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1 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร นอธ ชัน้ 6
 ถนนเพลนิจิต ลมุพินี เขตปทุมวัน 

ไทย ซอฟทแวร เอน็จิเนียริ่ง จํากัด (02)6520811-2 02-6520813 5.8 ซอฟตแวร

2 148 หมูที่ 5 ถนนติวานนท สวน
อตุสาหกรรมบางกะดี บางกะดี เมือง 

ซูมิดะ อเิลคทริก (ประเทศไทย) จํากัด (02)5011611-6 02-9638215 5.5 RFIDTransponder

3 700/852 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี 

อเีคเค อเีกลิ (ไทยแลนด) จํากดั (038)185160-74 038-185175-76 4.10 Waste Gate Actuator

4 55/23 หมูที่ 13 ถนนพหลโยธนิ เขต
อตุสาหกรรมนวนคร คลองหนึ่ง คลอง

มิก เด็นชโิคเงยีว (ไทยแลนด) จํากัด (02)5292323-6 02-5292331 4.2 แมพิมพและชิน้สวน

5 789/32 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมปน
ทอง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230

โอเอะ (ไทยแลนด) จํากัด (038)348345 038-348069 6.12 ผลติภัณฑพลาสติก

6 19 หมูที่ 3 ถนนสวุรรณศร บัวลอย 
หนองแค สระบุรี 18230

นวโลหะอตุสาหกรรม จํากัด (085)4846150-4 036-336534 4.3 Housing Flywheel

7 19 หมูที่ 3 ถนนสวุรรณศร บัวลอย 
หนองแค สระบุรี 18230

นวโลหะอตุสาหกรรม จํากัด (085)4846150-4 036-336534 4.3 Crankshaft Bearing Cap

8 1/25 หมูที่ 5 ถนนโรจนะ สวน
อตุสาหกรรมโรจนะ คานหาม อทุัย 

แมกเนคอมพ พรีซิชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด 
(มหาชน)

(035)226560 035-330201 5.5 Reclaim Suspension for Hard Disk Drive

9 85 หมูที่ 11 ถนนบางงา-ทาโขลง เขาสมอ
คอน ทาวุง ลพบุรี 15180

เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากดั (036)489116-7 036-489115 6.12 ขวดพลาสติก

10 ถนนบางนา-ตราด นิคมอตุสาหกรรมเวล
โกรว บางสมัคร บางปะกง ฉะเชงิเทรา 

ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) (038)571678 038-571680 6.12 ฟลมพลาสติก

11 222 หมูที่ 1 ถนนพหลโยธนิ นิคม
อตุสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) บานโพ 

เอน็ที ทูล (ไทยแลนด) จํากดั (035)314180 035-314182 7.23 ออกแบบผลติภัณฑ

12 94 หมูที่ 6 ถนนซากออย ปลวกแดง 
ปลวกแดง ระยอง 21150

โคซาน อนิดัสทรี่ จํากดั (038)659585 5.3 ชิน้สวนพลาสติกสาํหรับเครื่องใชไฟฟา

13 119/3 หมูที่ 6 ถนนสรุะนารายณ เขา
แหลม ชยับาดาล ลพบุรี 15130

อเีนอรคิว จํากัด (036)643075 036-643075 7.1 ไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย

14 69 หมูที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 
นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว บางสมัคร 

ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด (038)571381 038-571384 6.16 ฉลากสนิคา

15 59/4 หมูที่ 2 กรับใหญ บานโปง ราชบุรี 
70190

ดีดีซี สปรอกเกต็ จํากัด (032)268511 032-268511 4.10 ชิน้สวนโลหะปมขึ้นรูป
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16 14/4 หมูที่ 9 ถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบุรี 
ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ไวร เมช อนิดัสทรี จํากัด (02)9255100-2 02-9255104 4.3 ตะแกรงเหลก็เสริมแรงคอนกรีต

17 69 หมูที่ 4 เขตอตุสาหกรรมของ บ.เหม
ราช สระบุรี ที่ดินอตุสาหกรรม บัวลอย 

โจฮนัน เอฟ เทค (ประเทศไทย) จํากัด (036)373100 036-373099 4.10 ชดุเลือ่นกระจกรถยนต

18 38 หมูที่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก บางมวง 
บางใหญ นนทบุรี 11140

เอม็อโีอ จิวเวลรี่ จํากดั (02)9214390 02-9214178 3.7 เครื่องประดับและชิน้สวน

19 27/5 ถนนรพช.สายบานบางรูป-บานบาง
เหรียง สนิเจริญ พระแสง สรุาษฎรธานี 

ไทยฮัว้ยางพารา จํากดั (มหาชน) (02)2740471-7 02-2756861 1.16 ยางแทง น้ํายางขน ยางสกมิ

20 85 หมูที่ 10 ถนนบายพาส บานสวน เมือง
 ชลบุรี 20000

ไอ.ที.จี. (ประเทศไทย) จํากัด (038)780975-7 038-780978 6.12 ชิน้สวนพลาสติกสาํหรับงานอตุสาหกรรม

21  ละลมใหมพัฒนา โชคชยั นครราชสมีา 
30190

สนิพรพงศ จํากัด (081)8774422 1.5 ไกเนื้อ

22 18 หมูที่ 4 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทอรนซี
บอรด (ระยอง) ปลวกแดง ปลวกแดง 

นิชนิโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด (038)954448-51 038-954447 4.10 Brake Shoe Assembly, Brake Lining

23 359 หมูที่ 6 ถนนราชสมีา-โชคชยั เขต
อตุสาหกรรมสรุนา หนองระเวียง เมือง 

คายามา เอน็จิเนียริ่ง จํากดั (044)218112-4 011-218115 4.3 ชิน้สวนโลหะ

24 222 หมูที่ 1 ถนนสวุินทวงศ โคกไทย 
ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190

เอส.อาร.ไทร จํากัด (037)212943-5 037-212732 4.10 ยางเรเดียล ยางรถจักรยานยนต และยางในยานพาหนะ

25 46/67-69 หมูที่ 3 ถนนเลยีบคลองสีว่า
พาสวัสดิ์ คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร 

ธรีะมงคล อตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (034)854629 034-854630 5.3 โคมไฟ

26 139/7 หมูที่ 7 ถนนศรีราชา-หนองยายบู
 สรุศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110

สคิพ (1999) เอน็จิเนียริ่ง จํากัด (038)775374-5 038-774944 4.3 ชิน้สวนโลหะ

27 87 อาคารเอม็ไทยทาวเวอร ออลซีซั่น
เพลสชัน้ 16 หองเลขที่ 2 ถ.วิทยุ ลมุพินี 

เว็บเทรนดส อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด (02)6558246-8 7.16 Tele Sales and Marketing Service

28 45 ซอยเกษมสนัต 2 ถนนพระราม 1 วัง
ใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ็นเทค คอนซัลติ้ง จํากดั (02)6125523 02-6124307 7.15 กจิการสนับสนุนการคาและการลงทุน

29 370 หมูที่ 17 นิคมอตุสาหกรรมบางพล ี
บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 

ไทย โคะอโิท จํากดั
THAI KOITO CO., LTD.

(02)7067900-6 02-7058075 4.2 แมพิมพและซอมแซมแมพิมพ

30 11/1 ถนนเจริญพัฒนา หวยโปง เมือง 
ระยอง 21150

สวัสดิ์อดุม เอน็จิเนียริ่ง (ระยอง) จํากัด (038)685370-1, 
034635-8

038-685372, 
034639

4.19 โครงสรางโลหะสาํหรับงานอตุสาหกรรม
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31 41/6 หมูที่ 6 ถนนฉะเชงิเทรา-บางขนาก 
บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชงิเทรา 

สยาม คริสตัล ไรซ จํากดั (038)524112 038-524116 1.14 ขาวคัดคุณภาพ

32 18 หมูที่ 7 ถนนเพชรเกษม กุยเหนือ กุย
บุรี ประจวบคีรีขันธ 77150

ผลไมกระปองประจวบ จํากดั
THE PRACHUAB FRUIT CANNING CO., 

(032)681268-70 032-681351 1.11 วานหางจระเขบรรจภาชนะผนึก

33 110/1 หมูที่ 2 หินแกว ทาแซะ ชมุพร 
86190

มิตรเจริญปาลมออยล จํากดั (077)508000-1 077-508000-1 1.12 น้ํามันปาลมดิบ และน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบ

34 26/2 หมูที่ 10 บางเลน บางใหญ นนทบุรี
 11140

เค.เอม็.แอล. เทคโนโลย ีจํากัด (02)9200133 02-9200045 4.3 วัสดุสาํหรับงานเชือ่ม

35 14 หมูที่ 1 ถนนสวุินทวงศ วังตะเคียน 
เมืองฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

ไมโครชพิ เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด (038)857119 038-857151 5.5 ชิน้สวนและ/หรืออปุกรณอเิลก็ทรอนิกส

36 139 อาคารเดอะ โอภัส ทองหลอ ชัน้ที่ 3 
ซอยสขุุมวิท 63 ถนนสขุุมวิท แขวงคลอง

แวรยวูอนท จํากัด (02)6841212 02-6845990 5.9 กจิการพาณิชยอเิลก็ทรอนิกส

37 169-169/1 หมูที่ 3 เขตอตุสาหกรรม
ของบริษัท ระยองที่ดินอตุสาหกรรม จํากัด

อเีลคโทรลกัซ ประเทศไทย จํากดั (038)928444 038-928498 5.2 ตูเย็น

38 601 หมูที่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ - ศรีราชา 

ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากดั (มหาชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC CO., 

(038)480502 038-480184 1.11 บะหมี่กึ่งสาํเร็จรูป

39 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร บานเกา พาน
ทอง ชลบุรี 20160

ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากดั (038)447547 7.8 พัฒนพื้นที่สําหรับกจิการอตุสาหกรรม

40 67/1 หมูที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 36
 นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว บางสมัคร 

จั๊มเวย จํากดั (038)570035-8 038-570433 5.3 Led Lighting, Power Supply
Led Lighting, Powe

41 163 อาคารไทยสมุทร ชัน้ 16 หอง 16 จี 
ถนนสรุวงศ แขวงสรุิยวงศ สรุิยวงศ เขต

ทามาแพ็ค (ไทยแลนด) จํากัด (02)6343325 02-2346479 7.12 International Procurement Office

42 72/1-2 หมูที่ 1 หนองอริุณ บานบึง 
ชลบุรี 20170

ทิพย เปเปอร (ประเทศไทย) จํากดั (038)297034 038-297489 6.15 Carton Box

43 112 หมูที่ 5 วังใหม เมือง ชมุพร 86190สามารถปาลม จํากัด (081)8955898 1.12 น้ํามันปาลมดิบ

44 134 หมูที่ 5 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ประ
โคนชยั ประโคนชยั บุรีรัมย 31140

ยูนิเวอรแซลไรซ จํากัด
UNIVERSAL RICE CO., LTD.

(044)670731-3 044-671062 1.14 ขาวคัดคุณภาพ

45 87/10 หมูที่ 2 ถนนสขุุมวิท นิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบัง ทุงสขุลา ศรีราชา 

สยามคอมเพรสเซอรอตุสาหกรรม จํากัด (038)490900 038-490918 5.3 โรตารี่คอมเพรสเซอรสาํหรับเครื่องปรับอากาศ
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46 81/5 หมูที่ 9 บางปลา บางพล ี
สมุทรปราการ 10540

เอ.พี.ดับเบิลย ูอนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด (02)7638844 02-7065065 6.12 Recycled Plastic Resin

47 77/17 หมูที่ 4 บางมวง ตะกั่วปา พังงา 
82190

สพุารา จํากดั (076)593210-3 076-593211 1.16 ยาง STR

48 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 (สายใหม) 
กม.13 บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230

เอสเอม็อ ีแฟคทอรี่ จํากัด (038)345234 7.8 กจิการเขตอตุสาหกรรมโลจิสติกส

49 555 หมูที่ 14 หนองโพ ตาคล ีนครสวรรค
 60140

เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากดั (056)338123-5 056-338126 7.1 ไฟฟาจากเชือ้เพลงิชวีมวล

50 55 หมูที่ 5 ถนนบานแกง-พิชยั ไรออย 
พิชยั อตุรดิตถ 53120

พิชยัธญัชาติ จํากดั (084)3883918 7.1 ไฟฟาจากเชือ้เพลงิชวีมวล

51 104/8 หมูที่ 17 ถนนเทพารักษ บางเสา
ธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

เอเซีย ยามาชติะ เวิรคส จํากัด (02)7040201-2 02-7040203 4.2 Die & Die Repairing

52 999 ถนนสขุุมวิท เขตอตุสาหกรรมของ
บริษัท ไออารพีซี จํากดั (มหาชน) เชงิเนิน 

ทีพีไอ โพลนี จํากดั (มหาชน) (038)803090-9 038-803086 6.12 Masterbatch, Compounded Plastic & Rubber

53 167/2 หมูที่ 3 ถนนพหลโยธนิ วังจุฬา 
วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170

โอหตะ พรีซิสชัน่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากดั (085)6873444 5.5 ชิน้สวนโลหะสาํหรรับผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส

54 700/648 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี 

เอสบี คอยล เซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (038)210170 038-210180 2.18 การตัดและแปรรูปโลหะ

55 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชัน้ที่ 20 
หอง 2002 ถนนเพลนิจิต ลมุพินี เขตปทุม

คิวไอ เซอรวิส (ไทยแลนด) จํากดั (02)2073888 02-2073812 7.13 กจิการสาํนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

56 26/17 หมูที่ 5 ราไวย เมือง ภูเก็ต 83130โกลบอล โพรไวเดอร จํากดั (076)245734 076-245734 5.8 ซอฟตแวร

57 700/154 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร บานเกา พานทอง ชลบุรี 20160

โรเบิรต บอช จํากดั (038)465272 038-465273 4.2 เครื่องจักรที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม

58 700/742 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี 

ทาเคเบะ (ไทยแลนด) จํากดั (038)447050-62 038-447065 4.10 โครงรถยนตและชิน้สวนยานพาหนะ

59 300/16 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมอสี
เทอรนซีบอรด (ระยอง) ตาสทิธิ ์ปลวกแดง

ซัมมิท ฟูจิกโิกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด

(038)954568-75 
ตอ 155

038-959243 4.10 Jacket Assy Steering & Shaft Assy

60 397 หมูที่ 7 เขตอตุสาหกรรมของบริษัท 
304 อนิดัสเตรียลปารค 7 ทาตูม ศรีมหา

มารูอ ิอนิดัสตรี (ไทยแลนด) จํากัด
MARUI INDUSTRY (THAILAND) CO., 

(037)481071-5 037-481070, 
481076

4.10 ชิน้สวนยานยนต
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61 48/1 หมูที่ 1 ถนนปทุม-บางเลน คูขวาง 
ลาดหลมุแกว ปทุมธานี 12140

เอเชยีน สแตนเลย อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด (02)5991260-2 02-5991263 5.5 เซมิคอนดักเตอร

62 123 หมูที่ 4 นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ 
บานกลาง เมือง ลาํพูน 51000

ทีเอสพี-ที จํากดั (053)552377-80 053-552381 5.5 Lead Frame

63 90 อาคารไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร ชัน้ 26
 หองเอ2604 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง 

เว็บครู (ไทยแลนด) จํากดั (02)1683203 02-1683202 5.8 Digital Content

64 99 หมูที่ 2 กาหลง เมือง สมุทรสาคร 
74000

อตุสาหกรรมพันทายนรสงิหสนิคา
พื้นเมือง จํากัด

(034)814000 034/814026 1.11 สิง่ปรุงแตงอาหาร

65 4 หมูที่ 8 ถนนเศรษฐกจิ คลองมะเดื่อ 
กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110

แคล-คอมพ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จํากัด
CAL-COMP PRECISION (THAILAND) 

(034)878165-70 034-849355 5.5 ชิน้สวนพลาสติกสาํหรับเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ฯ

66 21 ชัน้ 8 ศูนยการคากาดสวนแกว หอง
เลขที่ 803 ถนนหวยแกว สเุทพ เมือง 

อนิเทลลคิอน ไอที เซอรวิส แอนด คอน
ซัลติ้ง จํากัด

(086)2018401 5.8 ซอฟตแวร

67 2143/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พีแอนดเอฟ เทคโน จํากัด (02)9427021-3 02-9427024 1.14 พืช ผัก ผลไม คัดคุณภาพ

68 201 หมูที่ 4 ทาชาง บางกล่าํ สงขลา 
90110

ไทยมา รับเบอร จํากัด (074)581062-3 074-581088, 
581099

1.16 ยางแทงและยางผสม

69 160 หมูที่ 3 ถนนราชสมีา-โชคชยั เขต
อตุสาหกรรมสรุนารี หนองบัวศาลา เมือง 

ซี.แอล.เอส. อนิดัสเทรียล จํากดั (044)212698-9 044-212697 6.12 ผลติภัณฑพลาสติก

70 99 หมูที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 38 
บางสมัคร บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24180

ยูเนี่ยนโชจิรุช ิจํากัด (038)540082 038-540100 4.3 กระติกน้ํารอน-น้ําเยน็ สญูญากาศ

71 52 หมูที่ 7 ถนนรพช.คงตะกิจ ชฎัหลงัเตา
 หนองชมุพล เขายอย เพชรบุรี 76140

จีฮวา อนิดัสทรีส จํากดั (032)796251-5 032-796250 4.3 Stainless Steel Fitting and Valve

72 99 หมูที่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทร
เจดีย ปากคลองบางปลากด พระสมุทร

ธนากรผลติภัณฑน้ํามันพืช จํากัด (02)8197470-3 02-8197478 1.6 สวนผสมอาหารสตัว

73 15 ซอยสขุสวัสดิ์ 36 ถนนสขุสวัสดิ์ บาง
ปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

พ.ีอ.ีที. บโลว จํากัด (02)4270088 02-4284418 6.12 ขวดพลาสติก

74 68/4 เขตประกอบการเสรี นิคม
อตุสาหกรรมภาคเหนือ บานกลาง เมือง 

โฮยา ออปติคส (ประเทศไทย) จํากดั
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.

(053)554810-3 053-554806-7 3.8 เลนส

75 43/244 หมูที่ 4 ถนนหวยปราบ-ปลวก
แดง มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

เพรซิเดนทฟลาวมิลล จํากดั (038)891530 038-891533 1.13 แปงสาลี
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76 98 หมูที่ 3 ซอยเทวา 2 ถนนเทพารักษ 
เทพารักษ เมือง สมุทรปราการ 10270

ซันวา พี.อ.ีที. จํากดั (02)7532838 02-7532839 6.12 ขวดพลาสติก

77 230 หมูที่ 4 ถนนทุงหัวชาง นครเจดีย ปา
ซาง ลาํพูน 51120

ธนากลุพันธุสตัว จํากัด (053)518013 053-518013 1.5 เลีย้งไก

78 112 หมูที่ 3 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสี
เทิรนซีบอรด ตาสทิธิ ์ปลวกแดง ระยอง 

เหมราช อสีเทิรนซีบอรด อนิดัสเตรียลเอส
เตท จํากัด

(038)954543 038-954545 7.8 พัฒนาอาคารสาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม

79 601 หมูที่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ - ศรีราชา 

ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากดั (มหาชน) (038)480502 038-480184 1.11 บะหมี่กึ่งสาํเร็จรูป

80 112 หมูที่ 4 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสี
เทิรนซีบอรด ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

เหมราช อสีเทิรนซีบอรด อนิดัสเตรียลเอส
เตท จํากัด

(038)954543 038-954545 7.8 พัฒนาอาคารสาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม

81 631 หมูที่ 4 นิคมอตุสาหกรรมบางปู แพ
รกษา เมือง สมุทรปราการ 10280

จินปาว พรีซิชัน่ อนิดัสทรี่ จํากดั (02)7093367 02-3247046 5.5 ชิน้สวนอปุกรณโทรคมนาคม

82 65 หมูที่ 9 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ธนู 
อทุัย พระนครศรีอยุธยา 13210

เซอรเทค คาริยา (ประเทศไทย) จํากดั (035)226896-8 035-226900 4.11 ชบุเคลอืบผิวดวยโลหะ

83 23/2 หมูที่ 2 บางขวัญ เมืองฉะเชงิเทรา 
ฉะเชงิเทรา 24000

ไทย อกริ อนิเตอรเทรด จํากัด (038)856080 038-856081 1.14 ขาวคัดคุณภาพ

84 190 หมูที่ 4 ถนนราชสมีา-โชคชยั หนอง
บัวศาลา เมือง นครราชสมีา 30000

สงวนวงษสตารช จํากัด (044)212185-6 044-212724 1.13 แปงแปรรูป

85 333 หมูที่ 5 ถนนสระบุรี-หลมสกั ชอง
สาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 15220

เบทาโกร เอม็เอฟ เดล ีจํากัด (036)436003-4, 
436016-7

036-436022 1.11 อาหารแชแข็ง

86 112 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทอรนซีบอรด 
(ระยอง) ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 

เอสเอม็อ ีแฟคทอรี่ จํากัด (038)954543 038-954545 7.8 พัฒนาอาคารสาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม

87 62 หมูที่ 7 ถนนสดุบรรทัด ตาลเดี่ยว 
แกงคอย สระบุรี 18110

สหกจิวิศาล จํากัด (036)251380 036-251605 3.1 พรมปูพื้นรถยนต

88  มิตรภาพ สคีิ้ว นครราชสมีา 30140โตคูมิ อเิลค็ทรอนิคส ไทย จํากดั (044)413155-6 044-413154 5.5 ชดุหูฟง

89 99 หมูที่ 9 มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน 
40310

พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 จํากัด

(043)421888 043-421877 5.3 Terminal Socket

90 7/228 หมูที่ 6 ซอยพรประภา นิคม
อตุสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ปลวก

นิฮอน พลาสท (ไทยแลนด) จํากดั (038)650411-6 038-650417 4.10 ชิน้สวนพวงมาลยัและชดุถุงลมนิรภัย
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91 9 ถนนไอ-เจ็ด นิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พุด มาบตาพุด เมือง ระยอง 21150

เหลก็สยามยามาโตะ จํากดั (038)683723 038-683200 2.13 เหลก็รูปพรรณ

92 700/496 หมูที่ 7 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี 20000

จาโตโค (ประเทศไทย) จํากดั (038)453084 038-453093 4.10 เกียรอตัโนมัติแบบปรับเปลีย่นอตัราทดตอเนื่อง

93 700/19 หมูที่ 5 นิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร คลองตําหรุ เมือง ชลบุรี 20000

สยาม ฮติาช ิเอลลเิวเตอร จํากัด (038)213240-6 038-213247 4.2 ชิน้สวนโลหะสาํหรับลฟิท

94 64/42 หมูที่ 4 ถนนเหมราช นิคม
อตุสาหกรรมอสีเทอรนซีบอรด (ระยอง) 

โตโยตา โบโชคุ ฟลเทรชัน่ ซิสเต็ม (ประเทศ
ไทย) จํากัด

(038)955618 038-955623 4.10 Oil Filter, Element & Element Kit

95 74 ซอยทรงสะอาด  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900

ไวรัส อนิเตอรแอคทีฟ จํากัด (02)6907708 02-6907700 5.8 Digital Content

96 125-126 หมูที่ 3 พะตง หาดใหญ สงขลา
 90230

ออมนิสตาร จํากดั (074)206103 074-343588 1.16 ผลติภัณฑจากยางธรรมชาติ

97 1/20 หมูที่ 4 ถนนลาํลกูกาคลอง 9 ลาํ
ลกูกา ลาํลกูกา ปทุมธานี 12150

โซยา ไทย จํากัด (084)5688669 1.11 เตาหู น้ําเตาหูยี้

98 204 ถนนสถาบันเทคโนโลยแีหงเอเซีย 
คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

แจนส ีโซลชูัน่ แอนด เซอรวิส จํากัด (02)5246049 5.8 ซอฟตแวร

99 130/134-5 หมูที่ 3 วังจุฬา เรียลเอสเตท
 วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 

ไอ.เอน็. พรีซิชัน่ จํากดั (035)721245 035-721019 6.12 ชิน้สวนพลาสติกสาํหรับงานอตุสาหกรรม

100 45 ซอยเกษมสนัต 2 ถนนพระราม 1 วัง
ใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ็นเทค คอนซัลติ้ง จํากดั (02)6125523 02-6124307 5.8 ซอฟตแวร

101 1/3 หมูที่ 2 ถนนเลยีบคลองสอง คลอง
สอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

กวินแมชชนี จํากัด (02)9960484-5 02-9960486 4.2 เครื่องจักรสาํหรับงานอตุสาหกรรม

102 167 หมูที่ 13 ถนนบานบึง-แกลง กระแส
บน แกลง ระยอง 21110

ไทยฮัว้ยางพารา จํากดั (มหาชน) (038)020551 038-020550 1.16 น้ํายางขน สกมิเครพ และหรือสกิมบลอ็ค

103 1331-2 ถนนพหลโยธนิ คลองหนึ่ง 
คลองหลวง ปทุมธานี 12120

นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จํากดั (02)9082031 02-9082032 2.18 เหลก็ไรสนิมและโลหะไรสนิม

104 700/274 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร บานเกา พานทอง ชลบุรี 20160

เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จํากดั

(02)3260440 02-3260444 3.9 เลนสสายตา

105 194 หมูที่ 1 ถนนแจงสนิท เมืองเพีย บาน
ไผ ขอนแกน 40110

คารเปท เมกเกอร พ2ีดับบลวิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

(043)286173-4 043-286175 3.1 พรม
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106 46 หมูที่ 9 ถนนมิตรภาพ สรุนารี เมือง 
นครราชสมีา 30000

โฮลซัม ทรี อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด (044)240999 044-240998 1.11 ขนมขบเคี้ยวจากธญัพืช

107 332/58 อาคารไลฟ แอด รัชดา-สทุธสิาร
 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก เขตหวย

มดนอนดึก จํากัด (02)6943988 02-6943989 5.8 เกมสาํหรับเลนบนมือถือ

108 1/37 หมู 7 ตนเปา สนักําแพง เชยีงใหม 
50130

ซิมสตาร ดีไซน แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด

(089)4304567 3.7 Silver Bead

109 177/1 ซอยประชาสนัติ ถนนรัชดาภิเษก 
หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

โอแอลอาร (ประเทศไทย) จํากดั (02)2457908 02-2457910 5.8 ซอฟตแวร

110 111ซอยเสรีไทย 54   กรุงเทพมหานคร 
10230

มิตซูบิช ิอเีลค็ทริค ออโตเมชัน่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

(02)5171326 02-5171328 7.15 Trade and Investment Support Office

111 300/19 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมอสี
เทอรนซีบอรด (ระยอง) ตาสทิธิ ์ปลวกแดง

ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด) จํากดั (038)955279 038-955278 4.10 ชิน้สวนยานยนต

112 300/19 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมอสี
เทอรนซีบอรด (ระยอง) ตาสทิธิ ์ปลวกแดง

ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด) จํากดั (038)955279 038-955278 4.10 ลกูหมากรถยนต

113 700/355 หมูที่ 6 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี 20000

โจตัน พาวเดอร โคทติ้งส (ประเทศไทย) 
จํากัด

(038)468744-5 038-468755-6 6.8 ผลติสี

114 24 หมูที่ 16 ถนนหลงัสวน-ราชกรูด พะ
โตะ พะโตะ ชมุพร 86180

ริชฟลด ออยล จํากัด (077)510944-5 077510946 1.12 น้ํามันปาลมดิบ

115 88 หมูที่ 1 โรงชาง พรหมบุรี สงิหบุรี 
16120

ที.ซี.เค. อนิเตอรพลาสต จํากดั (036)538065 036-538054 6.12 ผลติภัณฑพลาสติก

116 159 หมูที่ 3 ถนนเทพารักษ บางพลใีหญ 
บางพล ีสมุทรปราการ 10540

อตุสาหกรรมกระดาษตอเนื่อง จํากัด (02)7304900 02-7304930 6.15 กระดาษตอเนื่อง

117 26 หมูที่ 1 พานทอง พานทอง ชลบุรี 
20160

เอม็ดีไอ โฮมโปรดักส อนิดัสทรี้ จํากัด (038)740163 038-451632 6.16 Wallpaper

118 200 ทางหลวงหมายเลข 2354 หนองบัว
ระเหว หนองบัวระเหว ชยัภูมิ 36250

เคพี เอน็เนอรย ีกรุป จํากดั
KP ENERGY GROUP CO., LTD.

(089)2446978 7.1 ไฟฟาจากเชือ้เพลงิชวีมวล

119 85 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว 
หอมศีล บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24180

นิชอิสั (ไทยแลนด) จํากดั (038)571402-3 038-570600 7.12 International Procurement Office

120 700/620 หมูที่ 7 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี 20000

ยาฮาง ิ(ประเทศไทย) จํากดั (038)047001-3 038-047004 6.12 ชิน้สวนพลาสติกสาํหรับงานอตุสาหกรรม



ลาํดับ ชือ่บริษัท สถานที่ตั้งโรงงาน โทรศัพท โทรสาร
ประเภท

กจิการ
ชือ่ผลติภัณฑ

รายชื่อบริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้แจ้งความต้องการแรงงานไว้

รายละเอียดของตําแหน่งงาน กรุณาติดต่อบริษัทต่างๆ โดยตรง

121 5/5 หมูที่ 11 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
หนองบัว บานคาย ระยอง 21120

ซันโย กาเซ (ไทยแลนด) จํากัด (038)961643-4 038-961645 6.2 ผลติภัณฑเคมีเพื่อการอตุสาหกรรม

122 73,75,77,79,81,83,85 ซอยพระราม 2
 ซอย 28 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 

อ.ีเอม็.เอส. เท็กซไทล กรุป จํากดั (02)8780100 02-8780100 3.1 เสือ้ผาสาํเร็จรูป

123 82 หมูที่ 3 บางคูวัด เมือง ปทุมธานี 
12000

ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอรยี ่จํากัด (02)5982820-9 02-5982858 1.18 เชือ้เพลงิจากชวีมวล

124 38/11 ถนนสขุุมวิท นิคมอตุสาหกรรม
แหลมฉบัง ทุงสขุลา ศรีราชา ชลบุรี 

เอ.เจ.พลาสท จํากัด (มหาชน) (038)490333-5 038-490337 6.12 BOPP Film

125 188 หมูที่ 10 บางทรายใหญ เมือง 
มุกดาหาร 49000

รับเบอรแลนดโปรดักส จํากัด (042)620954 1.16 ยางแทงและหรือยางผสม

126 22 อาคารเค ชัน้ 4 หอง 4/2 ซอยสขุุมวิท
 35 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต

พีพีที เอเซีย จํากดั (02)2585350 02-2585351 7.15 กจิการสนับสนุนการคาและการลงทุน


