIAM PRESERVED FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารทะเลอบแห้ง 

ที่อยู่	 148 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120
โทรศัพท์	 032-375-239-40
โทรสาร	 032-397-666
Home	page	 WWW.RAMASIAM.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 พัชรินทร์ สายสังข์
ตำาแหน่ง	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 032-375-239-40
E-mail	 PATCHARIN@INNO-CENTER.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2525
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 120,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 450 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 785,451,055 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาระบบการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารอบแห้ง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอราวัณฟูด จำากัด (มหาชน)
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง กระทิกระป๋อง เครื่องดื่มกะทิ เครื่องดื่มสมุนไพรบรรจุขวด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอราวัณฟูด จำากัด มหาชน ผู้ผลิตสินค้าผักผลไม้บรรจุกระป๋อง กะทิบรรจุกระป๋อง 
เครื่องดื่มขนมไทยรสข้าวเหนียวมะม่วง รสข้าวเหนียวทุเรียนและน้ำาผลไม้ น้ำาสมุนไพร  ภายใต้
แบรนด์ ช้างคู่ ช้างคู่ลูกโลก ส่งออกไปยังต่างประเทศ 

ที่อยู่	 127/21 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนนนทรี ช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์	 034-462-588-89
โทรสาร	 034-822-487
Home	page	 WWW.ERAWANFOOD.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ณัฐวิทย์ ทองสม
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-462-588-89
E-mail	 RD@ERAWANFOOD.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 150,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 153 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 273,724,934 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาเครื่องดื่ม ขนมหวาน ให้มีความหลากหลายของรสชาติ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เครื่องดื่มขนมไทยรสข้าวเหนียวมะม่วง,ข้าวเหนียวทุเรียน
ด้านกระบวนการ	  Line ผลิตใหม่
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บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
C.S.C. WORLDWIDE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 55/18 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์	 02-909-2277 EXT.111, 085-661-0402
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 วีรพงษ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-909-2277 EXT.111, 085-661-0402
E-mail	 WEERAPONGCS@CRG.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2536
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 160,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 104 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 233,962,814 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาไอศครีม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 รูปร่างใหม่, รสชาติใหม่, ตาม Trend สินค้าตามความ 

 ต้องการตลาด
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำากัด
KASEMCHAI FARM GROUP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด ไข่เค็มดิบ ไข่เค็มต้ม ไข่แดงเค็มแกะ ไข่เยี่ยวม้า ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ เต้าหู้
ไข่ ไข่ต้ม ไข่พะโล้ และไข่ตุ๋น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้านสัตว์บก ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ดและธุรกิจประมงด้านการเลี้ยง
ปลาน้ำาจืดต่อเนื่องไปถึงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยง
เป็ดไข่ เมื่อปี 2519 แล้วเข้าสู่ธุรกิจไก่ไข่เมื่อปี 2535 จากนั้นได้ขยายไปสู่ธุรกิจประมงเกี่ยว
กับการเลี้ยงสัตว์น้ำาและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่	 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
โทรศัพท์	 034-301-531-5
โทรสาร	 034-234-189
Home	page	 WWW.KCF.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 รุจิรา ธนกมลประดิษฐ์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-301-531-5
E-mail	 RUJIRA@KCF.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2546
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 47,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 220 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,062,454,642 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่พะโล้สำาเร็จรูป

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำากัด
PRINCESS FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารแช่แข็ง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001, ISO/IEC17025, ISO14001, 
OHSAS18001, TIS18001, TLS8001

ที่อยู่		 199 หมู่ที่ 6 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์	 053-372-901-5 EXT.195
โทรสาร	 053-372-908
Home	page	 WWW.PRINCESSFOODS.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 วราภรณ์ พยัคฆญาติ
ตำาแหน่ง	 รองผู้จัดการฝ่ายสำานักงานมาตรฐาน
โทรศัพท์	 053-372-901-5 EXT.195
E-mail	 SD_PCFOODS@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2540
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 60,500,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 556 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 369,000,068 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผลิตได้ตามรูปแบบและความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอสพีเอฟ ไดอาน่า (ประเทศไทย) จำากัด
SPF DIANA (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 68/5 หมู่ที่ 8 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 034-845-285,02-637-7833
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อริษา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
โทรศัพท์	 034-845-285,02-637-7833
E-mail	 ATECHAWATCHARAPORN@DIANA-PETFOOD.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2552
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 130,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 630,754,021 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำากัด
OVO FOODTECH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไข่แปรรูป ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ ไข่ต้มปอกเปลือก ไข่ต้มเคลือบสี

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายใต้ตราสินค้า 
OVF โดยมีหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์ด้านฟาร์มไก่ไข่ การตลาดและวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
ประกอบกับเครื่องจักรที่ทันสมัยและบุคคลกรที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าและการบริการ

ที่อยู่	 9 ซอยรามอินทรา 19 แยก 3 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์	 02-522-6175-6
โทรสาร	 02-522-6798
Home	page	 WWW.OVOFOODTECH.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธันยาภรณ์ บัวเจริญ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 081-554-1714
E-mail	 THANYAPORN@OVOFOODTECH.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2553
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 55,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 60 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 250,946,837 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาสินค้าไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 สินค้าออมเลตพร้อมปรุงพาสเจอร์ไรส์บรรจุกล่องกระดาษ
ด้านกระบวนการ	  สินค้าไข่เหลวพาสเจอร์ไรสบรรจุกล่องกระดาษ
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บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำากัด
CHINWONG FOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลไม้อบแห้ง

ที่อยู่	 53/12 หมู่ที่ 2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
74000

โทรศัพท์	 034-839-715-6,034-851-131
โทรสาร	 034-839-149
Home	page	 WWW.CHINWONGFOOD.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 อำานาจ โพธิ์ศรี
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-839-715-6,034-851-131
E-mail	 RDIDT@UNITYFOOD.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 450,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 700 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,557,511,132 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงวัตถุดิบใหม่ มีการแปรรูปเป็นอาหารแห้ง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เดิมโดยการปรับปรุงสูตรการผลิต     

 ให้ใกล้เคียงกับผลไม้สด
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอเชี่ยน สุพีเรียฟู้ดส์ จำากัด
ASIAN SUPERIORFOOS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวและแป้ง ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน  ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอเชี่ยนสุพีเรียฟู้ดส์ จำากัด ได้เริ่มกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นผู้ผลิตและส่งออก
เส้นหมี่อบแห้ง เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ  
ได้แปรรูปจากข้าวไทย โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอันทันสมัย ทำาให้สินค้าของบ
ริษัทฯ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ บริษัทฯ 
เป็นผู้นำาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดไท Retort และใบเมี่ยงและ
ที่สำาคัญบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาและจัดทำาระบบคุณภาพภายในองค์กรขึ้น เพื่อที่
จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จึงได้จัด
ทำาคู่มือคุณภาพฉบับนี้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP 
HACCP, BRC, HALAL

ที่อยู่	 1 หมู่ที่ 3 ถนนเขางู-เบิกไพร คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
โทรศัพท์	 032-201-514,081-880-2828
โทรสาร	 032-201-574
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 วัฒนเวศ มงคลรังษี
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์	 032-201-514,081-880-2828
E-mail	 WM@THAIBETTERFOODS.COM,
	 KUL@THAIBETTERFOODS.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2543
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน	 305,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 250 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 128,357,389 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาอาหารฆ่าเชื้อในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 สูตรใหม่,พัฒนาให้เหมาะกับ Trend ของตลาด
ด้านกระบวนการ	  ลดของเสียในกระบวนการผลิต
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บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำากัด
CHANG AWARDS (1959) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ข้าวโพดหวานและผลไม้บรรจุกระป๋อง

ที่อยู่	 381/1 หมู่ที่ 1 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์	 053-884-939
โทรสาร	 053-346-463
Home	page	 WWW.CHANG1959.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ฐิตินันท์ สุภาศรี
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 053-884-939
E-mail	 QA_MANAGER@CHANG1959.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 150,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ 

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ซิโฟน่า ค๊อฟฟี่ จำากัด
CIPHONA COFFEE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 75/76 หมู่ที่ 11 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์	 02-529-6164
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สายพิณ ลือชา
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 02-529-6164
E-mail	 HR@CIPHONA.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2549
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 30,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 35 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 44,603,892 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงสูตรกาแฟ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำากัด
UNICON TRADING & MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 44/93 หมู่ 3 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์	 02-382-7983-7
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 มนัสชื่น ปฐพีจำารัสวงศ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-382-7983-7
E-mail	 EUROSNACK_RESEARCH@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2534
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 122,700,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 675,551,802 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงสูตรอาหาร

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำากัด
T. THAI SNACK FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 9 ซอยจันทน์ 43 แยก17 ถนนจันทน์ ทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์	 038-842-671
โทรสาร	 038-540-390
Home	page	 T.THAI.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 คุณสุรชัย ศรีบุญเรือง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 038-842-671
E-mail	 SSIBUNRUANG@YAHOO.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 46,250,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 90 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 62,703,032 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมึก,ถั่ว

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ปลาหมึก
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำากัด
FOOD BELESSING (1988) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 22 ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์	 02-711-3588-9
โทรสาร	 02-381-2386
Home	page	 WWW.FOODBLESSING.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศุภชัย รักษาพล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-711-3588-9
E-mail	 RD@FOODBLESSING.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 30,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 250 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 180,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบกระบวนการผลิตใหม่สำาหรับผลิตภัณฑ์เดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่าง 

 สิ้นเชิงในสินค้าตัวเดิม
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บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำากัด
GENERAL CANDY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตลูกอมยี่ห้อฮาร์ทบีทและขนมขบเคี้ยวต่างๆ อาทิเช่น ฟริท-ซี ส่งออกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เยเนอรัล กรุ๊ป เริ่มต้นประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำากัด จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ได้ดำาเนินธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลูกอมและขนมขบเคี้ยว
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพ GMP / HACCP / ISO9001:2008 สำาหรับผลิตขาย
ประเทศไทยและการส่งออกและเป็นผู้นำาตลาดลูกอมกลิ่นผลไม้และรสชาติอื่นๆที่ติดตลาด 
โดยผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จนมีชื่อเสียงปัจจุบันได้มีการลงทุน
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทจึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ในเครืออีก 2 บริษัทคือ บริษัท เย
เนอรัล แคร์ โปรดักส์  จำากัด และอีก 1 บริษัทฯ ภายใต้ชื่อบริษัท จี.ซี. ดีสทริบิวชั่น จำากัด เป็น
บริษัทฯ ที่เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯในเครือทั้งหมด

ที่อยู่	 51/3 หมู่ที่ 2 ซอยศรีตะปันย์ ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 
11120

โทรศัพท์	 02-573-1166
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 นุช / จำาเนียร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-573-1166
E-mail	 RD_INFO@GENERALGROUP.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2526
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 600 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 767,450,819 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรตีน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

40



บริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำากัด
LEE PATTANA FEED MILL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารสัตว์ (สัตว์บก สัตว์น้ำา สัตว์เลี้ยง)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทลีพัฒนา ดำาเนินธุรกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ (1) ผลิตอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์บก
และสัตว์น้ำา (2) อบพืชกิจการไซโลและจำาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ (3) ฟาร์มทดลอง และ 
(4) ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ โดยยอดขาย กำาไรจากกการดำาเนินงานและสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของ
กลุ่มบริษัทลีพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่ม
บริษัทลีพัฒนาตั้งอยู่ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสระบุรี มีการแบ่งตามพื้นที่
การขายแยกตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกิดประหยัดต้นทุนการขนส่ง ดังนี้คือ โรงงานที่
จังหวัดเพชรบุรี เน้นการขายในจังหวัดนครปฐม ราชบุรีและทุกจังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัด
เพชรบุรีลงไป ส่วนโรงงานที่จังหวัดสระบุรี เน้นการขายในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคตะวันออก

ที่อยู่	 33/137 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	 02-632-7232
โทรสาร	 02-236-7751
Home	page	 WWW.LEEPATTANA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นงนุช วงค์คงสวัสดิ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-632-7232
E-mail	 NONGNUTE@LEEPATTANA.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2527
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 200,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 337 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 2,498,253,621 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงอาหารสัตว์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 อาหารแมว
ด้านกระบวนการ	  ในกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาระบบการอบแห้งจากเดิมที่มี 

 การใช้เครื่องอบแห้งแบบ Horizontal Dryer ชึ่งใช้พลังงาน 
 ในการอบแห้ง เมื่อคิดในรูปของ SEC สูง จึงได้พัฒนา 
 เปลี่ยนเป็นเครื่องอบแห้งแบบ Counter dryer cooler และ 
 ระบบ Control ได้เปลี่ยนจากTemperature control เป็นแบบ  
 Moisture control ทำาให้สามารถควบคุมความชื้นของอาหาร 
 ได้อย่างมีความแม่นยำา ทำาให้ความชื้นของอาหารสุนัขที่ผลิต 
 ออกมานั้นมีความชื้นที่สม่ำาเสมอและยังใช้พลังงานในการ 
 อบแห้งต่ำาลงมากกว่าร้อยละ 20
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บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด
THE PEACE CANNING (1958) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 37 หมู่ที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์  บางครุ พระประแดง 
สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์	 02-819-3111
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.PEACECANNING.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 พนิดา จอนเข็ม
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-819-3111
E-mail	 PANIDA@PEACECANNING.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2501
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 300,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,000 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,074,457,740 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เอา By product มาใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)
BATAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและแปรรูปจากเนื้อไก่ สุกรและไข่ไก่ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สุขภาพสัตว์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจรของ
ประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำาหรับสุขภาพสัตว์ ไป
จนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำาหน่ายในประเทศเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต”

ที่อยู่	 323 หมู่ที่ 6 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์	 02-833-8000
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.BETAGRO.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 คุณพรรณทิพา / ดร.มงคล / คุณเทวา / คุณทัศนียา
ตำาแหน่ง	 เลขานุการ / ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา / ผู้ชำานาญการ /ผู้ชำานาญการ

ประสานงานวิจัย
โทรศัพท์	 02-564-7932-40 EXT.301, 304, 312 / 02-218-5167 EXT.124
E-mail	 PUNTIPAI@BETAGRO.COM / MONGKOLV@BETAGRO.COM / 

TEWA_U@BETAGRO.COM / TASSANEEYAT@BETAGRO.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 1,500,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 10,000 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 27,745,528,309 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1. การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้ออาหารเป็นพิษปนเปื้อนในอาหารโดยใช้ Molecular 
technicและ Microarray Technology
2. การปรับปรุงและคัดเลือกลักษณะแสดงออกเชิงการค้าของสุกรโดยใช้ Marker assisted 
selection (MAS)
3. งานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพและ Functional food
4. งานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท แฟนซี เวิลด์ จำากัด
FANCY WORLD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดผง เครื่องดื่มสำาเร็จรูปชนิดผง

ที่อยู่	 129 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์	 02-903-0445 EXT.21
โทรสาร	 02-903-1686
Home	page	 WWW.FANCYWORLD.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุวรส
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-903-0445 EXT.21
E-mail	 RESEARCH@FANCYWORLD.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2525
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 30,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 108,202,058 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและวิจัยสูตรเครื่องดื่ม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำากัด
LUCKY UNION FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ซูริมิ เช่น ปูอัดแท่ง ปูอัดก้น ลูกชิ้น เป็นต้น เพื่อการจำาหน่ายทั่วโลก (ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ)

ที่อยู่	 1/74-75 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ท่าทราย  เมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์	 034-490-009-12
โทรสาร	 034-490-008
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 จักรวรรดิ์ จันทรสุวรรณ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์	 034-490-009-12
E-mail	 CHAKKAWAT@LUF.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2533
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 50

ทุนจดทะเบียน	 150,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 800 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,825,000,037 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เน้นพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำากัด
A.P FROZEN FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 21/49-50 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	 034-822-641-3,081-808-0121
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรรษสร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-822-641-3, 081-808-0121
E-mail	 RD@APFROZEN.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2533
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 300,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 148,257,670 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาอาหารแปรรูป

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำากัด
P.H.FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ขนมทอดกรอบปรุงรสและขนมอบกรอบเคลือบช็อกโกแลตทำาจากแป้งสาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พี.เอช ฟู้ดส์ จำากัด สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 33/1หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำาบลอ้อม
ใหญ่ อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160  ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายขนม
ทอดกรอบและขนมอบกรอบตราปูไทย

ที่อยู่	 33/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160
โทรศัพท์	 02-813-9730-3
โทรสาร	 02-813-9736
Home	page	 WWW.PHFOODSTHAILAND.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 เพียงดาว กุลวงศ์
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-813-9730-3
E-mail	 PIANGDAO20@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 40,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 100 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 204,367,188 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ขนม
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการทอดและอบกรอบ
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บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำากัด
SIAM UKF COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 39/91 หมู่ที่ 2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 081-526-6829, 034-490-258-60
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 จำาเนียร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 081-526-6829,034-490-258-60
E-mail	 JUMNIAN@UKF.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 40,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน		 130 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 249,854,986 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

50



บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำากัด
SPECIALTY BIOTECH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารเสริมโปรตีนจากยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์สกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตอาหารเสริมโปรตีนจากยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์สกัด

ที่อยู่	 700/137 หมู่ที่5 คลองตำาหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์	 038-468-701-8 EXT.108
โทรสาร	 038-468-709
Home	page	 WWW.SBTTHAI.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรรัตน์ เลิศภูเขียว
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
โทรศัพท์	 038-468-700 EXT.108
E-mail	 QC@SBTTHAI.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2546
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 185,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 38,424,295 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทดลองสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำากัด
MONDE NISSIN (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แครกเกอร์ คุกกี้และเวเฟอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ คุกกี้และเวเฟอร์ ยี่ห้อวอยซ์และซูโม่

ที่อยู่	 87 ออล ซีซั่นส์ เพลส เอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยูนิต 2202 ถนนวิทยุ 
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์	 02-654-3013,038-468-600 EXT.1239
โทรสาร	 038-468-591
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ช่อเพชร มหาพล
ตำาแหน่ง	 RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SYSTEM MANAGER
โทรศัพท์	 02-654-3013,038-468-600 EXT.1239
E-mail	 CHOPHET@MONDENISSIN.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2546
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 ไม่ระบุ
จำานวนพนักงาน	 272 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและมีการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำากัด
UNIFIRM COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
คุกกี้

ที่อยู่	 99/99 หมู่ที่ 5 ถนนพันท้ายนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์	 034-865-591-3
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.UNIFIRMS.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธีรพิชญ์ จึงเลิศไพศาล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการ
โทรศัพท์	 034-865-591-3
E-mail	 UNIFIRMS2@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน		 140 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 117,066,403 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรขนมใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
SHRIMP FROZEN

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Frozen Food 

ที่อยู่	 402 หมู่ที่ 8 ปากน้ำา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทรศัพท์	 077-521-321
โทรสาร	 077-521-007
Home	page	 WWW.SEAFRESH.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นฤพร (อ้อม)
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 077-521-321
E-mail	 CHUMPORN@SEAFRESH.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2527
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 485,694,600 บาท
จำานวนพนักงาน	 2,000 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 5,608,440,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ใช้เครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงานคน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ด้านกระบวนการ	  COST REDUCTION PROCESS
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บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ชำาแหละ	แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่

ที่อยู่	 อาคาร จีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2  บางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์	 02-473-8000
โทรสาร	 02-473-8393
Home	page	 WWW.GFPT.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิมพา งามวงษ์วาน
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-315-9431 
E-mail	 PIMPHA-NGAM@GFPT.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2524
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 1,400,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 4,000 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		  17,829,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท นิตยา ไทยเคอรี่โปรดักส์ จำากัด
NITTAYA THAI CURRY PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 9/9 หมู่ที่ 4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์	 02-976-1600-3
โทรสาร	 02-976-1604
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิริญญา ศิริสวัสดิ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-976-1600-3
E-mail	 RD_NITTAYA@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท

จำานวนพนักงาน	 131 คน

รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 186,902,155 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 บรรจุภัณฑ์ใหม่ระบบการฆ่าเชื้อใหม่
ด้านกระบวนการ	  ฆ่าเชื้อแบบใหม่
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บริษัท น้ำาปลา พิไชย จำากัด
PICHAI FIHS SAUCE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 129 ถนนบางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
โทรศัพท์	 038-391-531-4
โทรสาร	 038-391-530
Home	page	 WWW.PICHAIFISHSAUCE.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 อารีย์ มีสวัสดิ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 038-391-531-4
E-mail	 AREE@PFS.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2529
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 85,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 250 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 418,291,558 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาสูตรน้ำาปลา น้ำาจิ้มซีฟู้ด

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำากัด
TIANGEEHIANG (CHAOSUA) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น กุนเชียง, หมูหยอง, หมูแผ่น, หมูยอ, 
แหนม, หมูสวรรค์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ข้าวตังและข้าวแต๋น เช่น ข้าวตังหน้าหมูหยอง, ข้าว
ตังหน้าไก่หยอง, ข้าวตังหน้าหมูหยองสาหร่าย, ข้าวตังหน้าหมึกย่าง, ข้าวตังหน้าพริกเผา
หมูหยอง, ข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง เป็นต้น  และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เช่น ถั่วตัด, เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ตัด, งาขาว งาดำาตัด, ธัญทิพย์, ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น  
จัดจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยกระบวนการผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP, 
HACCP, HALAL 

ที่อยู่	 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์	 044-240-999
โทรสาร	 044-240-998
Home	page	 WWW.CHAOSUA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 อัญชลีพร สิงสมุท
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 044-240-999
E-mail	 ANCHALEEPORN.S@CHAOSUA.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 281,535,581 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทแปรรูปเนื้อสัตว์ ข้าวตังและขนบขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ ข้าวตังและขนบขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
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บริษัท ชาระมิงค์ จำากัด
THE HIGHLAND TEA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ชา ชาออแกนิคและสมุนไพร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชาระมิงค์ เป็นผู้ผลิตชาฝรั่งแห่งเดียวในประเทศไทย เราคัดสรรเฉพาะยอดอ่อนของต้นชามา
ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของการผลิตชาแต่ละชนิดตามวิธีการผลิตแบบสากล ชาระมิงค์มุ่ง
เน้นการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราจึงมีทีม
ผู้เชี่ยวชาญในการชิมชา(Tea taster) เป็นผู้คัดเลือกชา นำามาผสม (Blending) ให้ได้คุณภาพ
และมีรสชาติเป็นมาตรฐานระดับสากล  ชาระมิงค์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการชิมชา (Tea taster) 
เป็นผู้คัดเลือกชา นำามาผสม (Blending) ให้ได้คุณภาพและมีรสชาติเป็นมาตรฐานระดับสากล

ที่อยู่	 151 หมู่ที่ 4 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์	 053-242-292
โทรสาร	 053-242-616
Home	page	 WWW.RAMINGTEA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 กมลพรรณ อาสาสรรพกิจ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 053-242-292
E-mail	 A.KAMONPHAN@RAMINGTEA.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2510
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 19,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 50 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุง Process การผลิตและสูตรการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำากัด
PRIMA HERB (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ครีมลองกานอยด์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายลองกานอยด์

ที่อยู่	 1 ถนนศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	 053-931-777
โทรสาร	 053-931-778
Home	page	 WWW.PRIMAHERB.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศ(เกรียติคุณ).ดร. อุษณีย์ วินิตเขตคำานวณ
ตำาแหน่ง	 ที่ปรึกษางานวิจัยบริษัทฯ
โทรศัพท์	 053-931-777 EXT.109
E-mail	 GOLF-SIMAZ@HOTMAIL.COM ,USANEECMRU@YAHOO.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 200,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 50 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 31,800,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาครีมกันแดด

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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ห้างหุ่นส่วนจำากัด น้ำาพริกแม่ศรี
NAMPRIK MAESRI LIMITED PARTNERSHIP

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
น้ำาพริกแกงบรรจุกระป๋อง ขวดแก้ว Retort pouch

ที่อยู่	 245 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์	 034-305-881-3
โทรสาร	 034-395-144
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ฐปนพรรษ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-305-881-3
E-mail	 MAESRILAB@MAESRIBRAND.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2525
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 3,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	  200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์น้ำาพริก, เครื่องปรุง, เครื่องดื่ม
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำากัด
FRESH MEAT PROCESSING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เนื้อสุกรแช่เย็นและแช่แข็ง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ดำาเนินกิจการตัดแต่งเนื้อสุกรแบบอุตสาหกรรมเพื่อป้อนเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอาหารเป็น
หลัก ได้รับมาตรฐานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ GMP และ HACCP และได้รับการ
รับรองจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้เป็นผู้ส่งออกเนื้อสุกรรายแรกของประเทศไทย

ที่อยู่	 12/2 หมู่ที่ 2 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120
โทรศัพท์	 034-990-5601
โทรสาร	 034-990-573
Home	page	 WWW.FRESHMEATPROCESSING.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศิริรัตน์ บุตรโคตร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-990-5601
E-mail	 HOBBIT3356@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2528
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 39,395,700 บาท
จำานวนพนักงาน	 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,535,719,817 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  เครื่องจักรใหญ่
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บริษัท บุญฟู้ดส์ จำากัด
BOON FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ลูกอม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บุญฟู้ดส์ จำากัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์ในการผลิตลูกอมมากว่า 40 ปี ปัจจุบัน
บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต ลูกอมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพในทุกขั้น
ตอนการผลิต ตั้งแต่การจัดหาวัตุถดิบที่มีคุณภาพจนถึงการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า จนได้รับ
การรับรองระบบ ISO 9001, ISO 22000, GMP and HACCP ในทุก ผลิตภัณฑ์ นอกจาก
ลูกอมรสนมที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้วยังมี
ลูกอม อีกหลากหลายรสชาติอร่อยให้ลิ้มลอง

ที่อยู่	 สำานักงาน : 22 ถนนบรมราชชนนี 62/6 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170  

	 โรงงาน : 88 หมู่ 6 ตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์	 034-772-106-8
โทรสาร	 034-772-109
Home	page	 WWW.BOONFOODS.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นายฐณัตพล กาญจโนฬาร
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 034-772-108,034-772-107
E-mail	 THANUTPOL@BOONFOODS.COM, THANUTPOL@HOTMAIL.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2549
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 90,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 90 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 155,550,110 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้วัตถุดิบทดแทน, พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ผลิตผลเกษตรกรรม 
เป็นวัตถุดิบหลัก

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ผลิตผลเกษตรกรรมเป็นวัตถุดิบหลัก  

 สามารถเก็บไว้ได้นาน
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำากัด
RANONG PROZEN FOODS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟูดส์ จำากัด (Ranong Frozen Foods COMPANY LIMITED) หรือ
ที่รู้จักกันในชื่อของ “RFF” ตั้งอยู่เลขที่ 260/44 หมู่ที่ 6 ตำาบลบางริ้น อำาเภอเมือง จังหวัด
ระนอง ได้ดำาเนินกิจการประเภทอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2542 ซึ่งกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% เริ่มดำาเนินกิจการครั้งแรกโดยการ
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งแบบบล็อก ซึ่งภายหลังได้ปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มูลค่า

จุดแข็งของบริษัทคือการที่มีทำาเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังเน้นการรักษา
สภาพของวัตถุดิบให้คงความสดตลอดระยะเวลาขนส่งมายังโรงงาน ทำาให้วัตถุดิบที่เข้าสู่
กระบวนการผลิตมีความสดใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมี
การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าตลอดทั้ง
กระบวนการเพื่อเป็นการตรวจยืนยันคุณภาพของสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดอย่าง
สม่ำาเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าโดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้
บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ทุกกระบวนการผลิตของสินค้าจึงได้รับการรับรองคุณภาพ GMPและ 
HACCP ตามมาตรฐาน Codex

ที่อยู่	 260/44 หมู่ที่ 6 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 85000
โทรศัพท์	 077-825-197 EXT.542
โทรสาร	 077-825-194, 077-825-199
Home	page	 WWW.RFF.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประทีป ดำารงศักดิ์
ตำาแหน่ง	 FACTORY MANAGER ASSISTANT
โทรศัพท์	 077-825-197 EXT.542
E-mail	 DGPRATEEP@GMAIL.COM, DPRATEEP@RFF.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2542
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 22,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 600 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 631,478,151 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรและระบบออโตเมชั่นที่เหมาะสม 

 เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มึประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำากัด
THAI UNION FEEDMILL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อาหารสัตว์น้ำา ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำา มีที่ตั้ง 2 แห่ง คือ อ.ระโนด จ.สงขลา และ ต.กาหลง อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่	 89/1 หมู่ที่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 034-417-207
โทรสาร	 034-417-255
Home	page	 WWW.THAIUNIONFEEMILL.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุพิศ ทองรอด
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-417-207
E-mail	 SUPIS.THONGROD@THAIUNION.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2543
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 500,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 537 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 2,993,089,921 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงอาหารทะเล

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จำากัด
SIAM SOUTH SEA BIRD’S NEST COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 142/3 หมู่ที่ 7 ท่าช้าง บางกล่ำา สงขลา 90110
โทรศัพท์	 074-457-029
โทรสาร	 074-554-110
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไอริน ไพเราะ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 074-457-029
E-mail	 IRIN_L@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 ไม่ระบุ
จำานวนพนักงาน		 250 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้คุณภาพดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการผลิต 
สิ่งทอสิ่งถัก



บริษัท ยัสปาลแอนด์ซันส์ จำากัด
JASPAL & SONS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ที่นอน-เครื่องนอน

ที่อยู่	 49 หมู่ที่ 9 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.19  บางโฉลง บางพลี 
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์	 02-312-6800
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิเชษฐ์ ทิพศักดิ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการออกแบบ
โทรศัพท์	 02-312-6800
E-mail	 PICHET@JASPALHOME.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2528
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 140,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,500 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,564,150,015 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่นอน-เครื่องนอน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์ที่นอน-เครื่องนอน
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด
KLEEN TEX (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตพรมกันลื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
คลีน เท็กซ์ เป็นบริษัทที่ท่านอยากทำาธุรกิจด้วยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ บุคลากร คุณภาพของเรา
ได้สร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการริเริ่มผลิตพรมชนิดที่มีพื้นหลัง
เป็นยาง ซึ่งเราเป็นผู้นำาทางด้านนวัตนกรรมการผลิตพรมมาเป็นเวลายาวนาน โดยผู้ก่อตั้ง
บริษัทและครอบครัวยังคงดูแลและบริหารกิจการมาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นในการผลิตพรมที่
เหมาะกับการใช้งานและมีคอลเลคชั่นที่สวยงามสำาหรับลูกค้า โดยบริษัท คลีน เท็กซ์ ได้เริ่มก่อ
ตั้งขึ้น เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 ที่ LaGrange, Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา

คลีน เท็กซ์ เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั่วทุกมุมโลกว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตพรมปูพื้นชั้นนำา ชนิดพื้น
หลังเป็นยางสามารถซักล้างได้อีกทั้งมีดีไซน์สวยงาม เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดให้
เลือกสรร โดยมีโรงงานผลิตและสำานักงานขายกระจายอยู่ 8 ประเทศทั่วทั้ง 5 ทวีป  
บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด เป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตในทวีปเอเซี นอกเหนือ จากประเทศ
ญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใน
ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำาคัญและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ เราได้
ตระหนักถึงและมีความภูมิใจ ที่ผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงาม รักษา
ความสะอาดให้กับพื้นที่ใช้งาน มีความปลอดภัยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากกันการลื่นล้ม  
ดีต่อสุขภาพอนามัยด้วยคุณสมบัติการเก็บกักฝุ่นหรือช่วยลดการเมื่อยล้าระหว่างการทำางาน
แล้ว ยังสามารถซักล้างทำาความสะอาดได้ ทำาให้ผลิตภัณฑ์ดูใหม่ มีความคงทน เพิ่มอายุใช้งาน
ให้ยาวนานขึ้น

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานวัตกรรมการผลิตของ คลีน เท็กซ์ ได้นำาไปสู่การขยายตลาด
อย่างกว้างขวางและมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การผลิตพรมมาตรฐานที่
มีพื้นหลังเป็นยาง พรมที่ให้ความสวยงามอย่าง Jet Print รวมถึงเทคนิคในการเชื่อมผนึกแผ่น
ยางกับพรม คลีน เท็กซ์ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำาด้านการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งด้านการบริการในอุตสาหรรมการผลิตพรม  ผลิตภัณฑ์ของคลีน เท็กซ์
ได้ผ่านการออกแบบและผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพสากล ISO 9001 ใน
การทำาธุรกิจคุณภาพเป็นสิ่งจำาเป็นเราจึงได้สร้างชื่อเสียงที่ดีไปทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำาทางด้าน
คุณภาพ
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ที่อยู่	 789/76 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง  
หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20210

โทรศัพท์	 038-296-891 EXT.104
โทรสาร	 038-296-894
Home	page	 WWW.KLEEN-TEX.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุภัค มหาพราหมณ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-296-891 EXT.104
E-mail	 SUPAK@KLEEN-TEX.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 70 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 254,153,036 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้ม 
ของตลาด

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการผลิต 
เครื่องนุ่งห่ม



บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำาเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรีและชุดเด็ก โดย
มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี

ที่อยู่	 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์	 02-289-3100 EXT.420
โทรสาร	 02-291-1788
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 กมลวรรณ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-289-3100 EXT.420
E-mail	 MRD@WACOAL.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2513
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 120,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 2,642 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 4,321,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยเกี่ยวกับสัดส่วนของคนไทยทั้งประเทศ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 1. นวัตกรรมชุดชั้นในที่ช่วยเกลี่ยเนื้อส่วนเดินให้เรียบเนียน  

  (Bodybase II)
	  2. นวัตกรรมชุดนอนลดโลกร้อน
	  3. นวัตกรรมชุดชั้นในไร้ตะเข็บ (Seamless bra)
	  4. นวัตกรรมชุดชั้นในที่ใช้เทคนิคการ Bonding เพื่อลดขั้นตอน 

  การเย็บ และไร้ตะเข็บ (Feel free bra)
ด้านกระบวนการ	   ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการฟอกย้อม



บริษัท อรุณสยาม ยูนิพลาสต์ จำากัด
ARUNSIAM UNIPLAST COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 9 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 9 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์	 02-873-2819
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศศนันท์ วัฒนาปราโมทย์ 
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์	 02-873-2819
E-mail	 RATCHADACH@ARUNSIAM.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 100 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในด้านการออกแบบ วัสดุและรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและ
ประหยัดสูงสุด

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการพิมพ์



บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำากัด
MYCOS TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Software Development

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Mycos Technologies is a software development outsourcing company based in 
Chiang Mai, Thailand. We are specialists in the Microsoft .NET platform, web ap-
plication development, Microsoft SQL Server, and Microsoft Dynamics CRM.  We 
also do development work for iOS and Ruby on Rails.  We are seeking software 
developers in Thailand who are highly motivated to work as team members with 
leading companies and technologies.

ที่อยู่	 12/1 ซอย 13 ถนนนิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200

โทรศัพท์	 053-894-948
โทรสาร	 053-894-827
Home	page	 WWW.MYCOSTECH.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 วชิรา วรจินะ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์	 053-894-948
E-mail	 WACHIRA@MYCOSTECH.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 2,250,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 48 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 25,195,499 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา software ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสนามกอล์ฟ โรงแรม ธนาคารและ 

 การเงินและอื่นๆ 
ด้านกระบวนการ	  ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีส์ใหม่ เช่น KENDO UI, .NET  

 Framework 4.5, .NET 2015, AngularJS, Visual Studio  
 2015 ในกระบวนการพัฒนา
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บริษัท พูนิก้า จำากัด
PUNICA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

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

โทรศัพท์	 02-933-6660, 02-933-6500
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.PUNICA.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 คุณศิขรินพิชญ์ คุ้มครอง / คุณธัญญาลักษณ์ อินอักษร 
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการสำานักพิมพ์ / พนักงานฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์	 02-933-6660, 02-933-6500
E-mail	 PUNICABERRY@PUNICA.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2550
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 1,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 10 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 12,596,155 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ประกวดหานักเขียนหน้าใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด 
(มหาชน)
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 378 ถนนชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์	 02-422-9999 EXT.4137
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 วริสฐา บุญเขียน
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-422-9999 EXT.4137
E-mail	 VARISTHA_BO@AMARIN.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2536
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 220,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,700 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาด้านสิ่งพิมพ์และด้านทีวี

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ช่วยลดต้นทุน,ซื้อเครื่องจักร
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บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำากัด
AKSORN CHAROEN TAT ACT. (25) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
หนังสือเรียน  ชุดการเรียนการสอน สื่อทางการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายหนังสือเรียน ชุดการเรียนการสอนและสื่อทางการศึกษา

ที่อยู่	 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว  ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์	 02-622-2999 EXT.2315
โทรสาร	 02-622-2999
Home	page	 WWW.AKSORN.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ดวงใจ วัฒกปัญญา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-622-2999 EXT.2315
E-mail	 DUANGJAI@AKSORN.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2525
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 ไม่ระบุ

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาชุดการเรียนการสอนและทดลองชุดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับประถม
ศึกษาตอนต้น/ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 3 ชุด (6 
รายการ)

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
การผลิตปิโตรเลียม



บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ก๊าซธรรมชาติ น้ำามันเชื่อเพลิง น้ำามันหล่อลื่น ก๊าซหุงต้มและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดำาเนินการผ่าน
บริษัทในเครือ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ 
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 

ที่อยู่	 555 ถนนวิภาวดีรังสิต  จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	 02-537-2000
โทรสาร	 02-537-3498-9 
Home	page	 WWW.PTTPLC.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ยุทธนา สุวรรณโชติ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์	 02-537-3000 EXT.13733
E-mail	 YUTTANA.S@PTTPLC.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2544
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 28,572,457,250 บาท
จำานวนพนักงาน	 4,516 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 2,508,425,146,140 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา Flange Coater หรือสารป้องกันการกัดกร่อนหน้าแปลนในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 บริการประเมินตัวดูดซับปรอทให้แก่โรงแยกก๊าซ
ด้านกระบวนการ	  พัฒนากระบวนการกลั่นกรองงานวิจัยปตท. (PTT Innova 

 tion to Commercialization Gate) เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญ 
 การทำางาน R&D และเชื่อมโยงงานวิจัยกับธุรกิจ
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บริษัท เอส.คิว.ไอ.ปิโตรเคม อินดัสตรี้ส์ จำากัด
S.Q.I. PETROCHEM INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
PE WAX

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอส.คิว.ไอ.ปิโตรเคม อินดัสตรี้ส์ จำากัด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย นำาเข้าและส่งออก 
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม WAXES และยังมีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโลก

ที่อยู่	 59/55 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์	 02-582-2001
โทรสาร	 02-582-2007
Home	page	 WWW.SQIWAX.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 MR. FENG FONG
ตำาแหน่ง	 TECHNICAL
โทรศัพท์	 087-110-8700
E-mail	 FENGFONG@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 204,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 480 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 363,936,014 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยคุณสมบัติแว็กซ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ANTI-OZONE WAX
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ศิริมานิต จำากัด
SIRIMANIT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 428 ถนนอนามัยงามเจริญ  ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150

โทรศัพท์	 02-115-1939, 094-656-3992
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.NARAFACTORY.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุจีราภัทร (แก้ม)
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-115-1939,094-656-3992
E-mail	 RD@NARAFACTORY.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2554
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 211,434,423 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
นำาผลิตภัณฑ์ใหม่มาขยายทำาเป็นหลายๆสีและพัฒนา Paper clay

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ		 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี



บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำากัด
KASET	THAI	ORGANIC	FERTILIZER	COMPANY	LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่	 84/5 หมู่ที่ 15 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์	 034-643-045,086-540-3644
โทรสาร	 034-643-587
Home	page	 WWW.KTF.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุดารัตน์ สิริปรัชญาภิคุปต์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-643-045,086-540-3644
E-mail	 YURIKOUP@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2544
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 80 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 157,304,372 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงสูตรปุ๋ยอินทรีย์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท นูกรีน จำากัด
NUGREEN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 49/145 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ ซอยเสรีไทย 41 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์	 081-843-8989
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สัญญา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
โทรศัพท์	 081-843-8989
E-mail	 SANYA@NUGREENTHAILAND.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 10 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 11,459,422 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาการสกัดสาหร่ายน้ำาจืด

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 สูตรใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบศัตรูพืช
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำากัด
THAI CHINA FLAVOURS AND FRAGRANCIS INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สารสกัดธรรมชาติ (natural extract) น้ำามันหอมระเหย (essential oil) สารแต่งกลิ่นเครื่อง
อุปโภคและบริโภค (fragrance and flavour) 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นบริษัทชั้นนำาในการสร้างและผลิตน้ำาหอม สารแต่งกลิ่นรส สารสกัดธรรมชาติและน้ำามัน
หอมระเหย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำาหรับอุปโภค-บริโภคทั่วโลก ทั้งยังมีการร่วมงานวิจัยกับ
หลากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทางบริษัทได้รับการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ 
เช่น ISO 9001:2008, GMP, HACCP, HALAL และมาตรฐานอื่นๆอีกมากมาย

ที่อยู่	 99 หมู่ที่ 2 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 
พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์	 035-379-211-3
โทรสาร	 035-379-504-5
Home	page	 WWW.TCFF-THAILAND.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิทธิศักดิ์ ชื่นพิทยาธร / พรสุดา ภูมิสิงห์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่าย RESEARCH AND DEVELOPMENT NATURAL EX-

TRACT AND ESSENTIAL OIL
โทรศัพท์	 035-379-211-3
E-mail	 BSITTISAK@HOTMAIL.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 180 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 320,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 โครงการแผ่นมาส์กหน้าจากเซลลูโลสที่มีส่วนผสมจากสารสกัด 

 เปลือกมังคุด
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำากัด
AGRO (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร

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

โทรศัพท์	 02-308-2102 EXT.124
โทรสาร	 02-308-2487
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 เพทาย / รพีพรรณ / วราพร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-308-2102 EXT.124
E-mail	 PERSONEL@AGGROGROUPS.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2518
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 100 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 552,134,960 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เคมีเกษตร ทดลองสารเคมีและปุ๋ยสูตรใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ยูเมด้า จำากัด
UMEDA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

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

โทรศัพท์	 02-943-6366
โทรสาร	 02-943-6989
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธัญมาศ ลี้สัจจะกุล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-943-6366
E-mail	 RDA@UMEDA.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2542
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 60,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 198,292,719 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำากัด
INTERINK COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
หมึกพิมพ์และผลิตภัณฑ์สำาหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ครบวงจร

ที่อยู่	 15 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-11 ถนนนาคนิวาส  ลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์	 038-828-454
โทรสาร	 038-574-287
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 นายบุญฤทธิ์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง
ตำาแหน่ง	 KNOWLEGDE MANAGER
โทรศัพท์	 038-828-454
E-mail	 RD_OFFSET@INTER-INK.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2527
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 40,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 147 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 277,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าใหม่และบริการเพื่อตอบสนองต่อการเป็น Packaging Solution

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 สินค้านวัตกรรม เช่น หมึกพิมพ์กลิ่นหอม หมึกไล่หนู  

 สารเคลือบชะลอการสุกของผลไม้
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไบโอแลป จำากัด
BIO LAB COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 55 สุขุมวิท 39 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท  คลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์	 02-709-3121 EXT.1024
โทรสาร	 02-324-0080
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 รัตนา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์	 02-709-3121 EXT.2070
E-mail	 RATTANA.S@BIOLAB.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2524
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 85,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 700 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 695,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงสูตรยา

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ตราเด็กน้อยและตรา TCCC

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ที่
ทันสมัยและได้มาตรฐาน 2 แห่ง โรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ และโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อำาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
กำาลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตัน และ 350,000 เมตริกตัน ตามลำาดับ รวมกำาลัง
การผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน

ที่อยู่	 21/35,21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต้  ทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์	 02-639-8888 EXT.3321
โทรสาร	 02-639-8995
Home	page	 WWW.TCCCTHAI.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุกิจ ศีละสะนา / สุภัค เหล่าดี / พรพรรณ จริยบูรณ์
ตำาแหน่ง	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการแผนก
โทรศัพท์	 02-639-8888 EXT.3321,3324,3313
E-mail	 SUKIT@THAICENTRAL.CO.TH / SUPUKL@THAICENTRAL.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2536
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 1,754,148,354 บาท
จำานวนพนักงาน	 596 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 14,458,293,703 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทดลองเปรียบเทียบปุ๋ยที่มีไนเตรทรูปไนเตรทในข้าว

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ปุ๋ยสูตรใหม่
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำากัด
HATO PAINT (J.K.R.) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 234 หมู่ที่ 12 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	 02-316-2030,02-752-1700 EXT.172
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 มณี 
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 02-316-2030,02-752-1700 EXT.172
E-mail	 MANEE@HATOPAINT.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 130 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 133,604,002 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีสูตรใหม่และสูตรเดิมให้ดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์สี
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

101



บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำากัด
VESCO PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคแผนปัจจุบันรูปแบบ ยาเม็ด แคปซูล ยาน้ำา ยาผง ยากึ่งแข็ง เช่น ครีม 
เจลและยาปราศจากเชื้อ  ทั้งจำาหน่ายเองและ ผ่านตัวแทนจำาหน่าย โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต GMP จาก สนง.คณะกรรมการอาหาร และยา

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน พื้นที่ผลิตประกอบด้วยอาคารผลิต 2 หลัง อาคาร
คลังสินค้า 1 หลัง อาคารซ่อมบำารุงและที่ตั้งของระบบน้ำา 1 หลัง โครงสร้างองค์กรประกอบ
ด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ พัฒนาและวิจัย แผนกทะเบียนยา แผนก
คลังวัตถุดิบวัสดุบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำาเร็จรูป แผนกซ่อมบำารุง ฝ่ายบัญชีและการเงิน แผนก
ธุรการและทรัพยากรบุคคล แผนกวางแผนและจัดซื้อ ฝ่ายขาย 

ที่อยู่	 21/2 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน  จันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์	 02-513-2925
โทรสาร	 02-511-2785
Home	page	 WWW.VESCOPHARMA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 เพ็ญประภา โสธรประภากร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 02-513-2925
E-mail	 PENPRAPA@VESCOPHARMA.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2518
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 198,307,317 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรยาให้ดียิ่งขึ้น มีการออกฤทธิ์ตามข้อกำาหนดและพัฒนาให้เก็บรักษาได้นานขึ้นใน
สภาพภูมิอากาศเมืองไทย

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท โปลิฟาร์ม จำากัด
POLIPHARM COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โปลิฟาร์ม จำากัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยทีมแพทย์และเภสัชกร 
ในเวลาต่อมาบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำากัด ได้เข้าซื้อกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
เวชภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อทดแทนการนำาเข้าด้วยต้นทุนต่ำาลง 
ทำาให้ราคายาถูกลง คนไข้เข้าถึงยาได้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นของผู้ถือหุ้น
อิสระ โดยผลิตยาแผนปัจจุบันจำาหน่ายโดยตรงให้กับโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา รวมถึง
ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทมีบริการในด้านงานวิจัยและพัฒนาสูตร
ตำารับยา รับจ้างผลิตให้กับบริษัทข้ามชาติและในประเทศ รวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการรับตรวจ
วิเคราะห์ยาทั่วไป สถานที่ตั้ง  109 ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 12 ตำาบล
บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ผลิตภัณฑ์ ยาแผนปัจจุบัน กลุ่มยา
เม็ด ยาเม็ดเคลือบ ยาแคปซูล ยาผง ยาน้ำา ยาครีม ยาขี้ผึ้งและเจล 

การควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริษัทฯ มีระบบการบริหารคุณภาพเพื่อรับประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ การตรวจรับ การตรวจวิเคราะห์ ตาม
มาตรฐานตำารายา มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยเภสัชกรผู้มีประสบการณ์
และตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอนโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 
รวมถึงมีระบบการทวนสอบทุกขั้นตอนก่อนปล่อยผ่านยาสู่ตลาด สำาหรับอาคารผลิตมีการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP PIC/S ประกอบด้วยระบบ HVAC ที่ทำาการ
ควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้น ความดันและความสะอาดของแต่ละพื้นที่ผลิต รวมถึงระบบการ
ผลิตน้ำาบริสุทธิ์และระบบลมอัดตามมาตรฐานสากล 

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับบริษัทได้รับการรับรอง GMP, ISO 9001 : 2008, ISO/
IEC 17025 : 2005 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (EMS), ใบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสี
ขาว ระดับ 3 (To Be Number One), ใบเกียรติบัตรโครงการ สถานประกอบการปลอดภัย 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสังคม โดยร่วมบริจาค
เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล โรงเรียน อำาเภอ อบต. หมู่บ้าน รวมถึงวัดในเขตพื้นที่ ทางบ
ริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ความรู้กับนักศึกษาโดยเป็นแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาทั้งด้านสาขา
วิชาชีพเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์และสาขาด้านบริหารธุรกิจทั่วไปและนอกจากนี้ ยังมีการจัดทำา
โครงการโรงงานสีขาวต่อต้านยาเสพติด
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ที่อยู่	 109 หมู่ที่ 12 ถนนบางนาตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 
10540

โทรศัพท์	 02-316-9419
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิมพ์พร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-316-9419
E-mail	 RD@POLIPHARM.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2521
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 230 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 403,521,980 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรยาปัจจุบัน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ยาแผนปัจจุบัน
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ริชเทค เพ้นท์ จำากัด
RICHTECH PAINT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สีพื้นอีพ็อกซี่ โพลียูรีเทนและสีอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมทั่ว อาทิ สีอีพ็อกซี่ โพลียูรีเทน อะครีลิคและสีงานเฉพาะต่างๆ มี
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านเคมีและสีอุตสหกรรมนานกว่า 20 ปี

ที่อยู่	 149/104-105 หมู่ที่ 13  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์	 02-420-5214,092-224-6443
โทรสาร	 02-420-5213
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ดาลิบ อับดุลรอมัน
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-420-5214, 092-224-6443
E-mail	 DALIPRAMAN@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2552
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 1,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 45 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 60,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีพื้นในรูปแบบน้ำา 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำากัด
BU CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตสีอุตสาหกรรมสำาหรับลูกค้าที่ใช้ต่อเนื่องโดยพัฒนาผลิตภัณท์ให้เข้ากับไลน์การผลิตของ
ลูกค้า

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

โทรศัพท์	 02-902-1150-1
โทรสาร	 02-902-1150
Home	page	 WWW.BUCHEMICAL.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิทธิพร เริ่มตระกูล
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์	 02-902-1150-1
E-mail	 BU1@BUCHEMICAL.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2538
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 4,999,900 บาท
จำานวนพนักงาน	 53 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 126,157,775 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสีผสมน้ำากันสนิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ทำาตามที่ลูกค้าต้องการมากขึ้น เช่น มี Function มากขึ้น
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ดี.ดี.โพลียูเรเทน จำากัด
D.D.POLY URETHANE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 88/1 หมู่ที่ 9 ถนนท่าพูด-พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 
73210

โทรศัพท์	 02-810-3200, 081-495-7685
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ฉลอง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
โทรศัพท์	 02-810-3200, 081-495-7685
E-mail	 DDPOLYU@TRUEMAIL.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2525
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 6,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 40 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 43,582,089 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด
BANRCHBIOFUEL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไบโอดีเซลและกลีเซอรีน 

ที่อยู่	 28 หมู่ที่ 9 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์	 035-276-500
โทรสาร	 035-276-549
Home	page	 WWW.BANGCHAKBIOFUEL.CO.TH  

ชื่อผู้ติดต่อ	 จรรยวรรณ บัติปัน 
ตำาแหน่ง	 นักวางแผนอาวุโส 
โทรศัพท์	 035-276-500
E-mail	 BBF-JRB@BANGCHAKBIOFUEL.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2551
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 281,500,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 120 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 5,316,302,511 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปรับปรุงคุณภาพของ Biodiesel และการจัดการของเสียใน
กระบวนการผลิต 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ทีโอเอ - โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำากัด
TOA - DOVECHEM INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ทำาการผลิต ขาย ฟอร์มาลีนและกาวยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์, กาวยูเรีย เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์, 
กาว ฟีนอลิค 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตฟอร์มาลีน, กาวยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์, การยูเรีย เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์,  
กาวฟีนอลิค สำาหรับอุตสาหกรรม การผลิตไม้ปาร์ติเคิล, ไม้อัด, ไม้เอ็มดี เอฟ เพื่อใช้ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์  สำาหรับงานภายในและภายนอกอาคาร

ที่อยู่	 31/5 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
10540

โทรศัพท์	 02-740-0822-6 EXT.1371
โทรสาร	 02-740-0860
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศิริอร ประสพชัยชนะ / บุญเลิศ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์	 02-740-0822-6 EXT.1371
E-mail	 SIRIORN_PRA@TOADOVECHEM.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 591,598,900 บาท
จำานวนพนักงาน	 130 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,904,980,232 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์กาวให้มีคุณภาพดีขึ้น สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำาหนดของต่างประเทศ 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปลด 

 ปล่อยค่า Formaldehyde, VOC ให้บริการลูกค้าในการแนะนำา 
 การแก้ไขปัญหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำาไปต่อยอดกับ 
 อุตสาหกรรมการผลิตไม้ปาร์ติเกิล ไม้อัดและไม้เอ็มดีเอฟ  
 สำาหรับนำามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้า 
 ต้องการ 

ด้านกระบวนการ	  มีการพัฒนาให้สามารถนำาพลังงานกลับมาหมุนเวียนใช้ใน 
 กระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงาน 
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บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำากัด
DFT (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สบู่สมุนไพร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องสำาอางและสบู่สมุนไพร ภายใต้ตราสินค้าอิงอร

ที่อยู่	 38 หมู่ที่ 7 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 034-825-140 EXT.106
โทรสาร	 034-825-141
Home	page	 WWW.DFT.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรรณรวัฒน์ พงษ์เทพ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-825-140 EXT.106
E-mail	 INTHASONW@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 170 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 372,070,465 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำากัด
GREATER PHARMA MUNUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 46,46/1-2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์	 081-638-2825,02-886-8190-9 EXT.615
โทรสาร	 02-433-0078
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภญ. สุวัฒนา จารุมิลินท
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-638-2825,02-886-8190-9 EXT.615
E-mail	 SUWATTANA@GREATERPHARMA.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2543
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 105,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 235 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 393,371,744 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลในช่องปาก 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 มีการใช้นาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสินค้า
ด้านกระบวนการ	  ใช้ระบบ Kaizen ในการพัฒนากระบวนการความพร้อมในการ 

 ผลิต การผลิต การบรรจุ
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บริษัท วีระสุวรรณ จำากัด
VERASUWAN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไบโอดีเซล น้ำามันดีเซล สารตัวทำาละลายสี โซลเว้นท์ กลีเซอรีนดิบ น้ำามันเตา White Spirit

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ประกอบกิจการกลั่นน้ำามันเพื่ออุตสาหกรรมตัวทำาละลาย สีและเชื้อเพลิง ประกอบกิจการผลิต
น้ำามันไบโอดีเซล

ที่อยู่	 53/2,53/8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1  นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
74000

โทรศัพท์	 034-468-801,081-403-2723
โทรสาร	 034-468-803
Home	page	 WWW.VERASUWAN.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สัญญา บุญญาสุวัฒน์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-468-801,081-403-2723
E-mail	 VERASUWAN@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2529
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 200,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 78 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,418,943,183 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำากลีเซอรีนดิบไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน
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บริษัท ดันล้อป แอดฮีซีฟส์ (ประเทศไทย) จำากัด
DUNLOP ACHESIVES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กาวสำาหรับงานเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่	 700/242 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 
20160

โทรศัพท์	 038-465-661-2 EXT.402
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.DUNLOPADHESIVES.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธนินท์รัฐ โลหิตวิเศษ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-465-661-2 EXT.402
E-mail	 TANINRAT@DUNLOPADHESIVES.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2551
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 18,400,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 35 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 293,265,696 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนากลุ่มกาว

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)
UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรเหนือ  แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์	 02-206-9300, 038-928-700
โทรสาร	 02-206-9310
Home	page	 WWW.UBE.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 นรุตม์ รุจิโรจน์
ตำาแหน่ง	 ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
โทรศัพท์	 038-928-700 EXT.8241
E-mail	 NARUT@UBE.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2553
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 10,739,250,230 บาท
จำานวนพนักงาน	 550 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 14,494,176,496 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนากระบวนการผลิตใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อุไรพาณิชย์ จำากัด
URAI PHANICH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 54/1 ซอยสาทร 11 แยก 3 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์	 02-286-4500, 02-312-1414-9, 02-312-1459
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทองสุข
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
โทรศัพท์	 02-286-4500, 02-312-1414-9, 02-312-1459
E-mail	 URAITHAISOOK@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2526
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 170,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,179,600,109 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จำากัด
MEDICINE SUPPLY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 77/11 หมู่ที่ 4 ท่าตำาหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120
โทรศัพท์	 034-339-199
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภญ.อรอำาไพ สุวิทยพันธุ์
ตำาแหน่ง	 เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-339-199
E-mail	 S_ORNAMPHAI@YAHOO.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 25,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 120 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 127,074,142 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าที่มีปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำากัด
SIAM WATER FLAME COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำา เครื่องแยกก๊าซไนโตรเจนจากอากาศและเครื่องควบคุม
อุณหภูมิในการเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ 

ที่อยู่	 44/16 หมู่ที่ 4 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์	 034-989-702-4 EXT.112
โทรสาร	 02-688-5565
Home	page	 WWW.WATERFLAME.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 พงษ์ศักดิ์
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-989-702-4 EXT.112
E-mail	 PONGSAK.SWF@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2541
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 6,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 50 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 62,304,751 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา CELL ผลิตก๊าซไฮโดรเจนรุ่นใหม่ที่ทนทานกว่าเดิมและออกแบบเครื่องควบคุม
อุณหภูมิในงานเลี้ยงสัตว์รุ่นใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 วางระบบด้านการบริการหลังการขายใหม่
ด้านกระบวนการ	  เพิ่มการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำากัด
JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTORY (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรและเครื่องสำาอาง

ที่อยู่	 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58  บางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์	 02-284-1218 EXT.123,137
โทรสาร	 02-294-9820
Home	page	 WWW.JSPPHARMA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นงนุช เชี่ยวพัทธยากร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
โทรศัพท์	 02-284-1218 EXT.123,137
E-mail	 MANAGER.QC@COXLABTHAI.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 66,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 260 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 167,593,765 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาสูตรยาใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำาจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ประกอบกิจการนำาเข้า ส่งออก ผลิต OEM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำาจัดแมลงทุกชนิด 
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด แชมพูสุนัข

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

โทรศัพท์	 02-320-2288
โทรสาร	 02-320-2670
Home	page	 WWW.SHERWOOD.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 คุณภิญโญ วิทิตยานนท์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์	 02-320-2288
E-mail	 PINYO@SHERWOOD.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 150,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 260 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,173,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เหยื่อกำาจัดปลวก	แมลงสาปและมด	อัดแก๊สชนิดโฟม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำากัด
THAI ETHOXYLATE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Fatty Alcohol Ethoxylate

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Thai Ethoxylate Co.,Ltd, a joint venture between PTT Global Chemical and BASF 
(Thai), is Thailand’s first manufacturer of Fatty Alcohol Ethoxylate (FAEO). FAEO 
is a key ingredient in manufacturing various personal hygiene products such as 
shampoo, shower cream, detergent, dishwashing liquid and cleaning agent.

ที่อยู่	 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์	 02-265-8189, 02-265-8178
โทรสาร	 02-265-8125
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 กัญญาณี ขันทอง / มัณฑนา 
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์	 02-265-8189, 02-265-8178
E-mail	 KANYANEE.K@PTTGCGROUP.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 420,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 52 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,076,404,146 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
APPLICATION DEVELOPMENT

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ลัดดา อินเตอร์เทรด จำากัด
LADDA INTERTRADE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900

โทรศัพท์	 081-989-2072, 034-275-365
โทรสาร	 034-305-283, 02-954-3128
Home	page	 LADDA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ถวัลย์
ตำาแหน่ง	 นักวิจัย
โทรศัพท์	 081-989-2072, 034-275-365
E-mail	 TAWAN.K@LADDA.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2544
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 30,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 150 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 184,255,713 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
สารสกัดจากพืชและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ระบบ QC ใหม่
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ห้างหุ้นส่วนจำากัด ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซี
KOKLIANG PHARMACYLIMITED PARTNERSHIP

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องสำาอาง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายเครื่องสำาอาง

ที่อยู่	 240/6 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	 02-431-2944
โทรสาร	 02-431-2231
Home	page	 WWW.KOKLIANG.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประพันธ์ วงศ์วัชรพร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 02-431-2944
E-mail	 PRAPHAN@KOKLIANG.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2518
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 500,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 92,520,236 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เครื่องสำาอาง
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ลีโอ เพ้นท์ จำากัด
LEO PAINT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 13/8 หมู่ที่ 1 บึงคำาพร้อย ลำาลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์	 02-909-3636
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สยาม / จุฑามาศ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-909-3634
E-mail	 9SIAM9.LEOPAINT@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2523
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 56 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 70,233,298 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และทำาต่อจากตัวเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำากัด
THE ERAWAN AGRICUTURAL CHEMICALS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 15/7 ซอยลาดพร้าว 33 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์	 02-513-5251
โทรสาร	 02-513-3181
Home	page	 WWW.ERAWANAGRI.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 กนกวรรณ อมรประภาธีรกุล
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-513-5251
E-mail	 KANOKWAN@ERAWAN.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2525
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 600,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 410 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,839,388,762 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรสารป้องกันกำาจัดศัตรูพืช

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เกี่ยวกับสารป้องกันกำาจัดวัชพืช
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำากัด
J.B.P. INTERNATIONAL PAINT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 108 ถนนบางแวก บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์	 02-865-7800-7
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พีรพงษ์ เสือสุข / อรุณชัย
ตำาแหน่ง	 วิศวกร
โทรศัพท์	 02-865-7800-7
E-mail	 TC_JBP@YAHOO.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2529
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 802,924,125 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ต่อปี
ด้านกระบวนการ	  ISO 9001:2008
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บริษัท เอ็กโคแล็บ จำากัด
ECOLAB LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 971,973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์	 02-126-9499,02-564-7826-7
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 SUJITRA JARUMANEEROJ
ตำาแหน่ง	 TECHNOLOGY CENTER MANAGER-SEA
โทรศัพท์	 02-126-9499,02-564-7826-7
E-mail	 SUJITRA.JARUMANEEROJ@ECOLAB.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2529
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 48,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,486,206,046 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาอิมัลซิไฟเออร์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เคมี
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำากัด
OSOTH INTER LABRATORISE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ยาเม็ด ยาน้ำา ยาครีม (Generic Drugs)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำากัด(OSI) เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์(สหพัฒน
พิบูล) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการผลิตและจัดจำาหน่ายยา เวชภัณฑ์ทางยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่	 600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8  หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20210
โทรศัพท์	 038-480-766
โทรสาร	 038-480-828
Home	page	 WWW.OSI-BKC.IN.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 อภิรดี
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-480-766
E-mail	 CHATTIYA.O@OSI-BKC.IN.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2530
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 600,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 359 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 476,168,560 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาตำารับยาลดความดันและยาลดไขมัน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำากัด
THAI HERBAL PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำากัด เป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรมและภาค
เอกชนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างกว้างขวางและเป็นการ
ทดแทนการนำาเข้ายาแผนปัจจุบัน ดำาเนินงานตามมาตรฐาน GMP(PIC/s) , ISO 9001 และ 
ISO14001 

ที่อยู่	 130/149 หมู่ที่ 3 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์	 035-721-445
โทรสาร	 035-721-743
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศรายุทธ ศุภอักษร
ตำาแหน่ง	 รักษาการผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 035-721-445
E-mail	 SARAYUTH@THPNETWORK.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2538
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 80,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 227 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 168,590,552 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา สมุนไพร

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 อาหารเสริม
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำากัด
SPECIALTY NATURAL PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สารสกัดสมุนไพร (Herbal Extract)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำากัด เป็นผู้ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 
สำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม, เครื่องสำาอางและยาแผนโบราณ 
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สารผสมสำาหรับการทำาเครื่องสำาอาง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเครื่องสำาอางสำาเร็จรูป ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพใน
ระบบ ISO9001, GMP, HACCP และ HALAL 

ที่อยู่	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/364 หมู่ที่ 6  หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 
ชลบุรี 20000

โทรศัพท์	 038-458-699
โทรสาร	 038-458-697
Home	page	 WWW.SNPTHAI.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 จันติกา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-458-699
E-mail	 RD@SNPTHAI.COM, JANTIKA@SNPTHAI.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2542
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 283,300,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 55 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำากัด
GOLDEN WATER POLYMER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

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

โทรศัพท์	 02-813-7986 , 081-621-3012
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อุบลณี อังคศิริมงคล / ปรียานุช
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา / เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-813-7986
	 081-621-3012
E-mail	 UBOLNEE@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2544
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 4,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 15 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 51,889,955 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาหาวัตถุดิบทดแทน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำากัด 
SPS MEDICAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริษัทจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่มีคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ Maforan, 
Fenafex, Thyrosit, Timazol และ Propyl เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นบริษัทจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำาหน่ายผลิตภายใต้บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอยู่ในระดับ
สากล GMP PIC/S และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 17025

ที่อยู่	 617 ถนนเจริญรัถ คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์	 02-437-0343-5
โทรสาร	 02-438-8060
Home	page	 WWW.SRIPRASIT.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 มิ่งมิตร ส่งไพศาล
ตำาแหน่ง	 กรรมการบริหาร
โทรศัพท์	 02-437-0343-5
E-mail	 MINGMIT@SRIPRASIT.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 1,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 101 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 398,973,742 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนายาใหม่ 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 วิจัยและพัฒนายาใหม่เพื่อศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ของ 

 บริษัทเทียบกับยาต้นแบบ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำากัด
S.T.RIZING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เราชาวเอสทีไรซิ่งมีความภาคภูมิใจในการผลิตน้ำายาทำาความสะอาดล้างคราบไขมัน ซิงค์
ฟอสเฟตเคลือบผิวโลหะและงานรับจ้างชุบฟอสเฟตมาเป็นระยะเวลา 12 ปี เพื่อทดแทน
การนำาเข้าจากต่างประเทศและสร้างเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้มีการตอบรับ
จากลูกค้ากลุ่มยานยนต์กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะที่ได้ให้ความมั่นใจในคุณภาพสินค้า และ
บริการทำาให้เรามองเห็นโอกาสข้างหน้าได้อย่างมั่นใจว่า บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำากัด จะเติบโต
อย่างมั่นคงก้าวเข้าสู่ทศวรรศที่ 2 และนำาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เพื่อตอบแทนผู้คนที่ได้ช่วยให้บริษัทเกิดขึ้นได้และคงอยู่ไปเป็นบริษัท 100 ปีให้เกิดความภาค
ภูมิใจว่า “คนไทยก็ทำาได้”

บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำากัด เป็นผู้นำาการผลิตสารเคมีและบริการสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ด้านทำาความสะอาดคราบไขมันและซิงค์ฟอสเฟตเคลือบผิวทั้งเหล็ก, สเตนเลส, อลูมิเนียม 
พลาสติกก่อนการพ่นสีรวมถึงสินค้าที่ใช้ทำาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในอุตสาหกรรมทุกประเภท
และในครัวเรือน นอกจากนั้นแล้วเรายังเป็นผู้ออกแบบและจัดหน่ายเครื่องชุบฟอสเฟต ระบบ
การบำาบัดน้ำาเสียและระบบน้ำาดีเช่นน้ำาอาร์โอดีไอ สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ของเราได้แก่ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างคราบไขมันและกำาจัดคราบสนิม,ซิงค์ฟอสเฟต ,โครเมต ,นาโนโค๊ท เตรียม
ผิวชิ้นงานก่อนพ่นสี,เพิ่มประสิทธิภาพในเคลือบและล้างกระดาษกันสนิม ,พลาสติกกันสนิม 
จุดเด่นของบริษัท ได้แก่ มีเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมันและญี่ปุ่นและทำาการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ คนของเรา... รวมพลังสร้างอนาคต วิสัยทัศน์ “ บริษัท เอส.ที.ไร
ซิ่ง จำากัด เป็นผู้นำาทางด้านวิศวกรรมเคมี ล้างคราบไขมัน ป้องกันสนิมโลหะและให้บริการ
ชุบฟอสเฟตป้องกันสนิม มีความมุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตราฐานตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าโดยคำานึงถึงความปลอดภัย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตราฐานสากล นำาอุตสาหกรรมไทยสู่สากล” พันธกิจ ดำาเนินธุรกิจ
ด้านเคมีภัณฑ์เตรียมผิวโลหะและชุบฟอสเฟตป้องกันสนิมอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัท
สัญชาติไทยรายแรกที่ทำาการบุกเบิก โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 
ดังนี้

ต่อประเทศ ออกแบบวิจัย สร้าง ดำาเนินการ ผลิตภัณฑ์ล้างคราบไขมันและป้องกันสนิทโลหะ
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ทุกชนิด รวมถึงแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
และพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทดแทนการนำาเข้า ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเชียวชาญด้านการตรวจสอบคุณสมบัติและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการต่างๆ ให้มีความปลอดภัยประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ต่อสังคมชุมชุน เป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม ดำาเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการใส่ใจใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
ชุมชน

ต่อพนักงาน  มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้าน
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ
และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตทัดเทียมบริษัทฯ ชั้นนำา

ต่อผู้ถือหุ้น บริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส สร้างผลกำาไรตอบแทนที่ดี 
มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ความสำาคัญในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ต่อคู่ค้า สร้างเครือข่ายคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รักษาสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผสมผสานผล
ประโยชน์ ยึดมั่นหลักการประกอบการธุรกิจ ต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่าง
ให้เกียรติกันและแข่งขันอย่างเป็นธรรม

สารจากผู้บริหาร เรามุ่งเป็นผู้นำาการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน  เอส.ที.ไรซิ่งเชื่อมั่นว่า
ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจในปี 2558 
ไปยังกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาพร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
การค้าและการลงทุนเพื่อพร้อมรับมือกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต จาก
ประสบการณ์ดำาเนินธุรกิจภายในประเทศมากว่า 11 ปีเอส.ที.ไรซิ่งได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา สำาหรับธุรกิจของเอส.ที.ไรซิ่งภายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 มี
รายได้จากการขายเฉลี่ย 23 ล้านบาทซึ่งเติบโตก้าวกระโดดจาก 16 ล้านบาทปี 2552 เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อนปัจจุบันเอส.ที.ไรซิ่งมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 30 ล้านบาทจึงเป็นความ
ภาคภูมิใจของพนักงานทั้งองค์กรที่เริ่มต้นกิจการจากเงินทุนเพียง 70,000 บาทซึ่งเป็นแรง
พลักดันให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า
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ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการตลาดแนวสร้างสรรค์ 
เอส.ที.ไรซิ่งให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เอส.ที.ไรซิ่งได้
ลงทุนและใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาประมาณปีละ 1-2 ล้านบาทเพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิผลิตภัณฑ์กระดาษป้องกันสนิม
โลหะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Nano Coating ใช้ทดแทน Parcoat(ซิงค์ฟอสเฟต)เพื่อให้ลูกค้า
ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและในปีนี้ทางเอส.ที.ไรซิ่งกำาลังดำาเนินการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกชีวภาพกันสนิมร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นอกจากนั้นเอส.ที.ไรซิ่งยังมุ่งให้ความสำาคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองทุก
ความต้องการและตอกยำ้าความเป็นผู้นำาการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายในประเทศในปี 2555 
เอส.ที.ไรซิ่งมุ่งพัฒนาการตลาดแนวสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าในวันนี้และวันหน้าสำาหรับทุกคน
มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เหนือกว่าและคำานึงถึง
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน

สานต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผสานความร่วมมือสร้างคุณค่าให้ชุมชน เอส.ที.ไรซิ่ง
ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียคือพนักงานลูกค้าชุมชนผู้รับเหมาภาครัฐและสถาบันการเงินร่วมถึงให้ความสำาคัญทาง
ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชน
รอบข้างและสังคมโดยรวมโดยในปี 2555 เอส.ที.ไรซิ่งได้เข้าร่วมดำาเนินโครงการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW)ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
(จากปี 2552) ซึ่งได้รบความสนใจจากผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคการศึกษาองค์กร
อิสระเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องซึ่ง
เป็นที่ยอมรับและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางลดผลกระทบต่างๆด้วยการนำา
แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจซึ่ง
จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าพร้อมสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ที่อยู่	 888/102 หมู่ที่ 19 ถนนบางพลี-ตำาหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 
10540

โทรศัพท์	 02-174-7160-2
โทรสาร	 02-174-7159
Home	page	 WWW.STRIZING.COM
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ชื่อผู้ติดต่อ	 วิสุดา คำามีถา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-174-7160-2
E-mail	 STRIZING@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2544
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 35 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 45,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตและจำาหน่ายน้ำายาทำาความสะอาดคราบไขมันและน้ำายาเคลือบผิวป้องกันสนิมให้กับเหล็ก
และรับจ้างชุบป้องกันสนิมให้กับชิ้นงานเหล็กทั่วไป

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์กระดาษกันสนิม และ Zircoatec เพื่อกระดาษ 

 ป้องกันโลหะ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการเคลือบผิว 
 โลหะและการยึดเกาะสีให้คงทนและลดปัญหาการเกิดตะกอน 
 จากการใช้ Zinc phosphate

ด้านกระบวนการ	 1. รับชุบฟอสเฟต(PHOSPHATE)อะไหล่รถยนต์ให้กับบริษัท คูราชิกิ สยาม
รับเบอร์ จำากัด 

	 2. รับชุบโครเมตอะไหล่เครื่องบินให้บริษัท HYMEC เพิ่มกระบวนการหรือวิธี
การใหม่ 

	 3.รับชุบสบู่(BONDER-LUBE)อะไหร่รถยนต์
	 4.ผลิตกระดาษป้องกันสนิม ในชื่อ FERROTECT VCI PAPER 
	 5.ผลิตพลาสติกป้องกันสนิมในชื่อ BIO FERROTECT และชื่อ TYPAK VCI 

FILM
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บริษัท ไทยฟาร์เมอร์ ซัสเซส จำากัด
THAI FARMER SUCCESS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำา สารชีวภัณฑ์และสารปรับปรุงดิน
ชนิดต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยฟาร์เมอร์ ซัคเซส จำากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำาเนินงานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำา สารชีวภัณฑ์และสารปรับปรุงดินชนิด
ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ดำาเนินการหลัก 4 ส่วน อันได้แก่ สำานักงานใหญ่ โรงงาน พื้นที่
วิจัยทางการเกษตร และห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อดำาเนิน
งานค้นคว้าทดลองและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถเป็นศูนย์กลางใน
การผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ครบวงจรอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ที่อยู่	 108/3 หมู่ที่ 3 ลำาลูกบัว ดอนตูม นครปฐม 73150
โทรศัพท์	 034-993-411
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ณัฐพล แก้วนิลทอง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 034-993-411
E-mail	 NATTAPONNT37@HOTMAIL.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 25,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 ไม่ระบุ คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้ดำาเนินงานพัฒนาและวิจัยปุ๋ยอินทรีย์น้ำาชนิด
และ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอายุการใช้งาน สารชีวภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
R.X. MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Air-X, AMK

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายยาแผนปัจจุบันในรูปแบบยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง

ที่อยู่	 76 หมู่ที่ 10 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 73130
โทรศัพท์	 034-298-117-20 EXT.2122
โทรสาร	 034-298-117-20 EXT.2422
Home	page	 WWW.RX.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 เกริกศักดิ์ อัศวดารากร / พพรศิษย์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา / เภสัชกรวิจัยฯ
โทรศัพท์	 034-298-117-20 EXT.2122
E-mail	 KIRKSAK@RX.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2546
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 150 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 392,129,085 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยผลิตภัณฑ์ยาใหม่และพัฒนาปรับปรุงสูตรตำารับยา

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

141



บริษัท แอคมี เคม เทค จำากัด
ACIME CHEM TECH COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

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

โทรศัพท์	 02-810-0090
โทรสาร	 02-810-0089
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุเมธ ธัญชัยภัทร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 02-810-0090
E-mail	 SUMET556@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2541
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 50 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 120,899,686 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาและปรับปรุงสูตรกาวใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์กาว
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางและ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก



บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำากัด
SOUTH EAST PACKAGING INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

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

โทรศัพท์	 02-240-3884-9, 02-812-4162
โทรสาร	 02-240-3883
Home	page	 WWW.SEP.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปารณีย์ อุณหกิตตินันท์ / จิรัตน์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-240-3884-9, 02-812-4162
E-mail	 PARRANEE@SEP.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2539
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 54,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,169,185,670 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาเกี่ยวกับเพิ่มสเปคของผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 Packagaing ย่อยสลายได้
ด้านกระบวนการ	  เครื่องจักรใหม่ให้ความสะดวกในการผลิต
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บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำากัด (มหาชน)
THAI GYPSUM PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้บุกเบิก
และก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทฯ ได้ขยายกำาลัง
การผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ภายใต้ตรา
สัญลักษณ์สินค้า “ยิปรอค” “Gyproc” ซึ่งอยู่ในเครือของแซง-โกแบ็ง

ที่อยู่	 539/2 ถนนศรีอยุธยา ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
	 โรงงาน: 38/10 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 20230 
โทรศัพท์	 038-408-800 EXT. 867, 038-408-867
โทรสาร	 038-491-167
Home	page	 WWW.GYPROC.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธวัลยา ช่องพิทักษ์ / ธีรศักดิ์ ธงศิริ
ตำาแหน่ง	 PROCESS CONTROL
โทรศัพท์	 038-408-800 EXT. 867, 038-408-867
E-mail	 TAWANYA.CHONGPITHAK@SAINT-GOBAIN.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 10,000,007,870 บาท
จำานวนพนักงาน	 500 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,462,178,905 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาวัตถุดิบและหาทางเลือกใหม่ๆ
ทดแทนเปลื่ยนแปลง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เกี่ยวกับยิปซั่ม,การขนส่ง,วิธีบรรจุสินค้า
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตแบบประหยัดพลังงาน,ประหยัดต้นทุน,  

 ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ 
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บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำากัด
SIAMFITTINGS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ข้อต่อประปาโลหะ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทดำาเนินกิจการด้านงานผลิต ส่งออก ขายส่ง อุปกรณ์ประปา ข้อต่อ ข้องอโลหะ

ที่อยู่	 100/1 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
74130

โทรศัพท์	 02-429-1029
โทรสาร	 02-429-1156
Home	page	 WWW.SIAMFITTINGS.TH.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปริยาภรณ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-429-1029
E-mail	 HRM_SIAM@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2520
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 450,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 900 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,357,040,665 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

147



บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำากัด
DAI ICHI PLASTIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำา ห้องสุขาสำาเร็จรูป แผงกั้นจราจรแบบเติมน้ำา แผ่นพื้นเอนกประสงค์ 
อุปกรณ์ก่อสร้างจากพลาสติก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไดอิชิพลาสติคจำากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าพลาสติกนวัตกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตพลาสติกมากว่า 20 ปี 
สินค้าพลาสติกนวัตกรรม เช่น ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำาเป็น เจ้าแรกของประเทศไทย โดยได้รับการ
จดสิทธิบัตรการออกแบบและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติประจำาปี พ.ศ. 2557 (ประกาศปี2558) บริษัทฯมีความมุ่ง
มั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำาเสมอ ด้วย ISO9001:2008 
และยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆต่อไป 

ที่อยู่	 35 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 034-823-941-4
โทรสาร	 034-823-841-4
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิริเพ็ญ ทองปัสใน
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการสำานักงาน
โทรศัพท์	 034-823-941-4
E-mail	 DAIPLAST@YAHOO.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2550
สถานะการถือหุ้น	 ไม่ระบุ

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 70 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 140,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การออกแบบสินค้าพลาสติกเรืองแสงในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 อยู่ในกระบวนการทำางาน
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำากัด
NAWAPLASTIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ท่อและข้อต่อพีวีซี

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าท่อและข้อต่อ PVC ภายใต้แบรนด์ เอสซีจี

ที่อยู่	 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	 02-586-2462
โทรสาร	 02-586-5757
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทิชา สายะเวส
ตำาแหน่ง	 วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-586-2462
E-mail	 TICHASAY@SCG.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2538
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 426,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 4,434,173,831 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับสูตรของการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
UNION NIFCO COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ใช้ในยานยนต์และอื่นๆ

ที่อยู่	 99/11 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด (กม.38) บางสมัคร บางปะกง 
ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์	 038-842-130 EXT.143
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศิลปชัย บุญราย
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการบริษัทฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิต
โทรศัพท์	 038-842-130 EXT.143
E-mail	 SILAPACHAI@UNION-NIFCO.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,076,955,680 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภันและกระบวนการของเดิมให้ดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำากัด
Y.T. RUBBER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
STR20

ที่อยู่	 51/2 หมู่ที่ 1 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์	 02-107-0735
โทรสาร	 02-107-0734
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อนันต์ แสงวิจิตรกุล/เจตสุดา
ตำาแหน่ง	 วิศวกรโครงการ
โทรศัพท์	 02-107-0735
E-mail	 ANAN.S@YTRC.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2551
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 2,115,744,765 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับคุณภาพของยาง STR 20

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  เครื่องชั่งยางแผ่นแบบบันทึกค่าในขบวนการผลิตเพื่อความ 

 ต่อเนื่องในการทำางานและความถูกต้องในด้านคุณภาพ
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บริษัท ทีพีบีไอ จำากัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Plastic Packaging

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Plastic Packaging Producer

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

โทรศัพท์	 02-429-0356, 081-194-4689
โทรสาร	 02-429-0358
Home	page	 WWW.TPBI.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 วริสร์ เจริญพานิช
ตำาแหน่ง	 นักวิจัย
โทรศัพท์	 02-429-0356,081-194-4689
E-mail	 WARIS@TPBI.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2530
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 300,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 4,408,124,168 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาปรับปรุงสูตรและมีการพัฒนาส่วนของวัตถุดิบ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  เครื่องจักรใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
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บริษัท ยูโรไทร์ จำากัด
EUROTYPE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 37 ซอยเพชรเกษม 86 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์	 02-804-8642
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 วสันต์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT
โทรศัพท์	 02-804-8642
E-mail	 WASAN@EUROTYRE-TH.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 30,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 80 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 167,232,860 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เครื่องเติมลม
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำากัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 
10540

โทรศัพท์	 038-636-094-6
โทรสาร	 038-636-093
Home	page	 WWW.THAIFILMIND.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 อิสราวดี
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-636-094-6
E-mail	 RD@THAIFILMIND.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 2,661,750,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 650 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,674,463,985 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงคุณสมบัติของสินค้าเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 วิจัยตามความต้องการของลูกค้า
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำากัด
SAFE SKIN MEDICAL & SCIENTIFIC (THAILAND) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ถุงมือทางการแพทย์และถุงมือวิทยาศาสตร์

ที่อยู่	 200 หมู่ที่ 8 ปริก สะเดา สงขลา 90120
โทรศัพท์	 074-460-906 EXT.8817
โทรสาร	 074-460-912
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 จำานงค์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 074-460-906 EXT.8817
E-mail	 JUMNONG.INTHASARO@HYH.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2541
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 ไม่ระบุ บาท
จำานวนพนักงาน	 ไม่ระบุ คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านถุงมือ ดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล 
Green Level 5 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ค้นว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
ด้านกระบวนการ	  พัฒนากระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
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บริษัท ไทยบริดจสโตน จำากัด
THAI BRIDGESTONE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 990 ชั้น 16 ถนนพระราม 4 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	 02-516-8763
โทรสาร	 02-526-9952
Home	page	 WWW.BRIDGESTONE.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 เกียรติรัตน์ ธีรธรรมสารี
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์	 02-516-8763
E-mail	 KIEATTIRAT.THEERATHAMMASAREE@BRIDGESTONE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2510
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50

ทุนจดทะเบียน	 400,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 4,000 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 33,050,996,464 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์รุ่นใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 Function เพิ่มเป็น Eco มากขึ้น , Design ความนุ่มนวลในการ 

 ขับขี่ การยึดเกาะถนน
ด้านกระบวนการ	  ปรับ Process เครื่องจักร,เวลาการสิ้นเปลืองและลดส่วน 

 สูญเสียในการผลิต
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บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำากัด
UNION PROPERTY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กระเบื้อง PVC ปูพื้น , กระเบื้องยาง

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

โทรศัพท์	 02-581-2340-4
โทรสาร	 02-581-6177
Home	page	 WWW.STARFLEXTILE.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 02-581-2340-4
E-mail	 SAKDA@STARFLEXTILE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2532
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 120,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 170 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 188,652,508 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดใช้สารตะกั่ว

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ได้รับการรับรองสินค้าฉลากเขียว
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำากัด
CS RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
RUBBER COMPOUND

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
สามารถผลิตยางคอมปาวด์ได้หลากหลายทั้งยางสี , ยางดำา , CARBON BLACK MASTER-
BATCH ผลิตได้ทั้งคอมปาวด์ยางธรรมชาติและคอมปาวด์ยางสังเคราะห์ทุกชนิด

ที่อยู่	 199/20 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170
โทรศัพท์	 038-444-317 ,038-443-985-6 EXT.102
โทรสาร	 038-443-932
Home	page	 WWW.CSRUBBER.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 รัชดา
ตำาแหน่ง	 Q&EMR
โทรศัพท์	 038-444-317 EXT.102
E-mail	 RADCHADA_K@CSRUBBER.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 68,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 180 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 341,239,852 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
คิดสูตรในการผสม RUBBER COMPOUND

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จำากัด
ADVANCE ROLLER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริการหล่อขึ้นรูปและผลิตลูกกลิ้งยางสังเคราะห์ในแท่นพิมพ์ระบบต่างๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
นำาเข้าผ้ายางและเคมีภัณฑ์ต่างๆใช้ในระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต

ที่อยู่	 30/48 หมู่ที่ 1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 034-452-160
โทรสาร	 034-452-163
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไตรรงค์ ขันสาคร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 034-452-160
E-mail	 TRIRONGK2519@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 20 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 23,768,713 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงสูตรให้ดีขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 คุณสมบัติเปลี่ยนจากตลาด ลดต้นทุน
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท นิวโมเดอร์นซุปเปอร์แพค จำากัด
NEW MODERN SUPER PACK COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ชริ้งฟิล์มพลาสติก

ที่อยู่	 128/515 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
10540

โทรศัพท์	 02-706-3800-9
โทรสาร	 02-706-3796-97
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 เรืองระวี สุวรรณชัย
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์	 02-706-3800
E-mail	 RUENG@NEWMODERN1985.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2528
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 300,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 290 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 203,301,586 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
หาวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการพิมพ์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตและจำาหน่ายชริ้งฟิล์มพลาสติก
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ แก้ว



บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำากัด
T. P. I. CONCRETE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
คอนกรีตผสมเสร็จ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ออกแบบและผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน รวมทั้งจัดส่งคอนกรีตได้
รวดเร็ว สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่	 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	 02-678-5350
โทรสาร	 02-678-5376-8
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 กำาธร ฤกษ์ศุภพร
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์	 02-678-5350
E-mail	 KAMTHORNA@YAHOO.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2534
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 840,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 2,045 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 6,461,673,803 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 มีการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพดีมากขึ้น 

 สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)
DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ดผนังและฝ้า อิฐมวลเบา

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2528 โดยใช้ชื่อ บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำากัด จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำากัด เมื่อ 3 เมษายน 2544 
และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำากัด (มหาชน) เมื่อ 2 
ธันวาคม 2547 ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด 
(มหาชน) เมื่อ 18 มกราคม 2554 จนปัจจุบัน (มกราคม 2559) โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่
ที่ อ.เมือง จ.สระบุรี

ที่อยู่	 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
โทรศัพท์	 036-224-171
โทรสาร	 036-224-187
Home	page	 WWW.DBP.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปองพล จักรกาญจน์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์	 02-619-0742
E-mail	 PONGPOL.JAK@DBP.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2528
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 1,049,650,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 918 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 4,227,889,760 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพ การใช้งานและราคาที่เหมาะสม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นนวัตกรรม 

 ขององค์กร (เช่น กระเบื้องจตุลอน, กระเบื้องเจียระไน) รวมถึง 
 พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานงานบริการติดตั้งเพื่อให้เกิดการใช้งาน 
 ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพิ่มความสะดวกในการทำางานและลด 
 ปัญหาจากการใช้งานผิดประเภทต่างๆ

ด้านกระบวนการ	  พัฒนาปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน  
 เพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงศึกษาและ 
 นำาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
 ผลิตภัณฑ์
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำากัด (มหาชน)
DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิค

ที่อยู่	 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310

โทรศัพท์	 02-276-9275 EXT.129
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สัญชัย เจนจรัตน์
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-276-9275-81 
E-mail	 SUNCHAI.JE@DYNASTYCERAMIC.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 652,800,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 600 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 7,177,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยหาวัตถุดิบทดแทนโดยมีความแข็งในการขดลดลงและหาวัตถุดิบทดแทนที่อยู่ใกล้โรงงาน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ใช้วัตถุดิบใหม่ ลดการใช้พลังงาน
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตลดต้นทุนมากที่สุด
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บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด
THE SIAM CERAMIC GROUP INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
โรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้น-บุผนังในเครือซีเมนต์ไทย

ที่อยู่	 40 หมู่ที่ 2 หนองปลิง หนองแค สระบุรี 18140
โทรศัพท์	 036-376-400 EXT.1505
โทรสาร	 036-376-433
Home	page	 WWW.SGITILES.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิทธิโชค สบายเมือง
ตำาแหน่ง	 วิศวกรโครงการและนวัตกรรม
โทรศัพท์	 036-376-400 EXT.1505
E-mail	 SITTHICS@SCG.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 960,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,100 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 2,779,322,021 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา Ecotile

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 กระเบื้องดิจิตอล
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำากัด
THAI TECHNO GLASS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กระจกที่เกี่ยวกับงานอาคาร สิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทผลิต-จำาหน่ายกระจกตกแต่งภายใน (Interior Glass) กระจกตกแต่งภายนอก (Exterior 
Glass) และกระจกทุกชนิดธุรกิจกระจกเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

ที่อยู่	 132/3 หมู่ที่ 9 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์	 034-291-641
โทรสาร	 034-291-640
Home	page	 WWW.BSGGLASS.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภัทรากร อำามรรักษ์ / ทัศน์ชพร สถาพร
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 034-291-641
E-mail	 BHATTRAKORN@BSGGLASS.COM / TASCHAPORN@BSGGLASS.

COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2536
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 98,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 370 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 310,779,143 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาวัสดุรีไซเคิลจากโรงงาน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 The Aromas (Aroma dice, Aroma Towers), Fertilizer  

 Stone
ด้านกระบวนการ	  การบำาบัดน้ำาทิ้งจากเครื่องเจียรกระจก การพัฒนาเครื่องผสมสี 

 และตรวจสอบเฉดสี
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บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำากัด
THI SIAM REFRACTORY INDUSTRY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วัสดุทนไฟ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายสินค้าวัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่	 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	 081-550-3632
โทรสาร	 036-281-234
Home	page	 WWW.SIAMREFRACTORY.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมเกียรติ สืบถวิลกุล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์	 081-550-3632
E-mail	 SOMKEATS@SCG.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2536
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 300,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 350 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,166,828,332 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้า Brick และ Monolithic ประเภท Fireclay, High Alumina, Magnesia, Mag-
nesia Spinel, Insulation และอื่นๆ 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 Anti-Hydration Magnesia Spinel Brick
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรมการผลิต 
โลหะขั้นมูลฐาน



บริษัท แม่น้ำาสแตนเลสไวร์ จำากัด (มหาชน)
MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตลวดและเพลาสแตนเลส/เหล็กคาร์บอน ลวดเชื่อมสเตนเลสอาร์กอน มิก-ทิก ลวดเชื่อม
สำาหรับยานยนต์และสเตนเลสเกรตติ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แม่น้ำาสแตนเลสไวร์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยเป็นผู้ผลิตลวด เพลา ทรง
ยาวตันชนิดรีดเย็นในตอนต้นของการก่อตั้งธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ 
เช่น ลวดกลม ลวดรูปร่างพิเศษ เพลาหุน เพลาพรีซิชั่น ลวดเชื่อมสแตนเลสอาร์กอน มิก-ทิก 
ลวดเชื่อมท่อไอเสียยานยนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการตกแต่งสถาปัตยกรรม อาทิ สเตนเลส
เกรตติ้ง คิ้วสเตนเลส เส้นสแตนเลสสำาหรับงานตกแต่งภายใน-ภายนอก

ที่อยู่	 299 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์	 02-725-3999
โทรสาร	 02-725-3901
Home	page	 WWW.MENAMSTAINLESS.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่อิ๊ง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 02-725-3999
E-mail	 DUENPEN@MENAMSTAINLESS.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2534
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 299,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 266 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,040,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาเครื่องจักรในการผลิตและปรุงปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำากัด
CHAIPHADPHAND COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Signage & Structure & Led Lighting

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ เริ่มดำาเนินการ 2535 ผลิตภัณฑ์ ทั้งส่งออกและขายในประเทศ โดยเน้นในเรื่อง
คุณภาพเป็นอันดับแรก โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย  ส่วนผลิตภัณฑ์ Led light-
ing ผลิตเพื่อใช้สำาหรับงานป้ายและงานทั่วไป เช่น Area light , Street light , High bay , 
Led bar & Solar farm system

ที่อยู่	 24/5 หมู่ที่ 3 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์	 02-904-9917
โทรสาร	 02-904-8524
Home	page	 WWW.CPPSIGN.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 กฤษฎาวิช
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 02-904-9917
E-mail	 KRISSADAWICH@CPPSIGN.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 100 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 234,739,008 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนางาน Aluminum Light box & lighting เพื่อใช้เองในงาน Signage และเพื่อขาย
ทั่วไปหรือ ตามความต้องการของลูกค้า ออกแบบเฉพาะงาน และระบบโซล่าแทร็กเกอร์ใน
โซล่าฟาร์ม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์ Signage & Lighting ตามมาตรฐานที่โรงงานผลิต 

 และออกแบบตามความต้องการของลูกค้าและระบบโซล่า 
 แทร็กเกอร์ ในโซล่าฟาร์ม

ด้านกระบวนการ	  การผลิต โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและ 
 ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและมีกระบวนการผลิตทีใช้เครื่องจักร  
 CNC เป็นหลัก มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อ 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ลูกค้า
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อุตสาหกรรมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจาก 

โลหะประดิษฐ์



บริษัท เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จำากัด
CHEVAL ELECTRONIC ENCLOSURE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
19” Rack, WallBox, PF 19”, SA (Stand alone Enclosure) Seismic Rack and Out-
door cabinet

ที่อยู่	 145 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ที่ 17 บางเสาธง บางเสาธง 
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์	 02-315-1504-5
โทรสาร	 02-315-1506
Home	page	 WWW.CHEVALGRP.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ยุทธศักดิ์ อริยกุลนิมิต
ตำาแหน่ง	 RDD
โทรศัพท์	 02-315-1504-5
E-mail	 YUTHASAK@CHEVALGRP.COM, STEVE@CHEVALGRP.COM (CM)

ปีที่ก่อตั้ง	 2530
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 144,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 249,263,292 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา Arion rack แบบ light ที่มีน้ำาหนักเบาขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เมทเทิล เมท จำากัด
METAL MATE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ถังบรรจุก๊าซ

ที่อยู่	 555 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธรักษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
10280

โทรศัพท์	 02-701-1571
โทรสาร	 02-701-1572
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อนรรฆ สุคนธฉายา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-701-1571
E-mail	 ANAK.S@METAL-MATE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2540
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 135,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 500 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 663,520,196 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ถังความดันสูง ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากวัสดุคอมโพสิตและอลูมิเนียมและ
ถังบรรจุก๊าซชีวะภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ถังแบบใหม่ Material ใหม่
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตใหม่
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บริษัท พี เอส ซี อินดัสตรีย์ จำากัด
P S C INDUSTRISE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รับกลึงโลหะทุกชนิด เช่น อะไหล่

ที่อยู่	 159 ถนนร่มเกล้า คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520

โทรศัพท์	 02-360-9367
โทรสาร	 02-360-9368
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พิพัฒน์ โรจนนันท์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-360-9367
E-mail	 PIPATANA_ROTE@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2532
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 1,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 14 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 45,318,411 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไทยโกเบ เวลดิง จำากัด
THAI KOBE WELDING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ลวดเชื่อมไฟฟ้า

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์

ที่อยู่	 500 หมู่ที่ 4 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท แพรกษา  
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์	 02-324-0588
โทรสาร	 02-323-0797
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 JIRAPORN WONGNAREE
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์	 02-324-0588
E-mail	 JIRAPORN@THAIKOBE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2511
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 24,500,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 282 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าต่อจากปี 55 และเพิ่มแบรนด์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

179



บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำากัด
ASAHI INTECC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 158/1 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์	 02-501-2024-7, 081-188-2451
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 วิทยา สินทร
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโส
โทรศัพท์	 02-501-2024-7, 089-188-2451
E-mail	 WITTHAYA.TH@ASAHI-INTECC.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2532
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 270,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,800 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 2,234,518,631 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสร้างเครื่องจักรระบบใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เครื่องตีเกลียวสปริงที่สามารถสร้างระยะห่างได้ด้วยตัวมันเอง
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตที่ลดเวลา ลดขั้นตอนการทำางานและลดต้นทุน 

 ในการผลิต
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อุตสาหกรรมการผลิต 
อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ 

โทรทัศน์และการสื่อสาร



บริษัท โจวิท จำากัด
JOWIT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ระบบควบคุมการจอดรถ, ระบบสแกนใต้ท้องรถ, ระบบอ่านป้ายทะเบียน, ระบบควบคุม
ประตู, ระบบกล้องวงจรปิด 

ที่อยู่	 54 อาคารบีบี ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 1302 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์	 02-664-3069
โทรสาร	 02-664-3060
Home	page	 WWW.JOWIT.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ศรเสน่ห์ แสงสุวรรณ
ตำาแหน่ง	 พนักงานขาย
โทรศัพท์	 02-664-3069
E-mail	 SORNSANEA@JOWIT.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2542
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 ไม่ระบุ คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาด้านซอฟท์แวร์ ระบบควบคุมการจอดรถ, ระบบสแกนใต้ท้องรถ, ระบบอ่านป้าย
ทะเบียน 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำากัด
YINGCHAROEN COMMUNICATION COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เสาอากาศทีวีดิจิตอล, อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์, เสาอากาศสำาหรับเดินระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำากัด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเสาอากาศทีวีคุณภาพใน
ประเทศไทย ยี่ห้อต่างๆเช่น BETA , KDX , etc.

ที่อยู่	 800 ซอยบางแค 14 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์	 02-455-5915 , 080-590-1115
โทรสาร	 02-454-3633
Home	page	 WWW.BETADIGITALHD.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธนวัฒน์ มงคลคุณวัฒน์
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์	 02-455-5915,080-590-1115
E-mail	 TANAWAT@BETAANTENNA.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 60 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 11,756,876 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา	Ecommerce	solution	และ	In-house	PCB	prototyping

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เสาอากาศทีวีดิจิตอลระบบ HYBRID ตัวแรกของประเทศไทย
ด้านกระบวนการ	  ระบบหัวแจ๊คเชื่อมต่อแบบ Permanent type และ ชุดติดตั้ง 

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

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารใยแก้วนำาแสงและระบบเลเซอร์ในทางอุตสาหกรรม 
ได้แก่ Fusion Splicer, Fiber Cutters, Field Assembly Connector, Splitter Modules for 
FTTx System  Fullband Tunable ITLA and PLC-based Receiver Chips for 100G 
Digital Coherent System  Wavelength Filters, Pump Laser Diode Modules for Opti-
cal Amplifier  Fiber Laser Cavity, Pump Laser Diode Modules for Industrial Fiber 
Laser

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตและพัฒนา ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบสื่อสารใยแก้วนำาแสงและระบบเลเซอร์ในทาง
อุตสาหกรรม

ที่อยู่	 1/71 หมู่ที่ 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์	 035-226-581-4
โทรสาร	 035-226-580
Home	page	 WWW.FITEL.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สงวน อนันตธนะสาร
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 035-226-581-4
E-mail	 SANGUAN@FITEL.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2544
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 580,800,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 800 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 2,329,386,008 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการที่ได้รับมาจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนา
ผลิตผลการผลิต
2. สร้างระบบวัดและระบบเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เช่น การทดสอบ PCBA 
ของITLA  ระหว่างใช้งานจริงภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาเทคนิคการ Simulation เพื่อคำานวณอัตราการทะลุและสะท้วนทางแสงภายใน Fiber 
Grating

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและตอบรับ 

 ความต้องการของผู้ใช้ในระดับที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Pump  
 Laser Diode Module ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง แต่ 
 เอาท์พุททางแสงเพื่มขึ้นและมี noise เมื่อใช้งานที่ความเร็วสูง 
 ลดลง

ด้านกระบวนการ	  การพัฒนาเรื่องผลิตผลการผลิตเพื่อลดต้นทุ น รวมถึงการ 
 นวัตกรรมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น

	  1. วิธีการให้ความร้อนสู่ PLC waveguide เพื่อปรับความสมดุล 
  ของ TE และTM เอาท์พุทจากชิพสำาหรับ DPQPSK receiver

	  2. วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแบบของ Flexible cable ใน 
  กระบวนการผลิตITLA ให้มีความทนทานมากขึ้น
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บริษัท นาโกย่า อุตสาหกรรม จำากัด
NAKOYA INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Amplifier, Pre-Amplifier, Equalizer และ Speaker

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
กว่า 30 กว่าปี ที่บริษัท นาโกย่าอุตสาหกรรม จำากัด ได้มุ่งมั่นทุ่มเทกับการดำาเนินธุรกิจ โดย
เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยการรับซื้อเศษไม้ที่ผลิตผิดแบบจากโรงงานที่มีการส่งออกแล้วนำา
เศษไม้เหล่านั้นมาผลิตเป็นโครงตู้วิทยุออกจำาหน่ายและผลิตให้กับบริษัทที่ผลิตวิทยุเรื่อยๆมา
จึงก่อตั้งบริษัท นาโกย่าอุตสากหรรมขึ้นเพื่อผลิตและประกอบเครื่องเสียง ตู้ลำาโพง ภายใต้
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

ที่อยู่	 97,99 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์	 02-807-3140
โทรสาร	 02-445-5368
Home	page	 NAKOYA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ไม่ระบุ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-807-3140
E-mail	 NAKOYA06@YAHOO.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 70,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 120 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 63,672,653 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม , ปรับปรุงกระบวนกการที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำากัด
QUALITY ASSEMBLY (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริการรับ ประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ สายไฟเครื่องจักรต่าง รวมถึงการผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่ของเมอร์เตอไซด์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น CDI อุปกรณ์กันขโมย อุปกรณ์
ควบคุมไฟเลี้ยว เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทได้รับการรับรองระบบตามมาตรฐานสากลคือ ISO9000/2008 ,ISO14001:2004  
และในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการสัญญาณกันขโมยมอเตอร์ไซด์อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์กันขโมยยี้ห้อ “TONE”  ของเราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยใน
ปี 2558 อีกด้วย

ที่อยู่	 59 ซอยรามอินทรา 56 คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์	 091-780-1679
โทรสาร	 02-948-7066
Home	page	 WWW.QAT.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ภิญโญ มาลา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์	 091-780-1679
E-mail	 PINYO@QAT.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2530
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 15,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 46,412,834 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าที่เป็นอะไหล่มอเตอร์ไซด์ ในชิ้นส่วนเกี่ยวกับกล่องควบคุมการทำางานของ
เครื่องยนต์ของรถมอเตอรไซด์และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 Model ใหม่ทดแทน ชิ้นส่วนทดแทน
ด้านกระบวนการ	  การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการงานด้าน 

 ควบคุมวัสดุ ชิ้นส่วนสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตและการ 
 บริหารจัดการงานขายชิ้นส่วนอะไหล่มอตอร์ไซด์ต่างๆ
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บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด
PARKER INTERNATIONAL COPORATION (THAILAND) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อุปกรณ์เก็บเสียงใน Air condition และรถยนต์

ที่อยู่	 152 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
24180

โทรศัพท์	 038-571-580 EXT.181
โทรสาร	 038-571-588
Home	page	 WWW.PARKERCORP.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 เลิศศักดิ์ ฉันทดิลก
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-571-580 EXT.181
E-mail	 LERTSAK@PARKERCORP.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 28,800,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 257 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 619,889,381 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ของใหม่, ผลิคภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมี
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
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บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด
NISSEI TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ที่ผลิตจากพลาสติก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
โรงงานผลิต ส่งออกอะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ผลิตจากพลาสติกและรับชุบชิ้นงานเหล็กที่เคลือด้วย PE, Nylon

ที่อยู่	 33/39 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-ตราด กม.35.5) พิมพา
บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์	 038-522-000
โทรสาร	 038-522-390, 038-522-391
Home	page	 WWW.NISSEI.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 เบญจวรรณ คำาเวียง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-522-000
E-mail	 RDO@NISSEI.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2526
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 35,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน		 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 543,782,043 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสูตรการผลิต

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำากัด
TANYAPOL ENGINEERING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ระบบมอเตอร์ประตูรีโมท 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายระบบมอเตอร์ประตูรีโมท ยี่ห้อ “Type” ในประเทศและส่งออกในทวีป
เอเชีย

ที่อยู่	 58/93-94 หมู่ที่ 8 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์	 02-884-2401-2
โทรสาร	 02-884-2400
Home	page	 WWW.TYPE.CO.TH, WWW.TANYAPOL.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ปรียเวท โลจนานนท์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์	 02-884-2401-2
E-mail	 PREEYAWATE@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2542
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 1,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 24 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 23,849,677 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ประตูรีโมท ให้สามารถสั่งงานกับมือถือ ควบคุมผ่านทาง Internet. 
(Internet of Things)

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ครัยโอไทย จำากัด
CRYOTHAI COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
1. ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
2. อีเทน (HC

2
) 

3. งานบริการด้านวิศวกรรม  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ครัยโอไทย จำากัด ดำาเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยมีโรงงานผลิต LNG 
ตั้งอยู่ที่ ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จำาหน่ายเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อลดต้นทุนด้าน
พลังงานรวมถึงให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ CRYOGENIC 
PROCESS, OIL & GAS FIELD  

ที่อยู่	 60/12 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์	 02-901-3701-4
โทรสาร	 02-901-3705
Home	page	 WWW.CRYOTHAI.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 เอกอุ โชคะสุท
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทรศัพท์	 081-754-3899
E-mail	 EAK-U@HOTMAIL.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2546
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 190,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 50 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 174,502,457 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตก๊าซ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 LNG PLANT CAPACITY 5 MMSCFD
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า



บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
L&E MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
โคมไฟฟ้า 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจัดจำาหน่ายดวงโคมไฟฟ้า รวมถึงให้บริการออกแบบแสงสว่างเพื่อการเลือกใช้โคมไฟ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าแสง
สว่างทั้งในส่วนที่เป็นการทดสอบคุณลักษณะและด้านความปลอดภัย

ที่อยู่	 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์	 02-573-4787 EXT.400
โทรสาร	 02-574-5803
Home	page	 WWW.LIGHTING.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 อรลักษณ์ บริมาสพร
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าห้องปฎิบัติการทดสอบ
โทรศัพท์	 02-573-4787 EXT.400
E-mail	 ORRALUKB@LIGHTING.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 90,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 414,708,366 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาดวงโคมไฟฟ้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ดวงโคมไฟฟ้าและให้บริการด้านการออกแบบ 

 แสงสว่าง
ด้านกระบวนการ	  มีการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่และปรับปรุงกระบวนการการผลิต 

 ให้ลดขั้นตอน รวมทั้งปรับปรุงวัตถุดิบให้มีความแข็งแรงทนทาน 
 มากยิ่งขึ้น
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บริษัท อีดีแอล จำากัด
EDL COMPANY LITIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
PCB,PCBA,Design PCB,My Choice Rater,My Choice Clicker

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) , ออกแบบวงจร PCB , ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , 
ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่อยู่	 25,31,33 ซอยลาดพร้าววังหิน 26  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ

โทรศัพท์	 02-935-8615-8
โทรสาร	 02-935-8619
Home	page	 WWW.EDL.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 รัตติยา / นิติภัทร์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี / ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-935-8615-8
E-mail	 RATTIYA@EDL.CO.TH, NITIPAT@EDL.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 14,652,055 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ระบบประเมินความพึงพอใจ (My Choice Rater) ,ระบบ 

 สอบถามความคิดเห็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (My Choice  
 Clicker)

ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำากัด
MARUKEI INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนในครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำาความเย็น,ตู้เย็น ที่ทำาจากท่อทองแดง

ที่อยู่	 283 ซอยฉลองกรุง 31 (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) ถนนฉลองกรุง  
ลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์	 02-739-4859
โทรสาร	 02-326-0060
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 จิระศักดิ์ จุ่งแสง
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์	 089-765-2008
E-mail	 MARUKEI@MARUKEITHAI.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2534
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 140 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 224,347,286 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสำาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) บริษัทฯดำาเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิต
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “YUASA” เพื่อจำาหน่ายภายในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำาเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำารอง
ในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำาการผลิตและจำาหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON”

ที่อยู่	 164 หมู่ที่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์	 02-769-7300 EXT.7393
โทรสาร	 02-769-7398
Home	page	 WWW.YUASATHAI.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นายพัฒน์เมธินทร์ กระจ่างเจนกิจ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-769-7300 EXT.7393
E-mail	 PATCMAETIN@YUASATHAI.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 107,625,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 624 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,617,726,591 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาแบตเตอรี่ให้ทันสมัยและตอบรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดย
คำานึงถึงคุณภาพของแบตเตอรี่ที่ลูกค้าพึงพอใจ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 แบตเตอรี่ขนาดความจุใหม่, แบตเตอรี่เทคโนโลยีแบบใหม่
ด้านกระบวนการ	  การปรบัปรงุดา้นความปลอดภยัภายในโรงงานและชมุชน,พฒันา 

 เครื่องจักรใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพของแบตเตอรี่
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บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำากัด
THAI TABUCHI ELECTRIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Inverter for PV system, Transformer, Reactor

ที่อยู่	 88 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์	 038-538-982-6
โทรสาร	 038-538-303
Home	page	 WWW.THAI-TABUCHI.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ทรงปกิต แก้วนิยมพาณิชย์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-538-982-6
E-mail	 SONGPAKIT@THAI-TABUCHI.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2530
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 950 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,185,288,543 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาชุดควบคุมโซลาเซล นำามาใช้ภายในประเทศ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 Model ใหม่
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำากัด
STANDARD INSULATOR CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
LINE POST TYPE (CLASS 57-2,CLASS 57-3) PIN POST TYPE (CLASS 
56/57-2,CLASS 56/57-4) SUSPENSION TYPE (CLASS 52-1,CLASS 52-2,CLASS 
52-3,CLASS 52-4)

ที่อยู่	 515 หมู่ 3 ถนนบางบ่อ-คลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
10550

โทรศัพท์	 02-330-1643-5
โทรสาร	 02-330-1155
Home	page	 WWW.STANDARDINSULATOR.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 อุธิศักดิ์ โภคามาตย์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-330-1643-5 EXT.1401,1201
E-mail	 QMR@STANDARDINSULATOR.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2532
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 120,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 240 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 174,261,994 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาคุณภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าศักย์สูง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำากัด
ENERGY SAVING PROJECT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ท่อ PPR

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
รับวางระบบแสงสว่างและปรับแต่งอุปกรณ์

ที่อยู่	 333/43 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง 
นนทบุรี 11110

โทรศัพท์	 02-920-5577, 02-920-5441-2, 081-341-3630
โทรสาร	 02-920-5443
Home	page	 WWW.BESTLIGHTGROUP.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นพมาศ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-920-5577, 081-341-5714
E-mail	 ESPMOFFICE@YAHOO.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2541
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 3,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 16 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 10,331,618 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างโดยใช้หลอดประหยัดพลังงาน, ออกแบบเครื่องดับกลิ่นโดยใช้ 
ไฟฟ้าบ้าน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เอ เอ ยู เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
AAU ENGINEERING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายแหล่งจ่ายไฟสำาหรับงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายแหล่งจ่ายไฟสำาหรับงานอุตสาหกรรม มีทั้ง DC Power Supply และ AC 
Power Supply สินค้ามีดังนี้ 
1. EDI Power Supply 
2. Cathodic Protection Rectifier 
3. AC Transformer

ที่อยู่	 40/2478 หมู่ที่4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์	 02-834-0892, 089-176-7129
โทรสาร	 02-833-9646
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อนุชาติ อุทรักษ์
ตำาแหน่ง	 ENGINEER MANAGER
โทรศัพท์	 02-834-0892
E-mail	 AAU.ENGINEER@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2552
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 1,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 5 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 5,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาแหล่งจ่ายไฟ Power supply

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 Innovation
ด้านกระบวนการ	  เริ่มใช้เครื่องจักรมาช่วย
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บริษัท พัฒน์กล จำากัด (มหาชน)
PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องทำาน้ำาแข็งหลอด โรงน้ำาแข็งซอง ห้องเย็นและเครื่องจักรงานอาหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พัฒน์กล จำากัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักในฐานะ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำาความ
เย็นและเครื่องจักรแปรรูปอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  เป็นผู้ผลิต “เครื่องทำาน้ำาแข็งหลอด” 
รายแรกโดยฝีมือของคนไทย ยังได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศทั่วโลก ในเรื่องการบริการหลังการขายที่เปี่ยมประสิทธิภาพและการผลิตที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามคติพจน์ที่บริษัทฯยึดมั่นมาโดยตลอดว่า “คุณภาพพร้อม
บริการ ด้วยความจริงจังและจริงใจ”  

ที่อยู่	 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์	 02-328-1035-49 EXT.1602
โทรสาร	 02-328-1245
Home	page	 WWW.PATKOL.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 อดิศักดิ์ พูลศรี
ตำาแหน่ง	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคนิคและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-328-1035-49 EXT.1602
E-mail	 ADISAK@PATKOL.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2508
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 320,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,604 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 3,735,296,273 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาเครื่องทำาน้ำาแข็งหลอดและเครื่องจักรในงานอาหาร

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  พัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
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บริษัท เดลต้า เวต แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
DELTA VET MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
อุปกรณ์ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้ออัตโนมัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เดลต้า เวต แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มเลี้ยง
ไก่ครบวงจร รวมถึงระบบ EVAP ในการเลี้ยงไก่แบบโรงเรือนปิด (Closed House System) 
ซึ่งเรามุ่งเน้นค้นหานวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำาให้ลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต เพิ่มศักยภาพของสินค้าและเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าได้ตลอดเวลา ทางบริษัทมุ่ง
เน้นเรื่องนี้มากเนื่องจากเชื่อว่านวัตกรรมจะทำาให้เราโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน สามารถต่อสู้กับคู่แข่ง
ทางการค้าได้โดยที่ไม่ต้องแข่งกันแต่เรื่องราคาเพียงอย่างเดียว

ที่อยู่	 29/34 หมู่ที่ 2 บางน้ำาจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	 081-491-9732
โทรสาร	 034-823-387
Home	page	 WWW.DELTAVET.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ชัยวัฒน์ ยาจารย์
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 081-491-9732
E-mail	 FAQMAIL@DELTAVET.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2538
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 50 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 57,698,705 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำากัด
HALYON METAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ชิ้นงานอิเล็คทรอนิกส์และชิ้นงานโลหะทุกชนิด

ที่อยู่	 41 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย มีนบุรี  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์	 02-906-3242-50
โทรสาร	 02-906-3251
Home	page	 WWW.HALCYON.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 โสรัช สุธนฐาน
ตำาแหน่ง	 รองกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-906-3242-50
E-mail	 HR@HALCYON.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2536
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 
บาทจำานวนพนักงาน	93 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 83,850,855 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยด้านขาเทียม 4 จุดหมุน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำากัด
SIAM IMPLEMENT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
งานนา : จอบหมุน / ขลุบหมุน งานไร่อ้อย: ขาระเบิดดินดาน แบบ 3, 5 ขา / เครื่องหว่าน
ปุ๋ยคอก / จอบหมุน(งานไร่) / ชุดคราดสปริงกำาจัดวัชพืช / เครื่องหว่านปุ๋ยเคมี / ถังฝังปุ๋ย 
แบบ 2 ขา / คอมบายน์ / จอบหมุนกำาจัดวัชพืช แบบร่องคู่ / พาวเวอร์แฮร์โร่ สับคลุกใบอ้อย 
แบบร่องคู่ งานมันสำาปะหลัง : ขาไถ่ระเบิดดินดาน สำาหรับรถแทรกเตอร์ 30-54 แรงม้า

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำากัด ทำาธุระกิจเกี่ยวกับผลิตและจำาหน่ายจอบหมุน (โรตารี่) และ
อุปกรณ์การเกษตรสำาหรับต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตรสำาหรับ
การเตรียมดินเพาะปลูก, ใช้การกำาจัดวัชพืช-บำารุงพืชและการหว่านปุ๋ยคอกบำารุงดิน ไม่ว่าจะ
เป็นงานนาข้าว, ไร่อ้อย, ปาล์ม, ยางพารา, มันสำาปะหลัง และงานเกษตรอื่นๆ ซึ่งวัสดุชิ้น
ส่วนสำาคัญๆที่ใช้ประกอบอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ นำาเข้ามาจากกลุ่มประเทศยุโรปแล้วนำามา
ประกอบและผลิตในประเทศไทย ซึ่งทำาให้สินค้ามีคุณภาพและเป็นการพัฒนาเครื่องมือจักร
กลการเกษตรที่ช่วยให้แก้ปัญหาในภาคการเกษตร เช่น ลดขั้นตอนการทำางาน ประหยัดเวลา
ทำางานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ที่อยู่	 49 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทรศัพท์	 080-456-4491,055-391-298 EXT.12
โทรสาร	 055-391-297
Home	page	 WWW.SIAMIMPLEMENT.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 จิตรกร รองแก้ว/ วรพล สุขพลอย
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการส่วนบริหารและการตลาด/ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 081-953-4335, 080-456-4491, 055-391-298 EXT.12
E-mail	 SIP.JITTAKORN@GMAIL.COM/SIP.WORRAPON@GMAIL.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 60 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 79,814,128 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พาวเวอร์แฮร์โร่ สับคลุกใบอ้อย แบบร่องคู่ คุณสมบัติ
1. ใช้สำาหรับสับคลุกใบอ้อยลงดินเพื่อกำาจัดใบอ้อยและช่วยกันไฟไหม้ใบอ้อย 
2. ใช้กำาจัดวัชพืชในร่องและพรวนบำารุงตออ้อย 
3. ใช้รื้อตออ้อยสำาหรับจะเตรียมดินปลูกอ้อยใหม่ เหมาะสำาหรับรถแทรกเตอร์ ขนาด 100-
135 แรงม้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำากัด
PHATTANA  KARNKASET KHONKAEN FACTORY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เครื่องนวดข้าว “เกษตรพัฒนา”

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องนวดข้าวอเนกประสงค์ “เกษตรพัฒนา” นอกจากนวดข้าวแล้วยัง
สามารถนวดข้าวโพด,ทานตะวัน,เมล็ดเดือย,ปอเทืองและถั่วผิวมันทุกชนิด

ที่อยู่	 20 หมู่ที่ 3 สำาราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์	 043-379-144-8
โทรสาร	 043-379-151
Home	page	 WWW.THAIAGRIWORLD.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สมิหลา หยกอุบล
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 043-379-144-8
E-mail	 KASETKHONKAEN@THAIAGRIWORLD.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2529
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 6,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 55 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557		 43,295,822 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบสายการผลิตชุดคีบอ้อยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.สุนทร นาค
โนนหัน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ลดรอยเชื่อมโดยเปลี่ยนเป็นงานพับและงานรีดลอน LEAN  

 DESIGN กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 และสำานักพัฒนา 
 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ปรึกษา ดร.ชัชพล ชั่งชู / อ.สุวิทย์ ชุมพล
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บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
การผลิตและจำาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) 
สำาหรับเครื่องทำาความเย็น และเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่	 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง ลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์	 02-326-0831
โทรสาร	 02-326-0837
Home	page	 WWW.KULTHORN.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สันติ อนุรักษ์
ตำาแหน่ง	 ASSTANT MANAGER RESEARCH AND DEVELOPMENT 
โทรศัพท์	 -
E-mail	 SANTI_A@KULTHORN.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2523
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 1,000,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 2,200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 670,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยเกี่ยวกับสารทำาความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำาลาย Ozone และลดภาวะโลก
ร้อน เช่น สารทำาความเย็น R-290, R-600a, R410A, R32, R-744(CO2)

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ให้สูงขึ้น พัฒนา 

 คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบสำาหรับใช้กับสารทำาความเย็น R744  
 (CO2)

ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
KEW MAX (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 13/2 หมู่ที่ 8 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์	 02-840-7019-22 EXT.361
โทรสาร	 02-463-3038
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 คุณสรายุทธ / คุณสรรเพชญ
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-840-7019-22 EXT.152
E-mail	 SARAYUT@KENMAX.CO.TH / SANPHET@KENMAX.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2538
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน		 300 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 318,376,065 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยยางกันสะเทือนอิเล็กโทรนิกส์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตภัณฑ์กันกระแทก
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำากัด
FOOD MACHINERY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Cooker, Retort, Washing Machine, Automatic Unloading

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทได้ดำาเนินกิจการผลิตเครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปอาหารเพื่อจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำาและ
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเราจึงตั้งใจออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยตรงตาม
หลักมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้าและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญและ การรักษาคุณภาพทางด้านการผลิตเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยมจึงทำาให้บริษัท ฟู้ด 
แมชชินเนอรี่ จำากัด เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่	 607/50 ถนนกาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250
โทรศัพท์	 074-260-771-5
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 มารุต เจริญศรี
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 074-260-771-5
E-mail	 FM@FOODMACHINERYS.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 12,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 80 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 202,945,666 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร Automatic Unloading

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เครื่องจักรแบบใหม่เพื่อผลิตสินค้าใหม่
ด้านกระบวนการ	  เครื่องจักรแบบใหม่เพื่อผลิตสินค้าใหม่
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อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ 
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง



บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด
BANGKOK SPRING INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 112 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา - ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	 02-728-8649
โทรสาร	 02-728-8511
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 เพทาย ประจงพิมพ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์	 02-728-8649
E-mail	 PHETHAI.P@SOMBOON.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2520
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 130,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 480 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,661,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและออกแบบยานยนต์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำากัด
CIMC VEHICTLE (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและประกอบส่วนพ่วงของรถบรรทุก เช่น หางรถพ่วงแบบแชชซี พิ้นเรียบ ใช้สำาหรับ
วางตู้คอนเทนเนอร์, หางพ่วงประเภทแท้งค์น้ำามัน แท้งค์บรรจุปูนซิเมนท์ผง แท็งค์บรรจุเม็ด
พลาสติก, ตู้คอนเทนเนอร์, กระบะแบบยกเท (ดั้มท์) บนหัวรถและแบบต่อพ่วง, ถังผสม
คอนกรีตติดตั้งบนรถบรรทุก 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำากัด เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล 
กรุ๊ป กับ ซูมิโตโม กรุ๊ป ก่อตั้งที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2008 โดยเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายรถพ่วง 
รถกึ่งพ่วงและอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่งทุกชนิด ในระดับต้นๆ ของทั่วโลก ซึ่งมีฐานการผลิต
อยู่ในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย รวม 10 แห่ง

ที่อยู่	 7/258 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 
21140

โทรศัพท์	 038-650-681-7
โทรสาร	 038-650-684
Home	page	 WWW.CIMCTHAILAND.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธีระยุทธ
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์	 038-650-681
E-mail	 TEERAYUT.PH@GMAIL.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2550
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 260,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 120 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 792,224,684 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มจากเดิมหลายประเภท เช่น  

 การสร้างรถบรรทุกรถ การดัดแปลงรถบรรทุกรถ การสร้าง 
 รถกึ่งพ่วงตู้บรรทุกชนิดผนังเบาพิเศษ การสร้างรถสร้างรถ 
 ถังน้ำามันที่มีทั้งติดตั้งบนรถพ่วงและติดตั้งบนหัวรถ

ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Axle shaft, Front Hub, End Rear Axle, Pulley 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Single step hot forging with pre-forming and Multi-step hot forging with automatic 
transfer loading

ที่อยู่	 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด  บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	 02-728-8534
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 บูรพา ธีระโรจนารัตน์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-728-8534
E-mail	 BURAPA.T@SOMBOON.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 426,711,809 บาท
จำานวนพนักงาน	 900 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 2,622,935,568 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยต่อยอดจากปีที่แล้ว เป็นการวิจัยและพัฒนาสายการผลิตใหม่และมีพัฒนาเพลารถยนต์

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  การใช้ Forging simulation ในการออกแบบพัฒนาการสร้าง 

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

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผ้าดิสก์เบรก ไร้สารใยหิน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543 โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันได้ร่วมวิจัย
และพัฒนาร่วมกับบริษัทชั้นนำาจากประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่น

ที่อยู่	 99 หมู่ที่ 9 ถนนโพธาราม-เขาช่องพราน ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 
70120

โทรศัพท์	 032-359-861-6
โทรสาร	 032-359-867
Home	page	 WWW.N-BRAKE.COM, WWW.NSPORTSBRAKE.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 วาสนา กมลมาลย์นิวัฒน์
ตำาแหน่ง	 วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 032-206-442
E-mail	 VASANA@N-BRAKE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2543
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 150 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 71,167,758 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แบตสำารองและพัฒนาวัตถุดิบ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
การผลิตเครื่องเรือน



บริษัท เช็งฮวดแมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
CHENG HUD MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 97/3 หมู่ที่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์	 02-925-5555 EXT.256
โทรสาร	 02-925-5576
Home	page	 WWW.CHENGHUD.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สานิตย์ จารุจินดา
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-925-5555 EXT.256
E-mail	 SANIT@CHENGHUDMFG.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2533
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 60,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 500 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 120,731,958 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำากัด
WONDERWORLD PRODUCTS COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ของเล่นไม้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตของเล่นไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำาหรับเด็กช่วงวัย 0-6 ปี 

ที่อยู่	 172 หมู่ที่ 4 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 
12000

โทรศัพท์	 02-978-3300
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.WONDERWORLDTOY.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 พงศธร พัฒนดุล
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-978-3300
E-mail	 DESIGN@WONDERWORLDTOY.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2528
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 150 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้แบบใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ของเล่นเด็ก
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไทยออยล์ซิลอินดัสตรี้ จำากัด
THAI OIL SEAL INDUSTRIES COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ออยล์ซิล โอริง ผลิตภัณฑ์ยาง

ที่อยู่	 186 ซอยเจริญพานิช ถนนทรงวาด ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์	 02-463-3505
โทรสาร	 02-463-3504
Home	page	 WWW.TOS.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 นายทวิช ดำารงวาจาสัตย์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 02-463-3505,02-819-1798-9,099-350-2888
E-mail	 THAIOILSEAL@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2510
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 8,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 80 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตออยล์ซิล โอริง ผลิตภัณฑ์ยางจากยาง NR NBR ACM  

 SILICON HNBR VITON
ด้านกระบวนการ	  ผลิตออยล์ซิล โอริง ผลิตภัณฑ์ยางจากยาง NR NBR ACM  

 SILICON HNBR VITON
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บริษัท ไฮย์ พี.พี.ซี. (ประเทศไทย) จำากัด
HIGH P.P.C. (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผ้าขนสัตว์เทียม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไฮย์ พี.พี.ซี. (ประเทศไทย) จำากัด ก่อตั้งมานานเกือบ 30 ปี ได้ทำาการพัฒนาเรื่อง
นวัตกรรมการทอและผลิตผ้า ที่มีลายการทอใหม่ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดไทยและตลาดโลก ปัจจุบัน
บริษัทฯ ก็ยังคงคิดค้นวิธีการทอรวมถึงออกผ้าลายใหม่ๆ รวมถึงการใช้วัสดุที่เหมาะสมทั้งกับ
การนำาไปผลิตต่อและการใช้งาน เพื่อให้ตลาดได้มีสินค้าที่หลากหลายเสมอมา

ที่อยู่	 12/31 หมู่ 7 ถนนท่าข้าม กม.5 แสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150

โทรศัพท์	 02-415-5111, 02-895-6636
โทรสาร	 02-415-5127
Home	page	 WWW.HPPC.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สรรสิทธิ์ แก้วอินทร์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-895-6636 EXT.210
E-mail	 SANSIT@HPPC.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2530
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 85,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 98 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 95,933,168 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นปรุงสูตรในการออกแบบทอผ้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ลายผ้า
ด้านกระบวนการ	  ไลน์การผลิตลายผ้า
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บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำากัด
P.J.CHOLBURI PARAWOOD COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออกต่างประเทศ

ที่อยู่	 928/1 หมู่ที่ 1 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220
โทรศัพท์	 038-158-857
โทรสาร	 038-158-861
Home	page	 WWW.PJPARAWOOD.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นัฐพล บุญเรือง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 038-158-857
E-mail	 NATTHAPON@PJPARAWOOD.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2543
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 349 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 545,679,657 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ดำาเนินการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำาเสนอลูกค้า ปรับปรังด้านการลดต้นทุนของสินค้าและลด
การใช้ทรัพยากร 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 สร้างเครื่องจักรใหม่ๆและมีการปรับเปลี่ยนไปใช้การทำาสียูวี 

 ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ด้านกระบวนการ	  ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต ไลน์การผลิตเพื่อเพิ่มยอดการผลิต  

 และคุณภาพสินค้า
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บริษัท ยัลเลยาร่า เอเชีย จำากัด
HJELLEGJERDE ASIA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เก้าอี้, โซฟา

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิต เก้าอี้ โซฟา ส่งนอก โดยมีบริษัทแม่อยู่นอร์เวย์

ที่อยู่	 7/115 หมู่ที่ 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์	 038-956-119
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ชยุต
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 038-956-119 EXT.120
E-mail	 CHAYUT.PROMSUWAN@HJELLEGJERDE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2542
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 105,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 196 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 314,007,817 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เฟอร์นิเจอร์
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำากัด
YKK (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ซิปรูดและกระดุมโลหะ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำากัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ในปีพ.ศ. 2520 ดำาเนินการ
ผลิดและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ซิปรูด กระดุมโลหะและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้กับเสื้อผ้า, รองเท้า, 
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอื่นๆ ซึ่งจัดจำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “YKK” โดยมุ่งผลิต
สินค้าอย่างมีคุณภาพตรงต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949  ระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OSHMS ของ
ประเทศญี่ปุ่นและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001

ที่อยู่	 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์	 02-323-9041
โทรสาร	 02-709-5925
Home	page	 WWW.YKK.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 สราวุธ แสงพิทยา
ตำาแหน่ง	 SUPERVISOR
โทรศัพท์	 02-323-9041
E-mail	 SARAWUT_S@YKK.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2520
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 80,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,689,513,447 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 กระดุม ซิป
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
การรีไซเคิล & ไฟฟ้า แก๊ส

ไอน้ำาและอากาศ



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำากัด (มหาชน)
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ตาม
โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาให้กับโรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
กิจการพลังงานกระทรวงพลังงาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogen-
eration Combined Cycle Plant) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
	

บริษัทฯ ได้ขยายกำาลังการผลิตและตั้งบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำากัด และ 
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำากัด ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power 
Producer: VSPP) ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
และไอน้ำาโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงและ บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี 
จำากัด ทำาการผลิตชีวมวลอัดเม็ดเพื่อส่งออก

ที่อยู่	 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20210
โทรศัพท์	 038-481-555 EXT.240, 02-7456684-6
โทรสาร	 038-481-551
Home	page	 WWW.SAHACOGEN.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 วาสนา/อมรพงษ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์	 038-481-555 EXT.240, 02-745-6684-6
E-mail	 HRADMIN@SAHACOGEN.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 955,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 55 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 4,179,162,975 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ทำาวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทในเครือบริษัทสหโคเจน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
การก่อสร้าง



บริษัท ปภพ จำากัด
PAPOP COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสีย กากอุตสาหกรรมและขยะชุมชน,  ระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ, ระบบบำาบัดน้ำาเสียอุตสาหกรรม, ระบบบำาบัดก๊าซชีวภาพและระบบนำาน้ำาเสียกลับมา
ใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 ด้วยเป้าหมายเป็นผู้นำาในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้บริการด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จึงให้ความสำาคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมประสิทธิภาพสูงใหม่ๆ สำาหรับบริการอุตสาหกรรม ด้านบริการให้
บริการทั้งทางด้านเทคนิค การเงินและขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการในโครงการประเภท 
Turnkey project,BOO,BOT และ Consultant นำาเสนอผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และการประหยัดพลังงาน ที่เกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีด้านต่างๆ และองค์ความรู้จาก
การวิจัยพัฒนาของบริษัท เช่น UASB,Biogas,SRR

ที่อยู่	 43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ  จรเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์	 02-570-5580 EXT.7110
โทรสาร	 02-570-5580-5105
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 คุณพงศกร เทียนสว่าง
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-570-5580 EXT.7110
E-mail	 PHONGSAKORN@PAPOP.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2534
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 115,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน		 71 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 91,241,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสีย กากอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน,  ระบบปรับปรุง
คุณภาพก๊าซชีวภาพ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสีย กากอุตสาหกรรมและ 

 พืชพลังงาน
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
บริการด้านการขนส่ง 

และท่องเที่ยว



บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120

โทรศัพท์	 02-287-8596
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.AEROTHAI.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 วิริยะ จริยวิทยานนท์
ตำาแหน่ง	 กองการผลิตและซ่อมบำารุง
โทรศัพท์	 02-287-8596
E-mail	 WIRIYA@AEROTHAI.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2491
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 660,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 3,018 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 9,557,130,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 การวาดภาพพื้นที่การให้บริการจราจรทางอากาศด้วย Software  

 Radio Mobile
ด้านกระบวนการ	  โปรแกรมแสดงการจัดการจราจรขาออกท่าอากาศยาน 

 สุวรรณภูมิ
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อุตสาหกรรม 
บริการด้านบันเทิงและกีฬา



บริษัท ไลท์ซอร์ส จำากัด
LIGHT SOURCE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 497-497/1 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์	 02-935-5890
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ณรงค์ฤทธิ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-935-5890
E-mail	 NARONGRIT@LIGHTSOURCE.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2532
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 40,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 130 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 90,640,933 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา

วิเคราะห์	วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลิต ทำาขึ้นมาตามความต้องการใช้
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
บริการตัวกลางทางการเงิน 

และประกันภัย



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

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 252 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	 02-665-4000,02-290-3333
โทรสาร	 02-276-2033,02-665-4166
Home	page	 WWW.MUANGTHAIINSURANCE.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ยุพิน สืบพงษ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการส่วนวิจัยตลาด
โทรศัพท์	 02-665-4000,02-290-3333
E-mail	 YUPIN.S@MUANGTHAIINSURANCE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2551
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 590,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 1,006 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 6,527,753,320 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การสำารวจความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน)
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ที่อยู่	 121/24,121/65 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-7, 9, 12, 14, 18-
20, 30, 39 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์	 02-239-1000-69
โทรสาร	 02-641-3500 EXT.1495
Home	page	 WWW.VIRIYAH.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 นิตยา ดอกจันทน์
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน
โทรศัพท์	 02-239-1694
E-mail	 NITTAYAD@VIRIYAH.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2490
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 2,000,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 5,286 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 33,564,318,107 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาบริการสินไหมเป็น GPS การบริการชำาระเงินที่รวดเร็วขึ้น

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พัฒนางานซ่อมสีรถยนต์ด่วนเสร็จภายใน 24 ช.ม.
ด้านกระบวนการ	  เป็นการปรับปรุงระบบงานรับประกันภัยและงานสินไหมด้วย 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)
THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ประกันภัยรถยนต์

ที่อยู่	 71 ถนนดินแดง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	 02-695-0800
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.THAIVIVAT.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 นัยนา เปาอินทร์
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์	 02-695-0800
E-mail	 NAIYANA_ARE@THAIVIVAT.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2494
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 303,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 586 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์



บริษัท วังแก้ว จำากัด
WANG KAEW COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 14/10 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์	 02-260-2553
โทรสาร	 02-259-9297
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อนัญญา ระทา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่การตลาด
โทรศัพท์	 02-260-2553
E-mail	 NANYA325.RH@GMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2512
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 90 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 28,770,724 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการบริการ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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อุตสาหกรรม 
บริการด้านให้เช่าสินทรัพย์ 
& บริการด้านธุรกิจอื่นๆ



บริษัท เด็กซ์ตร้า เอเซีย จำากัด
DEXTRA ASIA COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330

โทรศัพท์	 02-328-0211-454, 02-021-3877
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประภาส เปี่ยมจินดา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-328-0211-454, 02-021-3877
E-mail	 PRAPAS@DEXTRAGROUP.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 65,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 400 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 77,750,560 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 การใช้งานใหม่ Improve จากของเดิมให้ใช้งานง่ายขึ้น
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตใหม่
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บริษัท สยามวรินทร์ นิติการ จำากัด
SIAM VARIN NITIKARN COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 25/52 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์  บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 
11000

โทรศัพท์	 081-072-2529, 02-969-9199, 02-969-6351-2 EXT.307
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 นฤมล เกิดมงคล
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 081-072-2529, 02-969-9199, 02-969-6351-2 EXT.307
E-mail	 NALERMOL@SIAMVARIN.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2541
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 2,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 180 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 123,252,668 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงและพัฒนาด้านบุคคลากร

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด
MEXZIM INTRIGRAETED PRODUCTS (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วงจรรวม (ไอซี) ทางด้านอนาล็อกและสัญญาณผสม (Mixed signal)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นบริษัทต่างชาติอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา

ที่อยู่	 700/114 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คลองตำาหรุ เมืองชลบุรี 
ชลบุรี 20000

โทรศัพท์	 038-468-340 EXT.115
โทรสาร	 038-468-350
Home	page	 WWW.MAXIMINTEGRATED.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 เสกสรรค์ จิตตะนุศาสตร์
ตำาแหน่ง	 ENGINEERING MANAGER
โทรศัพท์	 038-468-340 EXT.115
E-mail	 SEKSAN.CHITTANUSART@MAXIMINTEGRATED.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2543
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 550,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 850 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,315,632,734 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
Develop test program

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 IC ในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในท้องตลาด
ด้านกระบวนการ	  กระบวนการผลิตใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
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บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด
IMERYS CERAMICS (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ดินขาว (Kaolin), ดินเหนียว (Ball clay), เฟลด์สปาร์ (Feldspar)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิต ผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

ที่อยู่	 228 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	 02-695-0999
โทรสาร	 02-695-0901
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 อัญชลี ขุนวิเศษ / ณัฐวุฒิ ธรรมประสม
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ทั่วไป / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์	 02-695-0999
E-mail	 NUTTAVUT.THUMPRASOM@IMERYS.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2545
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 2,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 170 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 89,523,497 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ขยายกำาลังการผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีและ 

 ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานต่ำาเพิ่มในกระบวนการผลิต
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อุตสาหกรรม 
บริการการวิจัยและพัฒนา



บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำากัด
UBE TECHNICAL CENTER (ASIA) LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 140/10 หมู่ที่ 4 ตะพง อำาเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์	 038-928-700 EXT.8241
โทรสาร	 038-928-865
Home	page	 WWW.UBE.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 นรุตม์ รุจิโรจน์
ตำาแหน่ง	 PLANNING & CO-ORDINATING MANAGER
โทรศัพท์	 038-928-700 EXT.8241
E-mail	 NARUT@UBE.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50 

ทุนจดทะเบียน	 75,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 82,230,642 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนากระบวนการใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำากัด
SUMMIT R&D CERTER COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตและบริการ วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ เครื่องมือแม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตและบริการ ทดสอบคุณภาพประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ

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

โทรศัพท์	 02-338-6000
โทรสาร	 02-316-8798
Home	page	 WWW.SUMMITAUTOGROUP.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 นายพูลศักดิ์ วุฒิกุล
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
โทรศัพท์	 02-338-6000
E-mail	 POOLSAK.SAB@SUMMITAUTOGROUP.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2551
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 626 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,044,442,967 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ออกแบบพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ออกแบบวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อไอเสียให้รองรับกับมาตรฐาน 

 ไอเสียEuro 5 ของยุโรป
ด้านกระบวนการ	  1.พัฒนาปรับปรุงกระบวนการออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์ใหม่ 

 ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
	  2.การประยุกต์ใช้การออกแบบและใช้เทคนิคใหม่ในการ 

 ออกแบบชุดลูกรีดสำาหรับกระบวนการรีดขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์
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บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำากัด
BIO-INNOVA AND SYNCHRON COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
บริการรับงานวิจัยในมนุษย์เพื่อใช้ในการยื่นอนุมัติทะเบียนยาของ อ.ย. เพื่อใช้ทางการตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
จดทะเบียนใหม่เมื่อ 8 มี.ค. 2549 ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เมื่อ 24 ธันวาคม 
2551 ได้รับมาตรฐาน GLP เมื่อ 7 กันยายน 2554

ที่อยู่	 19/11-14 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์	 02-254-9008
โทรสาร	 02-254-9007
Home	page	 WWW.BIO-INNOVA.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 ดร.ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-254-9008
E-mail	 SASITORN_K@BIO-INNOVA.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2549
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 ไม่ระบุ บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.พัฒนาวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของยาในพลาสม่าของคน  
2.ทดสอบการละลายของยาตามมาตรฐานที่ อ.ย. กำาหนด  
3.พัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางคลีนิค 

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำากัด
BANPAN RESEARCH LABORATORY COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
กาว Hotmelt, Rubber compound ,ชุดทดสอบดิน N-P-K

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
รับจ้างวิจัยและพัฒนา ปรับสูตร กาว Hotmelt , ยาง 

ที่อยู่	 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง บางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์	 02-689-9500
โทรสาร	 02-291-4744
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ชัชชัย สิมะสาธิตกุล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
โทรศัพท์	 02-689-9500
E-mail	 BPRL@PAN-GROUP.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 50 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 44,388,196 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสุตรใหม่และปรับปรุงสูตรเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด
IRC (ASIA) RESEARCH LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
วิจัยและพัฒนายางนอก/ยางในรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์

ที่อยู่	 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	 02-996-0890 EXT.131
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 พรชัย แซ่ลี้ 
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-996-0890 EXT.131
E-mail	 PORNCHAI@IRCTHAILAND.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2538
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99

ทุนจดทะเบียน	 30,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 92 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 85,033,005 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางนอก/ยางในและผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำากัด
SOUTHERN THAI CONSULTING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 59/45 หมู่ที่ 5 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์	 081-902-3242,081-762-3726,076-250-304
โทรสาร	 -
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 เพ็ญนภา/ชณารัศมิ์
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 081-902-3242,081-762-3726,076-250-304
E-mail	 PENNAPA_KAE@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2551
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 2,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 53 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 68,343,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ศึกษาปรับการออกแบบระบบกำาจัดสิ่งปฏิกูลแยกจากระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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ภาคอุตสาหกรรม 
บริการด้านสุขภาพ 

และอนามัย



บริษัท ลินิน ด็อกเตอร์ จำากัด
LINEN DOCTOR COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 60 ถนนนราธิป ชะอำา ชะอำา เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์	 086-328-6401
โทรสาร	 032-797-440
Home	page	 WWW.LINEN DOCTOR.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 รัตนา แสนมหาไชย
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์	 086-328-6401
E-mail	 RUTTANA@LINENDOCTOR.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2537
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 160 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 18,544,728 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงระบบในโรงงาน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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ภาคอุตสาหกรรม 
การค้าส่งหรือตัวแทนจำาหน่าย



บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำากัด
VUDHICHAI PRODUCE COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ข้าวหอมมะลิเกรดพิเศษ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำากัด เป็นบริษัทผู้นำาในการส่งออกข้าวไทยคุณภาพสูงบริษัทหนึ่งของ
ประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1977 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า โดยการนำาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและให้บริการที่ประทับใจ
แก่ลูกค้า บริษัทฯ ยังเน้นในด้านการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆทั้งในส่วนของการจัดซื้อ
วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสูง ปราศจากสิ่งเจือปน การลงทุน และปรับปรุงขั้นตอนการผลิตอย่าง
สม่ำาเสมอ เพื่อที่จะนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผลิตสินค้าป้อนตลาด การควบคุมคุณภาพที่
จะทำาการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มนำาวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน  เพื่อนำามาผลิตและบรรจุ
ส่งออก การฝึกฝนบุคคลากรและปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารการขายให้ทำางานได้อย่าง
คล่องแคล่วว่องไวเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ที่อยู่	 278 ถนนพลับพลาไชย ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์	 02-706-1995-9
โทรสาร	 02-706-1994
Home	page	 WWW.VUDHICHAI.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ธีรศักดิ์ อธิพันธ์อำาไพ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 02-706-1995-9
E-mail	 TEERASAK@VUDHICHAI.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2520
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 231,600,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 350 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,944,100,973 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ไม่ระบุ

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เริ่มมีผลิตภัณฑ์ข้าวออแกนิค
ด้านกระบวนการ	  มีการนำาเครื่องจักรมาใช้ในกระยวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
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บริษัท พร้อม คอมพิวติ้ง จำากัด
PROMPT COMPUTING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ตู้อำานวยความสะดวกในการให้ผู้ใช้บริการสามารถทำาธุรกรรมด้วยตนเอง - Self Service 
Kiosk

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Self service kiosk)

ที่อยู่	 125/36 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก บางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์	 02-805-6791
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.PROMPTDIRECT.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 คุณยงยุทธ
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-805-6791
E-mail	 ADMIN@PROMPTDIRECT.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2544
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 2,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 7 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี		 255729,491,635 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาตู้คีออส (Kiosk)

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ระบบตู้ถ่ายทอดการสื่อสารสำาหรับผู้พิการทางหู ให้บริการโดย 

 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS Kiosk)
ด้านกระบวนการ	  ระบบบริหารจัดการตู้ Kiosk ที่ต้องการดูแลตู้ Kiosk จำานวน 

 มากและติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ
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บริษัท พีราเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
PIRATEX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
เคมีลงแป้งเส้นด้าย

ที่อยู่	 310 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท  บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260

โทรศัพท์	 036-373-767-9
โทรสาร	 036-373-766
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 ลัดดาวงศ์ เห็นสว่าง
ตำาแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 036-373-767-9
E-mail	 LADDAWONG@DECYPHE.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2547
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 20,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 212,508 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑืให้สอดคล้งกับความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เคมีลงแป้งเส้นด้าย
ด้านกระบวนการ	  ผสมและบรรจุ
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บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำากัด
CHIANGMAI HEALTHY PRODUCT COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง ได้แก่ น้ำาผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง พรอพอลิส ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ผึ้งรวมถึงอุปกณ์การเลี้ยงผึ้งครบวงจร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคุณสงวน เรืองศิริและ
คุณเผ่าไทย ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา เริ่มต้นธุรกิจจากความสนใจเลี้ยงผึ้งเพียง 4 ลัง เป็นงาน
อดิเรกในช่วงแรกและพัฒนาปรับปรุงวิธีการเลี้ยงผึ้งจนสามารถขยายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ด้วย
จำานวนลังผึ้งมากที่สุดกว่าหนึ่งหมืนลัง พร้อมๆ กับการขยายกิจการมาเป็นบริษัทที่จำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำาผึ้งและอุปกรณ์เลี้ยงผึ้งแบบครบวงจร พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชนิด
อื่นๆ เช่น นมผึ้ง เกสรผึ้ง พรอพอลิส เครื่องสำาอาง น้ำาส้มสายชูหมักจากน้ำาผึ้งฯลฯ ภายใต้
ตราสินค้า “ฟอร่า บี” 

ที่อยู่	 193 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์	 053-420-568
โทรสาร	 053-420-570
Home	page	 WWW.FORABEE.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุภาภรณ์ คำาใจใส่
ตำาแหน่ง	 รองผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 053-420-568
E-mail	 SUPAPORN.K@FORABEE.COM
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ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 40,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 80 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 380,701,692 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 Honey with Passion Fruit
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท เจียไต๋ จำากัด
CHIA TAI COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ทำาธุรกิจครบวงจรด้านเมล็ดพันธุ์ผัก

ที่อยู่	 299-301 ถนนทรงสวัสดิ์ สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
10100

โทรศัพท์	 02-023-4980 EXT.1504
โทรสาร	 02-023-4937
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุมิตรา กันตรง
ตำาแหน่ง	 GM OPERATION
โทรศัพท์	 02-023-4980 EXT.1504
E-mail	 SUMITRA.KA@CHIATAIGROUP.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2548
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 122,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 500 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 ไม่ระบุ บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาและวิจัยโรคของพืช

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำากัด
SAENGMITR ELECTRIC COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

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

โทรศัพท์	 02-882-2033 EXT.501, 081-619-2654
โทรสาร	 -
Home	page	 WWW.DELIGHT.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 ประเสริฐ
ตำาแหน่ง	 ELECTRONIC DEPARTMENT MANAGER
โทรศัพท์	 02-882-2033 EXT.501, 081-619-2654
E-mail	 PRASERT@DELIGHT.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2535
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 116,500,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 350 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 503,554,109 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาไฟฉุกเฉิน

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ปรับปรุงให้ทันสมัย มี Function พิเศษ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

276



บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
FARCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
Engineering	Plastic	Composite

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผลิตพลาสติกคอมปาวด์ไฟเบอร์หรือแร่ต่างๆ	

ที่อยู่	 291 ซอยพัฒนาการ 53 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250

โทรศัพท์	 038-347-303,084-452-6569
โทรสาร	 038-347-304
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สุรีย์พร สืบพันธ์
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์	 038-347-303,084-452-6569
E-mail	 SUREEPORN@FARCOINTER.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 30,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 30 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 100,000,000 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาพลาสติกสำาหรับบรรจุปลาทูน่าในตู้แช่แข็ง

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พลาสติก PE ไฟเบอร์
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท สตาร์-บอนด์ (ไทยแลนด์) จำากัด
STAR-BOND (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 41 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 14 ดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์	 02-328-1244
โทรสาร	 02-328-2442-02
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 วรรณา ทวีสุข
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-328-1244
E-mail	 STARBOND_PER@HOTMAIL.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2533
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 5,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 91 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 166,166,947 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ

278



บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
SRIPIPAT ENGINEERING COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เครื่องจักรผลิตอาหาร, เครื่องบรรจุอาหาร

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

โทรศัพท์	 02-331-9103-6
โทรสาร	 02-333-0061
Home	page	 WWW.SRIPIPAT.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 มงคล ใบโพธิ์วงศ์
ตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	 02-331-9103-6
E-mail	 MONGKHON@SRIPIPAT.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2530
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 10,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 230 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 356,354,131 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น Microwave ,พัฒนา process การทำาอาหาร

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 เครื่องจักรผลิตเกี๊ยวปลาอัตโนมัติ, เครื่องหั่นปลาแช่แข็ง 

 อัตโนมัต, เครื่องผลิตแหนมเนืองอัตโนมัติ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำากัด
R.X. COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ยา เวชภัณท์และเครื่องมือแพทย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ตัวแทนจำาหน่ายยา เวชภัณท์และเครื่องมือแพทย์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตยาสำาหรับ
จำาหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ

ที่อยู่	 93/90 ซอยประชานุกูล 2 ถนนรัชดาภิเษก บางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์	 02-910-0950
โทรสาร	 034-298-117-21 EXT.2422
Home	page	 WWW.RX.CO.TH

ชื่อผู้ติดต่อ	 เกริกศักดิ์
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์	 02-910-0950
E-mail	 KIRKSAK@RX.CO.TH

ปีที่ก่อตั้ง	 2519
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 120,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 120 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 1,124,516,236 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงกระบวนการเดิม

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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บริษัท ยูเนี่ยน คอมปาวด์ จำากัด
UNION COMPOUND COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Founded in 1991 by Mr. Theerapoch Udomkeawkanjana .Thai local operating 
company and supplier of specially chemicals with performed process and engi-
neering know-how. Import and Manufacture Textile Auxiliaries. Production capacity 
Approx 600 Mt/month.

ที่อยู่	 41/1 ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำาบลไร่ขิง  
อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์	 02-420-8172, 02-811-4414, 02-811-4611
โทรสาร	 02-420-8119
Home	page	 -

ชื่อผู้ติดต่อ	 สิทธิชัย อุดมแก้วกาญจนา
ตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์	 02-420-8172, 02-811-4414, 02-811-4611
E-mail	 SITTICHAI@UNIONCOMPOUND.CO.TH
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ปีที่ก่อตั้ง	 2534
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน		 126,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 45 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 126,740,609 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 REDUX ECO CONC
ด้านกระบวนการ	  ACID REDUCTION CLEARING WITH REDUX ECO  

 CONC
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บริษัท แอโรฟลูอิด จำากัด
AEROFLUID COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไม่ระบุ

ที่อยู่	 169/4,169/5 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ลำาผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 
12110

โทรศัพท์	 02-577-2999
โทรสาร	 02-577-2700
Home	page	 INFO@AEROFLUID.COM

ชื่อผู้ติดต่อ	 คชินทร์ คล้ายนิล
ตำาแหน่ง	 ผู้จัดการทั้วไป
โทรศัพท์	 02-577-2999,081-420-4956
E-mail	 MARKETING@AEROFLUID.COM

ปีที่ก่อตั้ง	 2531
สถานะการถือหุ้น	 ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน	 24,000,000 บาท
จำานวนพนักงาน	 200 คน
รายได้หลักของบริษัทในปี	2557	 469,628,293 บาท

กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนา software ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

กิจกรรมนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ไม่ระบุ
ด้านกระบวนการ	  ไม่ระบุ
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ดัชนีรายชื่อผู้ประกอบการในทำาเนียบ

บริษัท	เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป	จำากัด	 27
บริษัท	เคน	แมกซ์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 216
บริษัท	เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล	เพ็นท์	จำากัด	 127
บริษัท	เจียไต๋	จำากัด	 275
บริษัท	เช็งฮวดแมนนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 226
บริษัท	เชอร์วู้ด	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	 121
บริษัท	เชอวาล	อิเล็คโทรนิค	เอ็นโคลสเชอร์	จำากัด	 176
บริษัท	เชียงราย	อะโกร-อินดัสทรี	จำากัด	 14
บริษัท	เชียงใหม่	เฮลตี้	โปรดักส์	จำากัด	 273
บริษัท	เชียงใหม่เฟรชมิลค์	จำากัด	 15
บริษัท	เซฟสกิน	เมดดิคอล	แอนด์	ไซเอนทิฟิก	(ประเทศไทย)	จำากัด	 156
บริษัท	เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง	จำากัด	 264
บริษัท	เด็กซ์ตร้า	เอเซีย	จำากัด	 252
บริษัท	เดลต้า	เวต	แมนูแฟคเจอริ่ง		จำากัด	 209
บริษัท	เดอะ	สยาม	เซรามิค	กรุ๊ป	อินดัสทรี่ส์	จำากัด	 167
บริษัท	เตียหงี่เฮียง	(เจ้าสัว)	จำากัด	 58
บริษัท	เบทาโกร	จำากัด	(มหาชน)	 44
บริษัท	เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง	จำากัด	 64
บริษัท	เมดิซีน	ซัพพลาย	จำากัด	 118
บริษัท	เมทเทิล	เมท	จำากัด	 177
บริษัท	เมืองไทยประกันภัย		จำากัด	(มหาชน)	 246
บริษัท	เยเนอรัลแคนดี้	จำากัด	 39
บริษัท	เวสโก	ฟาร์มาซูติคอล	จำากัด	 102
บริษัท	เอ	เอ	ยู	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 206
บริษัท	เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์	จำากัด	 48
บริษัท	เอ็กโคแล็บ	จำากัด	 128
บริษัท	เอเชี่ยน	สุพีเรียฟู้ดส์	จำากัด	 32
บริษัท	เอราวัณเคมีเกษตร	จำากัด	 126
บริษัท	เอราวัณฟูด	จำากัด	(มหาชน)	 25
บริษัท	เอส.คิว.ไอ.ปิโตรเคม	อินดัสตรี้ส์	จำากัด	 88
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บริษัท	เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้	จำากัด	 224
บริษัท	เอส.ที.ไรซิ่ง	จำากัด	 135
บริษัท	เอส.เอส.การสุรา	จำากัด	 21
บริษัท	เอสพีเอฟ	ไดอาน่า	(ประเทศไทย)	จำากัด	 29
บริษัท	เอสพีเอส	เมดิคอล	จำากัด	 134
บริษัท	แม็กซิม	อินทริเกรดเต็ด	โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 254
บริษัท	แม่ทา	วี.พี.	จำากัด	 5
บริษัท	แม่น้ำาสแตนเลสไวร์		จำากัด	(มหาชน)	 171
บริษัท	แฟนซี	เวิลด์	จำากัด	 46
บริษัท	แสงมิตร	อีเลคตริค	จำากัด	 276
บริษัท	แอ็กโกร	(ประเทศไทย)	จำากัด	 95
บริษัท	แอ็ดวานซ์	โรลเลอร์	จำากัด	 160
บริษัท	แอคมี	เคม	เทค	จำากัด	 142
บริษัท	แอโรฟลูอิด	จำากัด	 283
บริษัท	แอล	แอนด์	อี	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 196
บริษัท	แฮลเซี่ยน	เมทอล	จำากัด	 211
บริษัท	โจวิท	จำากัด		 182
บริษัท	โปร	ไบโอเทค	ฟีด	จำากัด	 16
บริษัท	โปลิฟาร์ม	จำากัด	 104
บริษัท	โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น	จำากัด	 214
บริษัท	โรงงานเภสัชกรรม	เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า	จำากัด	 113
บริษัท	โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม	เจเอสพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	 120
บริษัท	โอโว่	ฟู้ดเทค	จำากัด	 30
บริษัท	โอสถ	อินเตอร์	แลบบอราทอรีส์	จำากัด	 129
บริษัท	ได	อิ	ชิ	พลาสติค	จำากัด	 148
บริษัท	ไดนาสตี้	เซรามิค	จำากัด	(มหาชน)	 166
บริษัท	ไทย	อีทอกซีเลท	จำากัด	 122
บริษัท	ไทยโกเบ	เวลดิง	จำากัด	 179
บริษัท	ไทยเซ็นทรัลเคมี	จำากัด	(มหาชน)	 99
บริษัท	ไทยตาบูชิอีเล็คทริค	จำากัด	 202
บริษัท	ไทยเทคโนกลาส	จำากัด	 168
บริษัท	ไทยบริดจสโตน	จำากัด	 157
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บริษัท	ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม	จำากัด	(มหาชน)	 145
บริษัท	ไทยฟาร์เมอร์	ซัสเซส	จำากัด	 139
บริษัท	ไทยฟิล์มอินดัสตรี่	จำากัด	(มหาชน)	 155
บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	ฟีดมิลล์	จำากัด	 69
บริษัท	ไทยวาโก้	จำากัด	(มหาชน)	 76
บริษัท	ไทยออยล์ซิลอินดัสตรี้	จำากัด	 228
บริษัท	ไบโอ-อินโนวา	และซินครอน	จำากัด	 260
บริษัท	ไบโอแลป	จำากัด	 98
บริษัท	ไลท์ซอร์ส	จำากัด	 244
บริษัท	ไอ	อาร์	ซี	(เอเซีย)	รีเสิร์ช	จำากัด	 263
บริษัท	ไฮ	คิว	ผลิตภัณฑ์อาหาร	จำากัด	 12
บริษัท	ไฮย์	พี.พี.ซี.	(ประเทศไทย)	จำากัด	 229
ห้างหุ้นส่วนจำากัด	ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซ	ี 124
บริษัท	กรีนแคล(ประเทศไทย)	จำากัด	 8
บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จำากัด	(มหาชน)	 180
บริษัท	ครัยโอไทย	จำากัด	 193
บริษัท	คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์	จำากัด	 18
บริษัท	คลีน	เท็กซ์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 73
บริษัท	ควอลิตี้	แอสเซ็มบลี่	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 188
บริษัท	จีเอฟพีที	จำากัด	(มหาชน)	 55
บริษัท	ชัยภัทรพันธุ์	จำากัด	 173
บริษัท	ช้างอวอดส์	(1959)	จำากัด	 34
บริษัท	ชาระมิงค์	จำากัด	 60
บริษัท	ชินวงศ์ฟู้ด	จำากัด	 31
บริษัท	ซัมมิท	อาร์แอนด์ดี	เซ็นเตอร์	จำากัด	 258
บริษัท	ซิโฟน่า	ค๊อฟฟี่	จำากัด	 35
บริษัท	ซี	เอส	รับเบอร์	อินดัสทรี่	จำากัด	 159
บริษัท	ซีเฟรชอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	 54
บริษัท	ซีอาร์จี	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 26
บริษัท	ซีไอเอ็มซี	วีฮีเคิล	(ประเทศไทย)	จำากัด	 221
บริษัท	ดันล้อป	แอดฮีซีฟส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 115
บริษัท	ดี.ดี.โพลียูเรเทน	จำากัด	 108
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บริษัท	ดีเอฟที	(ประเทศไทย)	จำากัด	 112
บริษัท	ที	ไทย	แสน็ค	ฟู้ดส์	จำากัด	 37
บริษัท	ทีพีบีไอ	จำากัด	 153
บริษัท	ทีพีไอ	คอนกรีต	จำากัด	 163
บริษัท	ทีโอเอ	-	โดฟเคม	อินดัสตรีส์	จำากัด	 110
บริษัท	ธัญญผล	วิศวกรรม	จำากัด	 192
บริษัท	นทีทองโพลีเมอร์	จำากัด	 133
บริษัท	นวพลาสติกอุตสาหกรรม	จำากัด	 150
บริษัท	นาโกย่า	อุตสาหกรรม	จำากัด	 186
บริษัท	น้ำาปลา	พิไชย	จำากัด	 57
บริษัท	น้ำาปลารุ่งโรจน์	จำากัด	 23
ห้างหุ่นส่วนจำากัด	น้ำาพริกแม่ศร	ี 63
บริษัท	นิซเซอิ	เทรดดิ้ง	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 191
บริษัท	นิตยา	ไทยเคอรี่โปรดักส์	จำากัด	 56
บริษัท	นิวโมเดอร์นซุปเปอร์แพค	จำากัด	 161
บริษัท	นูกรีน	จำากัด	 92
บริษัท	บริหารโครงการประหยัดพลังงาน	จำากัด	 204
บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำากัด	 202
บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จำากัด	 109
บริษัท	บ้านแพนรีเสิร์ช	แลบบอราทอรี่	จำากัด	 262
บริษัท	บุญฟู้ดส์	จำากัด	 65
บริษัท	บูเคมี	อินดัสตรี	จำากัด	 107
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 87
บริษัท	ปภพ	จำากัด		 239
บริษัท	ประกันภัยไทยวิวัฒน์	จำากัด	(มหาชน)	 248
บริษัท	ปาร์คเกอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	คอร์ปอเรชั่น	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 190
บริษัท	ปริ๊นเซส	ฟูดส์	จำากัด	 28
บริษัท	ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย	จำากัด	 91
บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำากัด	(มหาชน)	 164
บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จำากัด	 130
บริษัท	พรีม่า	เฮิร์บ	(ประเทศไทย)	จำากัด	 62
บริษัท	พร้อม	คอมพิวติ้ง	จำากัด	 270
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บริษัท	พัฒน์กล	จำากัด	(มหาชน)	 207
บริษัท	พี	เอส	ซี	อินดัสตรีย์	จำากัด	 178
บริษัท	พี.เจ.ชลบุรี	พาราวู้ด	จำากัด	 231
บริษัท	พี.เอช.ฟู้ดส์	จำากัด	 49
บริษัท	พีราเท็กซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 272
บริษัท	พูนิก้า	จำากัด	 83
บริษัท	ฟรีซแลนด์	โปรดักส์	จำากัด	 13
บริษัท	ฟาร์โก	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 277
บริษัท	ฟูด	เบลสซิ่ง	(1988)	จำากัด	 38
บริษัท	ฟู้ด	แมชชินเนอรี่	จำากัด	 217
บริษัท	ฟูรูกาวา	ไฟเทล	(ประเทศไทย)	จำากัด	 184
บริษัท	มอนเด	นิสซิน	(ประเทศไทย)	จำากัด	 52
บริษัท	มายคอส	เทคโนโลยีส์	จำากัด	 81
บริษัท	มารูเกอิ	อินดัสตรีย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 199
บริษัท	ยัลเลยาร่า	เอเชีย	จำากัด	 232
บริษัท	ยัวซ่าแบตเตอรี่	ประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	 200
บริษัท	ยัสปาลแอนด์ซันส์	จำากัด	 72
บริษัท	ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	 183
บริษัท	ยูนิเฟิร์ม	จำากัด	 53
บริษัท	ยูเนี่ยน	คอมปาวด์	จำากัด	 281
บริษัท	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จำากัด	 151
บริษัท	ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้	จำากัด	 158
บริษัท	ยูเมด้า	จำากัด	 96
บริษัท	ยูโรไทร์	จำากัด	 154
บริษัท	ยูโรเปี้ยน	สแนค	ฟู้ด	จำากัด	 36
บริษัท	ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์	จำากัด	 67
บริษัท	รักพงศ์	ฟาร์ม	จำากัด	 6
บริษัท	ริชเทค	เพ้นท์	จำากัด	 106
บริษัท	ลัคกี้	ยูเนี่ยน	ฟู้ดส์	จำากัด	 47
บริษัท	ลัดดา	อินเตอร์เทรด	จำากัด	 123
บริษัท	ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม	จำากัด	 22
บริษัท	ลานนารีซอร์สเซส	จำากัด	(มหาชน)	 9
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บริษัท	ลินิน	ด็อกเตอร์	จำากัด	 266
บริษัท	ลี	พัฒนาอาหารสัตว์	จำากัด	 41
บริษัท	ลีโอ	เพ้นท์	จำากัด	 125
บริษัท	วังแก้ว	จำากัด	 250
บริษัท	วันเดอร์เวิร์ล	โปรดัคส์	จำากัด	 227
บริษัท	วาย.ที.	รับเบอร์	จำากัด	 152
บริษัท	วายเคเค	(ประเทศไทย)	จำากัด	 233
บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	 242
บริษัท	วิริยะประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 247
บริษัท	วีระสุวรรณ	จำากัด	 114
บริษัท	วุฒิชัยโปรดิวส์	จำากัด	 268
บริษัท	ศิริมานิต	จำากัด	 89
บริษัท	ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 279
บริษัท	สแตนดาร์ด	อินซูเลเตอร์	จำากัด	 203
บริษัท	สตาร์-บอนด์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 278
บริษัท	สเปเชี่ยลตี้	เนเชอรัล	โปรดักส์	จำากัด	 131
บริษัท	สเปเชี่ยลตี้	ไบโอเทค	จำากัด	 51
บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)						 223
บริษัท	สยามพรีเสิร์ฟ	ฟู้ดส์	จำากัด	 24
บริษัท	สยามฟิตติ้งส์	จำากัด	 147
บริษัท	สยาม	ยูเคเอฟ	จำากัด	 50
บริษัท	สยามรังนกทะเลใต้	จำากัด	 70
บริษัท	สยาม	วอเตอร์	เฟลม	จำากัด	 119
บริษัท	สยามวรินทร์	นิติการ	จำากัด	 253
บริษัท	สยามอิมพลีเม้น	จำากัด	 212
บริษัท	สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ	จำากัด	 169
บริษัท	สหโคเจน	(ชลบุรี)	จำากัด	(มหาชน)	 236
บริษัท	สันติภาพ	(ฮั่วเพ้ง	1958)	จำากัด	 43
บริษัท	สีฟ้าฟู้ด	จำากัด	 11
บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	 84
บริษัท	อรุณสยาม	ยูนิพลาสต์	จำากัด	 79
บริษัท	อักษรเจริญทัศน์	อจท.	จำากัด	 85
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บริษัท	อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	จำากัด	 144
บริษัท	อาซาฮี	อินเทค	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 180
บริษัท	อาร์เอ็กซ์	จำากัด	 280
บริษัท	อาร์เอ็กซ์	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 280
บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 20
บริษัท	อินเตอร์อิงค์	จำากัด	 97
บริษัท	อิมเมอรี่ส์	เซรามิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	 255
บริษัท	อีดีแอล	จำากัด	 198
บริษัท	อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน	จำากัด	 93
บริษัท	อุไรพาณิชย์	จำากัด	 117
บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	จำากัด	(มหาชน)	 116
บริษัท	อูเบะ	เทคนิคอล	เซ็นเตอร์	(เอเชีย)	จำากัด	 257
บริษัท	ฮาโต้เพ้นท์	(เจ.เค.อาร์.)	จำากัด	 101
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