
 

                                                   

    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  ผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี ๒๕๖๓ 

 

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ 
ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี ๒๕๖๓ โดยได้แต่งต้ัง
คณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐ ทําหน้าที่ 
พิจารณาผลคะแนนของสถานประกอบกิจการเพ่ือตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 
และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี ๒๕๖๓ ซึ่งคณะทํางานฯ ดังกล่าว ได้ดําเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นลงแล้ว น้ัน 

กรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงานขอประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดี เด่น 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี 

๑. รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน       
๑๕ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓) จํานวน ๖๕ แห่ง ประกอบด้วย  

๑.๑ ประเภทมีสหภาพแรงงาน จํานวน ๑๘ แห่ง ดังน้ี 
๑.๑.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๙ แห่ง ได้แก่ 

(๑) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานใหญ ่

(๒) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 
สํานักงานใหญ ่

(๓) บริษัท ไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๔) บริษัท นวโลหะไทย จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๕) บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๖) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๗) บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๘) บริษัท เอนไกไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๙) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง  จังหวัดสมุทรปราการ 

(ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานใหญ ่
๑.๑.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๘ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรช่ัน ซิสเต็ม  จังหวัดระยอง 
 (ประเทศไทย) จํากัด 

(๒) บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๓) บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 

 (มหาชน) โรงงานที่ ๑ 



 - ๒ - 

(๔) บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 
 (มหาชน) โรงงานที่ ๒ 

(๕) บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 
 (มหาชน) โรงงานที่ ๓ 

(๖) บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๗) บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๘) บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

๑.๑.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

๑.๒ ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน จํานวน ๔7 แห่ง ดังน้ี 
๑.๒.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๑๔ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒) บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)  จังหวัดยโสธร 

(โรงงานจังหวัดยโสธร) 
(๓) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด  จังหวัดนครปฐม 
 (กะทิชาวเกาะ-แม่พลอย) 
(๔) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 
(๕) บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๖) บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สํานักงานใหญ ่
(๗) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด  จังหวัดชัยภูมิ 

(โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูเขยีว) 
(๘) บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๙) บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๐) บริษัท สยามมชิลิน จํากัด (หนองแค) จังหวัดสระบุรี 
(๑๑) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑๒) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด จังหวัดระยอง 

(มหาชน) สาขาระยอง 
(๑๓) บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส ์ไทย จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๑๔) โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๒.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 
(๒) บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๓) บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔) บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๕) บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 
(๖) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จํากัด จังหวัดราชบุรี 
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(๗) บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส ์จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
(๘) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด  จังหวัดสระบุรี 
(๙) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๑๐) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด จังหวัดลําปาง 
(๑๑) บริษัท ยูเน่ียนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑๒) บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๑๓) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน)  จังหวัดนครราชสีมา 

สาขาโคราช 
(๑๔) บริษัท สมบูรณห์ล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานใหญ ่
(๑๕) บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 

(มหาชน) สํานักงานใหญ ่
(๑๖) บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๗) บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรลั จํากัด (สาขาชิดลม) กรุงเทพมหานคร 
(๑๘) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๑๙) บริษัท อินโดรามา โฮลด้ิงส์ จํากัด จังหวัดลพบุรี 

(โรงงานลพบุรี) 
(๒๐) บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 

๑.๒.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดสมุทรปราการ 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๒) บริษัท เคมีแมน จํากัด (โรงงานพระพุทธบาท) จังหวัดสระบุรี 
(๓) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จังหวัดตราด 

กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก ๒ 
(๔) บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดจันทบุรี 
(๕) บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดอุดรธานี 
(๖) บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 
(๗) บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)  จังหวัดปัตตานี 

สาขาปัตตานี 
(๘) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี ๑ จังหวัดลพบุรี 
(๙) บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเมน้ท์  จังหวัดสมุทรสาคร 

เมนูแฟคเจอรร์ิง จํากัด 
(๑๐) บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๑) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สาขารามอินทรา 
(๑๒) บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
(๑๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

(เทสโก้ โลตัส สาขาร้อยเอ็ด) 
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๒. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน       
๑๐ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๖๓) จํานวน 22๔ แห่ง ประกอบด้วย  

๒.๑ ประเภทมีสหภาพแรงงาน จํานวน 4๕ แห่ง ดังน้ี 
๒.๑.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๒) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๓) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 

(โรงงานบางปะกง) 
(๔) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(โรงงานเวลโกรว์) 
(๕) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย)  จังหวัดสมุทรปราการ 

จํากัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู 
(๖) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย)  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํากัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
(๗) บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๘) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จาํกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 
(๙) บริษัท นวโลหะไทย จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๐) บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จาํกัด จังหวัดปทุมธานี  
(๑๑) บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจ ีจํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๒) บริษัท แมทเทลกรุงเทพ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๓) บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) โรงงาน ๒ จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๔) บริษัท รักษาความปลอดภัย  กรุงเทพมหานคร 

กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
(๑๕) บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอร่ิง จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๖) บริษัท อุตสาหกรรมทําเคร่ืองแก้วไทย จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 
 (มหาชน) โรงงานบางพลี 
(๑๗) บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒.๑.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน 2๒ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท กรีนสปอต จํากัด โรงงานรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
(๒) บริษัท ซัมมทิ โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๓) บริษัท เซ็นทรลั มอเตอร์วีล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๔) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

(โรงงานสําโรง) 
(๕) บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๖) บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๗) บริษัท ไทยซัมมิท มทิซูบะ อีเล็คทริค จังหวัดระยอง   

แมนูแฟ็คเจอร่ิง จํากัด 
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(๘) บริษัท ไทยซัมมทิ แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๙) บริษัท ไทยเดลมาร์ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๐) บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส ์จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(โรงงานกรุงเทพ) 
(๑๑) บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส ์จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(โรงงานอยุธยา) 
(๑๒) บริษัท นิคเคสยามอลมูิเนียม จํากัด สํานักงานใหญ ่จังหวัดปทุมธานี 
(๑๓) บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๔) บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริง จังหวัดปทุมธานี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๕) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 

สาขาบางปู 
(๑๖) บริษัท อาโอยาม่าไทย จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(เทสโก้ โลตัส ศูนย์กระจายสนิค้า สามโคก) 
(๑๘) บริษัท เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ แมนูแฟคเจอริ่ง  จังหวัดชลบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๙) บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๐) บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๑) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดชลบุรี 

 (ประเทศไทย) จํากัด สาขาบางปะกง  
(๒๒) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดสมุทรปราการ 

(ประเทศไทย) จํากัด สาขาบางพลี 
๒.๑.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๖ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๒) บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๓) บริษัท เอจีซ ีแฟลทกลาส (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี   

(มหาชน) โรงงานชลบุรี 
(๔) บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จํากัด จังหวัดระยอง   

(สาขาระยอง) 
(๕) บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จํากัด จังหวัดชลบุรี   

(สํานักงานใหญ่) 
(๖) บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จํากัด จังหวัดชลบุรี   

๒.๒ ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน จํานวน ๑๗๙ แห่ง ดังน้ี 
๒.๒.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๓๐ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
โรงงานโคราช 
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(๒) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
สํานักงานใหญ ่

(๓) บริษัท ซีพีแรม จํากัด สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
(๔) บริษัท ซีพีแรม จํากัด สาขาลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
(๕) บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานใหญ ่ จังหวัดปทุมธานี 
(๖) บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส ์ จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด (สาขาอมตะซิต้ี) 
(๗) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด กรุงเทพมหานคร 

สาขารามคําแหง 
(๘) บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จาํกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๙) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
(๑๐) บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๑) บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๒) บริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  จังหวัดลพบุรี 

สาขาลพบุรี 
(๑๓) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานใหญ ่  
(๑๔) บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดขอนแก่น 

(ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแก่น 
(๑๕) บริษัท ฟาบริเนท จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๑๖) บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

นวนคร โรงงาน ๑ 
(๑๗) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน  กรุงเทพมหานคร 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๘) บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

(มหาชน) โรงงาน ๒ 
(๑๙) บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส จังหวัดสมุทรปราการ 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๒๐) บริษัท แมรีกอท จิวเวลร่ี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

สาขาบางปู 
(๒๑) บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํากัด สํานักงานใหญ ่
(๒๒) บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(๒๓) บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๒๔) บริษัท เวสเทริน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สํานักงานใหญ ่
(๒๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(เทสโก้ โลตัส สํานักงานใหญ)่ 
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(๒๖) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(โรงงานบางปะอิน)  

(๒๗) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(โรงงานโรจนะ) 

(๒๘) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด จังหวัดลพบุรี  
 (โรงงานลพบุรี) 

(๒๙) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(โรงงานอยุธยา) 

(๓๐) บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์  จังหวัดระยอง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

๒.๒.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๔๗ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สาขา ๓ 
(๒) บริษัท เคมีแมน จํากัด (โรงงานแก่งคอย) จังหวัดสระบุรี 
(๓) บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด  กรุงเทพมหานคร 

(โรงงานท่าพระ) 
(๔) บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด  จังหวัดนครปฐม 

(โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕) 
(๕) บริษัท ซิต้ีมอลล์กรุ๊ป จํากัด สาํนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
(๖) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์กระจายสนิค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๗) บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด (ESIE) 
(๘) บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 
(๙) บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์  จังหวัดนนทบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๐) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด สาขาท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
(๑๑) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
(๑๒) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด กรุงเทพมหานคร 

 สาขาบางแค 
(๑๓) บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๑๔) บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๕) บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดลําพูน 
(๑๖) บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๑๗) บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซบีอร์ด จังหวัดระยอง 

โอโตพาร์ท อินดัสตรี จํากัด 
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(๑๘) บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๙) บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด (สาขาลําพูน) จังหวัดลําพูน 
(๒๐) บริษัท ไทยโอซูก้า จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
(๒๑) บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จํากัด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(๒๒) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด (สาขาโรงงานนวนคร) จังหวัดปทุมธานี 
(๒๓) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด-โรงงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
(๒๔) บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)  จังหวัดลําพูน 

สาขาลําพูน 
(๒๕) บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานใหญ ่
(๒๖) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๒๗) บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๒๘) บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 

สาขานครราชสีมา 
(๒๙) บริษัท มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กันยงวัฒนา จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๓๐) บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ 
 จํากัด (มหาชน) โรงงาน ๓ 
(๓๑) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 

(สาขามิตรผลภูเวียง) 
(๓๒) บริษัท ราชาชูรส จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(๓๓) บริษัท ราชาปอร์ซเลน จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(๓๔) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่ กรุงเทพมหานคร 
(๓๕) บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด จังหวัดลําพูน 
(๓๖) บริษัท ศิริมงคล โลจสิติกส์ จาํกัด จังหวัดชุมพร 
(๓๗) บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จํากัด จังหวัดระยอง 
(๓๘) บริษัท สมบูรณห์ล่อเหล็กเหนียว จังหวัดระยอง 

อุตสาหกรรม จาํกัด (สาขาระยอง) 
(๓๙) บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดระยอง 
(๔๐) บริษัท สิริเวชจันทบุรี จํากัด (มหาชน) จังหวัดจันทบุรี 

โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี 
(๔๑) บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๔๒) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๔๓) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จังหวัดนครปฐม  

อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) - นครปฐม 
(๔๔) บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 
(๔๕) บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๔๖) โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก 
(๔๗) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลําพูน 
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๒.๒.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๑๐๒ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(โรงงานปทุมธานี) 
(๒) บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด จังหวัดราชบุรี 

(โรงงานราชบุรี) 
(๓) บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จํากัด จังหวัดยะลา 
(๔) บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 
(๕) บริษัท แก่นขวัญ จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
(๖) บริษัท โกเบ ซเีอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๗) บริษัท ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(สาขาฉะเชิงเทรา) 
(๘) บริษัท ซีอาร ์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดเชียงใหม่  
(๙) บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดภูเก็ต 
 สาขาโรบินสัน โอเช่ียน จังซีลอน 
(๑๐) บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(๑๑) บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสงขลา 
(๑๒) บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส ์ จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด (สาขาสยามอิสเทิร์น) 
(๑๓) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ขอนแก่น จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
(๑๔) บริษัท เซอรค์ติอินดัสตรีส์ จาํกัด จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑๕) บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๑๖) บริษัท เทพอรโุณทัย จํากัด จังหวัดหนองคาย 
(๑๗) บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี 

 โรงงานกาญจนบุรี 
(๑๘) บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส ์จํากัด จังหวัดนครปฐม 

(โรงงานนครปฐม) 
(๑๙) บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส ์แอนด์ ไดส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๒๐) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด (โรงงานบางชัน) กรุงเทพมหานคร 
(๒๑) บริษัท บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๒๒) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี 

สาขาเพชรบุรี 
(๒๓) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร 
 สาขายโสธร 
(๒๔) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดอุดรธานี 
 สาขาอุดรธานี 
(๒๕) บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา ๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๒๖) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ  

พระประแดง 
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(๒๗) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี 
โรงงานลพบุรี ๔ 

(๒๘) บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จํากัด จังหวัดลพบุรี 
(๒๙) บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล จังหวัดปทุมธานี 

เวอร์คส์ จํากัด 
(๓๐) บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (สาขากาฬสินธ์ุ) จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(๓๑) บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 

จํากัด (มหาชน) โรงงาน ๑ 
(๓๒) บริษัท แม็กนิเควนช์ (โคราช) จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๓๓) บริษัท โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จํากัด จังหวัดปัตตานี 
(๓๔) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
(๓๕) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขาบางรัก กรุงเทพมหานคร 
(๓๖) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขารังสติ จังหวัดปทุมธานี 
(๓๗) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
(๓๘) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
(๓๙) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
(๔๐) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
(๔๑) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๔๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  จังหวัดเชียงราย 

สาขาเชียงราย 
(๔๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร 

สาขาสกลนคร 
(๔๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
 สาขาอุบลราชธานี 
(๔๕) บริษัท อธิมาตร จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๔๖) บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จาํกัด กรุงเทพมหานคร 
(๔๗) บริษัท ออโตลฟิ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔๘) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากัด จังหวัดระยอง 

(โรงงานระยอง) 
(๔๙) บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แคสต้ิง  จังหวัดระยอง 

โปรดักส์ จํากัด (ICP1) 
(๕๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขากาญจนบุรี) 
(๕๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น)        
(๕๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาโคราช) 
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(๕๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาจัสโก้ วังหิน) 

(๕๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชัยภูมิ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาชัยภูมิ) 

(๕๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเชียงใหม่     
(เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่-คําเที่ยง) 

(๕๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่-หางดง) 

(๕๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาซิต้ีพาร์ค บางพลี) 

(๕๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดตรัง 
(เทสโก้ โลตัส สาขาตรัง) 

(๕๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เทสโก้ โลตัส สาขาท่าศาลา) 

(๖๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(เทสโก้ โลตัส สาขานครชัยศรี) 

(๖๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดอุดรธานี 
(เทสโก้ โลตัส สาขานาดี-อุดรธานี) 

(๖๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดน่าน 
(เทสโก้ โลตัส สาขาน่าน) 

(๖๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ) 

(๖๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค) 
(๖๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาบางปู) 
(๖๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาบางพลี) 
(๖๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดระยอง 

(เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฉาง) 
(๖๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดราชบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านโป่ง) 
(๖๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

 (เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี) 
(๗๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

(เทสโก้ โลตัส สาขาปากช่อง) 
(๗๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม ๑) 
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(๗๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม ๒) 

(๗๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม ๓) 

(๗๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพะเยา 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพะเยา) 

(๗๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพิษณุโลก           
 (เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก) 
(๗๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดแพร่ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาแพร่) 
(๗๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาฟอร์จูน) 
(๗๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี) 
(๗๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเชียงราย 

(เทสโก้ โลตัส สาขาแม่จัน) 
(๘๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเชียงราย 

(เทสโก้ โลตัส สาขาแม่สาย) 
(๘๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดระยอง 

(เทสโก้ โลตัส สาขาระยอง) 
(๘๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดราชบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาราชบุรี) 
(๘๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา) 
(๘๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดลําปาง 

 (เทสโก้ โลตัส สาขาลําปาง)  
(๘๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครปฐม 

(เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา) 
(๘๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสกลนคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาสกลนคร) 
(๘๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 

(เทสโก้ โลตัส สาขาสมุทรสงคราม) 
(๘๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาสมุย) 
(๘๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสระบุรี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาสระบุรี)  
(๙๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสกลนคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาสว่างแดนดิน) 
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(๙๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสามชุก) 

(๙๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสามพราน) 

(๙๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี) 

(๙๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี) 

(๙๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชุมพร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาหลังสวน) 

(๙๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาอมตะ) 

(๙๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดอุดรธานี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี)   
(๙๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาอุตรดิตถ์) 
(๙๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี) 
(๑๐๐) บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท กรุงเทพมหานคร 
 แอฟแฟร์ส จํากัด 
(๑๐๑) โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
(๑๐๒) โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  
 (โรงแรมเมอร์เคียวภูเก็ต ดีวาน่า) 

๓. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
 ๕ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓) จํานวน ๓๙๙ แห่ง ประกอบด้วย 

๓.๑ ประเภทมีสหภาพแรงงาน จํานวน ๔๘ แห่ง ดังน้ี 
๓.๑.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๑๘ แห่ง ได้แก่ 

(๑) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานใหญ ่

(๒) บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๓) บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๔) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๕) บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟต้ี ซิสเต็มส ์จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๖) บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๗) บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๘) บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด จังหวัดระยอง 
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(๙) บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 
(สํานักงานใหญ่) 

(๑๐) บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๑) บริษัท ไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานบางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๒) บริษัท ไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก 
(๑๓) บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
(๑๔) บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี  จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๕) บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย จังหวัดระยอง 

ออโต้-พาร์ท จํากัด 
(๑๖) บริษัท โยโกฮามา ไทร ์แมนูแฟคเจอริ่ง  จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๗) บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๑๘) บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง  

๓.๑.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๒๒ แห่ง ได้แก่  
(๑) บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒) บริษัท โคเบลโก้ คอนสตรัคช่ัน แมชีนเนอรี ่ จังหวัดระยอง 

เซาท์อีส เอเชีย จํากัด (โรงงานตาสิทธ์ิ) 
(๓) บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จํากัด จังหวัดระยอง 
(๔) บริษัท ท ีเอส อินเตอร์ซีทส์ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๕) บริษัท ททีีเค โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๖) บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จาํกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๗) บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

(สํานักงานใหญ่) 
(๘) บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด (สาขา ๑) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๙) บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด จังหวัดชลบุรี 

(สํานักงานใหญ่) 
(๑๐) บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๑) บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๒) บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 

(โรงงานบางปะกง) 
(๑๓) บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ จังหวัดสมุทรปราการ 

โคทต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๔) บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๕) บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานใหญ ่
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(๑๖) บริษัท ยางโอตานิ จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๑๗) บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ จังหวัดชลบุรี 

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
(๑๘) บริษัท อีซซูุเอ็นย่ิน แมนูแฟคเจอร่ิง กรุงเทพมหานคร 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๙) บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์  จังหวัดปทุมธานี 

จํากัด (มหาชน) 
(๒๐) บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร  
(๒๑) บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๒๒) บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส ์(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 

๓.๑.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๘ แห่ง ได้แก่    
(๑) บริษัท โคเบลโก้ คอนสตรัคช่ัน แมชีนเนอรี ่ จังหวัดระยอง 

เซาท์อีส เอเชีย จํากัด (โรงงานปลวกแดง) 
(๒) บริษัท ซัมมทิ โอโต เทค อินดัสตรี จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๓) บริษัท ซัมมทิแอดวานซ์แมททีเรียล จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔) บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ไทยแลนด์) จาํกัด สาขาเกตเวย์ 
(๕) บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ไทยแลนด์) จาํกัด สาขาบ้านโพธ์ิ 
(๖) บริษัท อีลาสโตมิกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๗) บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๘) บริษัท เอส. เค. ออโต้ อินทีเรีย จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓.๒ ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน จํานวน ๓๕๑ แห่ง ดังน้ี 
๓.๒.๑ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จํานวน ๒๘ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท คาร์กิลล์มีทส ์(ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(นครราชสีมา) 

(๒) บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๓) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 

โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ (นครราชสีมา) 
(๔) บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเช่ียนแพคเกจจ่ิง จังหวัดสมุทรสาคร 

แอนด์แคนน่ิง จํากัด โรงงานสมุทรสาคร 
(๕) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร  

สํานักงานใหญ ่  
(๖) บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 
(๗) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 

สํานักงานสาขาสมุทรสาคร 
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(๘) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดนครนายก 
(โรงงาน ๒)   

(๙) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดนครนายก 
(โรงงาน ๔) 

(๑๐) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดนครนายก 
(โรงงาน ๕) 

(๑๑) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดปทุมธานี 
(สาขาลําลูกกา) 

(๑๒) บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด สาขาพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
(๑๓) บริษัท นํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) - โรงงาน จังหวัดนครราชสีมา  
(๑๔) บริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

สํานักงานใหญ ่
(๑๕) บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(สํานักงานใหญ่) 
(๑๖) บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ (จังหวัดนครราชสีมา) 
(๑๗) บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด จังหวัดระยอง 

 (มหาชน) สาขาสํานักงานระยอง 
(๑๘) บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานใหญ ่
(๑๙) บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตรี่ส์ - มหาจักร กรุงเทพมหานคร 
 แอร์ คอนดิช่ันเนอร์ส จํากัด 
(๒๐) บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สาขา ๑ 
(๒๑) บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สาขา ๒ จังหวัดสมุทรสาคร 
(๒๒) บริษัท ยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่จังหวัดสมุทรสาคร 
(๒๓) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร จังหวัดลพบุรี 

โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(๒๔) บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 
(๒๕) บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิช่ัน แอสเซมบล ิ จังหวัดนครราชสีมา 

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
(๒๖) บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๒๗) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง   
(๒๘) โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 

๓.๒.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๕๓ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(โรงงานข้าวนครหลวง) 
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(๒) บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ประเทศไทย) จํากัด 

(๓) บริษัท ซันโทร่ี เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ จังหวัดระยอง 
(ประเทศไทย) จํากัด สาขาระยอง 

(๔) บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (ไทยแลนด์) จาํกัด 

(๕) บริษัท ซีพีแรม จํากัด สาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
(๖) บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ จังหวัดระยอง                 

(ประเทศไทย) จํากัด (IPP) 
(๗) บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๘) บริษัท ไดเซล เซฟต้ี ซีสเต็มส ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๙) บริษัท ไดเซล เซฟต้ี เทคโนโลยีส ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๐) บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์  จังหวัดปราจีนบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๑) บริษัท ท ีไอ พี เอส จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๒) บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จาํกัด จังหวัดขอนแก่น 
(๑๓) บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จาํกัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๔) บริษัท ไทย มาลายา กลาส จาํกัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๕) บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท  จังหวัดระยอง 

อินดัสตรี จํากัด 
(๑๖) บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (โรงงานปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี 
(๑๗) บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (สาํนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร 
(๑๘) บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (หวัหมาก) กรุงเทพมหานคร 
(๑๙) บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
(๒๐) บริษัท ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(๒๑) บริษัท ธนูลักษณ์ จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน จังหวัดลําพูน 
(๒๒) บริษัท นํ้าตาลสิงห์บุรี จํากัด จังหวัดสิงห์บุรี 
(๒๓) บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๒๔) บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๒๕) บริษัท เบญจมติรบรรจุภัณฑ์ จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๒๖) บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(สาขาลาดหลมุแก้ว) 
(๒๗) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 

 (ฝ่ายโรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น) 
(๒๘) บริษัท เบียร์ทพิย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒๙) บริษัท ปทมุธานีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
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(๓๐) บริษัท เป๊ปซี-่โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด จังหวัดลําพูน 
สาขาลําพูน 

(๓๑) บริษัท ฟาสโก้ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
(๓๒) บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ จังหวัดชลบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด โรงงาน ๒ 
(๓๓) บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์  กรุงเทพมหานคร 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๓๔) บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๓๕) บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค กรุงเทพมหานคร 

สมาร์ท ฟอร์ช จํากัด 
(๓๖) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด  กรุงเทพมหานคร 

โรงงาน ๑ 
(๓๗) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด 

สํานักงานใหญ ่
(๓๘) บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวลรี่ จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๓๙) บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๔๐) บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด จังหวัดลําปาง 
(๔๑) บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔๒) บริษัท อุดรพัฒนา (๑๙๙๔) จํากัด จังหวัดอุดรธานี 

(โรงพยาบาลเอกอุดร) 
(๔๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 

(เทสโก้ โลตัส ศูนย์กระจายสนิค้าขอนแก่น) 
(๔๔) บริษัท เอ็กเซดด้ี ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔๕) บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสิงห์บุรี 
(๔๖) บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสิงห์บุรี 
(๔๗) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โรงงานโรจนะ 
(๔๘) บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๔๙) บริษัท ฮันออนซิสเต็มส ์(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๕๐) โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุร ี จังหวัดจันทบุรี  
(๕๑) โรงแรม สุโขทยั กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
(๕๒) โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 
(๕๓) โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 

๓.๒.๓ สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๒๗๐ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด กรุงเทพมหานคร 

โรงงานลาดกระบัง 
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(๒) บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
โรงงานลาดหลุมแก้ว 

(๓) บริษัท กลุม่สยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(โรงงานนวนคร) 

(๔) บริษัท กัปตัน โค๊ทต้ิง จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๕) บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด สํานักงานใหญ ่ จังหวัดอุบลราชธานี 
(๖) บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๗) บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงงานข้าววังแดง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๘) บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงสีข้าวกําแพงเพชร) จังหวัดกําแพงเพชร 
(๙) บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงสีข้าวบุรีรัมย์) จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๑๐) บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงสขี้าวสุพรรณบุร)ี จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๑๑) บริษัท แคปปิตัล เทรดด้ิง จาํกัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๒) บริษัท เจ อาร ์เอ็ม เจริญมิตรกรุ๊ฟ จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
(๑๓) บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๑๔) บริษัท ชาญยนต์ ๒๐๐๕ จํากัด จังหวัดสกลนคร 
(๑๕) บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานใหญ ่
(๑๖) บริษัท โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๑๗) บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๑๘) บริษัท โชคนําชัย ออโต้เพรสซิ่ง จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๑๙) บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๒๐) บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(๒๑) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขากาญจนบุรี) จังหวัดกาญจนบุรี 
(๒๒) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น 
(๒๓) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี จังหวัดจันทบุรี 
(๒๔) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาฉะเชิงเทรา) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๒๕) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 
(๒๖) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาชะอํา) จังหวัดเพชรบุรี 
(๒๗) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาเชียงราย) จังหวัดเชียงราย 
(๒๘) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด  จังหวัดเชียงใหม่ 

(สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต) 
(๒๙) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓๐) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาตรัง) จังหวัดตรัง 
(๓๑) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาตาก) จังหวัดตาก 
(๓๒) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาบางนา) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๓๓) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาบางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี 
(๓๔) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาบุรีรัมย์) จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๓๕) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาพัทยา) จังหวัดชลบุรี 
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(๓๖) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาพัทยาใต้) จังหวัดชลบุรี 
(๓๗) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก 
(๓๘) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาเพชรบูรณ์) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๓๙) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต 
(๔๐) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขามหาชัย) จังหวัดสมุทรสาคร 
(๔๑) บริษัท ซีอารซ์ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขามหาสารคาม) จังหวัดมหาสารคาม 
(๔๒) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด จังหวัดขอนแก่น 

(สาขามิตรภาพ ขอนแก่น) 
(๔๓) บริษัท ซีอารซ์ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขามุกดาหาร) จังหวัดมุกดาหาร 
(๔๔) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาร้อยเอ็ด) จังหวัดร้อยเอ็ด 
(๔๕) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาระยอง) จังหวัดระยอง 
(๔๖) บริษัท ซีอารซ์ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาราชพฤกษ)์ จังหวัดนนทบุรี 
(๔๗) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาลพบุรี) จังหวัดลพบุรี 
(๔๘) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาลําปาง) จังหวัดลําปาง 
(๔๙) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาศาลายา) จังหวัดนครปฐม 
(๕๐) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาสกลนคร) จังหวัดสกลนคร 
(๕๑) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาสระบุร)ี จังหวัดสระบุรี 
(๕๒) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาสุขาภิบาล ๓) กรุงเทพมหานคร 
(๕๓) บริษัท ซีอารซ์ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาสุพรรณบุรี) จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๕๔) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๕๕) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาหนองบัวลําภู) จังหวัดหนองบัวลําภู 
(๕๖) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา 
(๕๗) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาอุดรธานี) จังหวัดอุดรธานี 
(๕๘) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาอุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี 
(๕๙) บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ ์จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๖๐) บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทริ์น จังหวัดอุดรธานี 

คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
(๖๑) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี 

สาขาแจ้งวัฒนะ 
(๖๒) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 

 สาขาเชียงใหม่แอร์พอร์ต 
(๖๓) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สาขาป่ินเกล้า 
(๖๔) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 

สาขาเฟสติวัลเชียงใหม่ 
(๖๕) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

สาขาศาลายา 
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(๖๖) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จังหวัดเชียงราย 
(สาขาเชียงราย) 

(๖๗) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  จังหวัดลําปาง 
(สาขาลําปาง) 

(๖๘) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(สาขาสุราษฎรธ์านี) 

(๖๙) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
(๗๐) บริษัท เซ็นทรลัเวิลด์ จํากัด สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
(๗๑) บริษัท เซ็นทรลัเวิลด์ จํากัด สาขาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๗๒) บริษัท ดับเบ้ิลยูจีซี จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๗๓) บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๗๔) บริษัท โตโยต้า ออโต้ เวิคส จาํกัด จังหวัดสมุทรปราการ 

(สํานักงานใหญ่) 
(๗๕) บริษัท โตโยต้าดีเย่ียม จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 
(๗๖) บริษัท ทรัพย์ทพิย์ จํากัด จังหวัดลพบุรี 
(๗๗) บริษัท ไทยซัมมิท เคเบ้ิล แอนด์ พาร์ท จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๗๘) บริษัท ไทยซัมมิท โอโต เพรส จํากัด จังหวัดระยอง 
(๗๙) บริษัท ไทยซมัมิท โอโตโมทฟี จํากัด (สาขา ๑) จังหวัดระยอง 
(๘๐) บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (โรงงานขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น 
(๘๑) บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (โรงงานรังสิต) จังหวัดปทุมธานี 
(๘๒) บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (โรงงานลําปาง) จังหวัดลําปาง   
(๘๓) บริษัท ไทยบิทเูมน จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๘๔) บริษัท ไทยผลติภัณฑ์ยิบซั่ม จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 
(๘๕) บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๘๖) บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวช่ัน จํากัด จังหวัดชลบุรี          
(๘๗) บริษัท ไทรอัมฟ์ สเปเชียล ทลูส ์ จังหวัดราชบุรี 

แอนด์ สตีล จาํกัด 
(๘๘) บริษัท ธนภักดี จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
(๘๙) บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด จังหวัดชลบุรี 

(โรงงานพาแนล) 
(๙๐) บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด จังหวัดชลบุรี 

โรงงาน (HEAT EXCHANGER) 
(๙๑) บริษัท นิวเอเซยี สปอร์ตส์ กู๊ดส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๙๒) บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย 

สาขาเชียงราย 
(๙๓) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครสวรรค์ 

สาขานครสวรรค์ ๒ 
 



 - ๒๒ - 

(๙๔) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จํากัด (มหาชน) จังหวัดแพร่ 
สาขาแพร ่

(๙๕) บริษัท บีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๙๖) บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร์ จํากัด จังหวัดระยอง 
(๙๗) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

โรงงานนครปฐม 
(๙๘) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 

โรงงานปากช่อง 
(๙๙) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี 

โรงงานลพบุรี ๒ 
(๑๐๐) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน 

โรงงานอาหารสัตว์ลําพูน 
(๑๐๑) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

(โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ)้ 
(๑๐๒) บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
(๑๐๓) บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาขาโรจนะ 
(๑๐๔) บริษัท ฟาร์มโชคชัย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๑๐๕) บริษัท มซิูค ิ(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๐๖) บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๑๐๗) บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๑๐๘) บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 

(โรงงานเอทานอลมิตรผล ด่านช้าง) 
(๑๐๙) บริษัท มูเบีย สมบูรณ ์ออโตโมทีฟ จํากัด จังหวัดระยอง 

(สํานักงานใหญ่) 
(๑๑๐) บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๑๑๑) บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ ์ จังหวัดระยอง 

แมททีเรียลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๑๒) บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จํากัด จังหวัดบึงกาฬ 

สาขาบึงกาฬ 
(๑๑๓) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี 

สาขากาญจนบุรี 
(๑๑๔) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สาขาฉะเชิงเทรา 
(๑๑๕) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย 

สาขาเชียงราย 
(๑๑๖) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดตรัง 

สาขาตรัง 
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(๑๑๗) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาบางแค 

(๑๑๘) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
สาขาบางนา 

(๑๑๙) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาพระราม ๙ 

(๑๒๐) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
สาขาพิษณุโลก 

(๑๒๑) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาร้อยเอ็ด 

(๑๒๒) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง 
สาขาลําปาง 

(๑๒๓) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร 
สาขาสกลนคร 

(๑๒๔) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
สาขาสมุทรปราการ 

(๑๒๕) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี 
สาขาสระบุรี 

(๑๒๖) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุพรรณบุรี 
สาขาสุพรรณบุรี 

(๑๒๗) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาสุราษฎร์ธานี 

(๑๒๘) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
สาขาอุบลราชธานี 

(๑๒๙) บริษัท ลานนาโปรดักส์ จํากัด จังหวัดลําพูน 
(๑๓๐) บริษัท เลียร์ คอร์ปอเรช่ัน เซ้าท์อีสท ์ จังหวัดนครราชสีมา 

เอเซีย จํากัด (นครราชสีมา) 
(๑๓๑) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด กรุงเทพมหานคร 

โรงงาน ๒ 
(๑๓๒) บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๓๓) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

สาขากาฬสินธ์ุ 
(๑๓๔) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดกําแพงเพชร 

สาขากําแพงเพชร 
(๑๓๕) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดอุดรธานี 

สาขาบ้านตาด 
(๑๓๖) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดมุกดาหาร 

สาขามุกดาหาร 
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(๑๓๗) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน 
สาขาลําพูน 

(๑๓๘) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาเวียงกุมกาม 

(๑๓๙) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร 
สาขาสกลนคร 

(๑๔๐) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดหนองบัวลําภู 
สาขาหนองบัวลําภู 

(๑๔๑) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดอุดรธานี 
สาขาอุดรธานี 

(๑๔๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 
สาขาขอนแก่น 

(๑๔๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาจรัญสนิทวงศ์ 

(๑๔๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สาขาฉะเชิงเทรา 

(๑๔๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดชัยภูมิ 
สาขาชัยภูมิ 

(๑๔๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดชุมพร 
สาขาชุมพร 

(๑๔๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 
สาขาชุมแพ 

(๑๔๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดตรัง 
สาขาตรัง 

(๑๔๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครพนม 
สาขานครพนม 

(๑๕๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 
 สาขานครราชสีมา 
(๑๕๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สาขานครศรีธรรมราช 
(๑๕๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดบึงกาฬ 
 สาขาบึงกาฬ 
(๑๕๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ 
 สาขาบุรีรัมย์ 
(๑๕๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดตาก 
 สาขาแม่สอด 
(๑๕๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด 

สาขาร้อยเอ็ด 
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(๑๕๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดระนอง 
สาขาระนอง 

(๑๕๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี 
สาขาราชบุรี 

(๑๕๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขารามอินทรา 

(๑๕๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี 
สาขาลพบุรี 

(๑๖๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน 
สาขาลําพูน 

(๑๖๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเลย 
สาขาเลย 

(๑๖๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดศรีสะเกษ 
สาขาศรีสะเกษ 

(๑๖๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว 
 สาขาสระแก้ว 
(๑๖๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุรินทร์ 

สาขาสุรินทร ์
(๑๖๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดหนองคาย 

สาขาหนองคาย 
(๑๖๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาขาอยุธยา 
(๑๖๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุดรธานี 

สาขาอุดรธานี 
(๑๖๘) บริษัท สมีาธุรกิจ จํากัด สํานักงานใหญ ่ จังหวัดนครสวรรค์ 
(๑๖๙) บริษัท สรุาพิเศษทิพราช จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
(๑๗๐) บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๑๗๑) บริษัท อันเด็น (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๗๒) บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๗๓) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสระบุรี 

โรงงานหนองแค 
(๑๗๔) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส ์(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๗๕) บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จํากัด จังหวัดลพบุรี 
(๑๗๖) บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แคสต้ิง จังหวัดระยอง  
 โปรดักส์ จํากัด (ICP2) 
(๑๗๗) บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๑๗๘) บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพิจิตร 
(๑๗๙) บริษัท อีสเทริน์ ปาล์ม ออยล์ จํากัด จังหวัดชลบุรี 
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(๑๘๐) บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จํากัด จังหวัดพิจิตร 
(๑๘๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขากระทุ่มแบน) 
(๑๘๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดกระบ่ี 

(เทสโก้ โลตัส สาขากระบ่ี) 
(๑๘๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ 

(เทสโก้ โลตัส สาขากันทรลักษ์) 
(๑๘๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขากาฬสินธ์ุ) 
(๑๘๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครปฐม 
 (เทสโก้ โลตัส สาขากําแพงแสน) 
(๑๘๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดอุดรธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขากุมภวาปี) 
(๑๘๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น ๒) 
(๑๘๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาขาณุวรลักษบุรี)  
(๑๘๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาขขุันธ์) 
(๑๙๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาโคราชหัวทะเล) 
(๑๙๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์) 
(๑๙๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสงขลา 

(เทสโก้ โลตัส สาขาจะนะ) 
(๑๙๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดจันทบุรี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี) 
(๑๙๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชัยนาท 

(เทสโก้ โลตัส สาขาชัยนาท) 
(๑๙๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชุมพร 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร) 
(๑๙๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาชุมแพ) 
(๑๙๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเชียงราย 

(เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงของ) 
(๑๙๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพะเยา 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงคํา) 
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(๑๙๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเชียงใหม่     
(เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่-ฝาง) 

(๒๐๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่-รวมโชค) 

(๒๐๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   (เทสโก้ โลตัส สาขาไชยา) 
(๒๐๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาซีคอนสแควร์) 
(๒๐๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครสวรรค์ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาเดอะวอล์ค นครสวรรค์) 
(๒๐๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดตาก 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาตาก) 
(๒๐๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดหนองคาย 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาท่าบ่อ) 
(๒๐๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาท่ายาง ทาวน์) 
(๒๐๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 (เทสโก้ โลตัส สาขาทุ่งสง) 
(๒๐๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครพนม 

(เทสโก้ โลตัส สาขาธาตุพนม) 
(๒๐๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครนายก 

(เทสโก้ โลตัส สาขานครนายก) 
(๒๑๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครปฐม 

(เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม) 
(๒๑๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครพนม 

(เทสโก้ โลตัส สาขานครพนม) 
(๒๑๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 (เทสโก้ โลตัส สาขานครศรีธรรมราช) 
(๒๑๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครสวรรค์ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขานครสวรรค์) 
(๒๑๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนนทบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขานครอินทร์) 
(๒๑๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี         

(เทสโก้ โลตัส สาขาบ่อวิน) 
(๒๑๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา  

(เทสโก้ โลตัส สาขาบัวใหญ่) 
(๒๑๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา  

(เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกง) 
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(๒๑๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกอก) 

(๒๑๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะอิน) 

(๒๒๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบางเลน) 

(๒๒๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาบางใหญ่) 
(๒๒๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านบึง) 
(๒๒๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

 (เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฟ้าลําลูกกา) 
(๒๒๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดบึงกาฬ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาบึงกาฬ) 
(๒๒๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาประจวบคีรีขันธ์) 
(๒๒๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาปราณบุรี) 
(๒๒๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาป่ินเกล้า) 
(๒๒๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาพนมสารคาม) 
(๒๒๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร       

(เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม ๔) 
(๒๓๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดพัทลุง 

(เทสโก้ โลตัส สาขาพัทลุง) 
(๒๓๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดพิจิตร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาพิจิตร) 
(๒๓๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเพชรบูรณ์  

(เทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์) 
(๒๓๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย ๒) 
(๒๓๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย) 
(๒๓๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดมุกดาหาร 
 (เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร) 
(๒๓๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพัทลุง 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาแม่ขร)ี 
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(๒๓๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดตาก 
  (เทสโก้ โลตัส สาขาแม่สอด) 
(๒๓๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดระนอง 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาระนอง) 
(๒๓๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต คลอง ๗) 
(๒๔๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

 (เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต) 
(๒๔๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต-นครนายก) 
(๒๔๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
          (เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์) 
(๒๔๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาโรจนะ) 
(๒๔๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาละไม) 
(๒๔๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาลําลูกกา คลอง ๒) 
(๒๔๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดเลย 

 (เทสโก้ โลตัส สาขาเลย ๒) 
(๒๔๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาเวียงสระ) 
(๒๔๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาศรีสะเกษ) 
(๒๔๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสงขลา  
  (เทสโก้ โลตัส สาขาสงขลา) 
(๒๕๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสงขลา 

(เทสโก้ โลตัส สาขาสะเดา) 
(๒๕๑) บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร  

 (เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล ๓) 
(๒๕๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท ๕๐) 
(๒๕๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุรินทร์ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาสุรินทร์) 
(๒๕๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาเสนา-อยุธยา) 
(๒๕๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดมหาสารคาม 

(เทสโก้ โลตัส สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม) 
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(๒๕๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดหนองคาย 
(เทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย) 

(๒๕๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร  
          (เทสโก้ โลตัส สาขาหนองจอก) 
(๒๕๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดหนองบัวลําภู 

(เทสโก้ โลตัส สาขาหนองบัวลําภู) 
(๒๕๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 

(เทสโก้ โลตัส สาขาหนองเรือ) 
(๒๖๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาหล่มสัก) 
(๒๖๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาหัวหิน) 
(๒๖๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสงขลา 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ ่๑) 
(๒๖๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสงขลา 

(เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ ่๒) 
(๒๖๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(เทสโก้ โลตัส สาขาอยุธยา) 
(๒๖๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสระแก้ว 
 (เทสโก้ โลตัส สาขาอรัญประเทศ) 
(๒๖๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 

(เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลก ท่าทอง) 
(๒๖๗) บริษัท เอ็นบีซ ี(เอเซีย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๖๘) บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซ ีจํากัด สาขาลําปาง จังหวัดลําปาง 
(๒๖๙) โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

(บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จํากัด) 
(๒๗๐) สหกรณ์นิคมทา่แซะ จํากัด จังหวัดชุมพร  

๔. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี ๒๕๖๓ 
ระดับประเทศ จํานวน ๔๙๘ แห่ง ประกอบด้วย 

๔.๑ ประเภทมีสหภาพแรงงาน จํานวน ๖๗ แห่ง ดังน้ี 
๔.๑.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๑๙ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๒) บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานใหญ ่
(๓) บริษัท โตโยด้า โกเช (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔) บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๕) บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (โรงงานหนองแค) จังหวัดสระบุรี 
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(๖) บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (สาขารังสิต) จังหวัดปทุมธานี 
(๗) บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๘) บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๙) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานใหญ ่
(๑๐) บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดชลบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๑) บริษัท แพนดอร่า โพรดักช่ัน จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๑๒) บริษัท เม็กเทค็ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด  
(๑๓) บริษัท ยามาดะ สมบูรณ ์จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๔) บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(สาขาโรงงานลาดกระบัง) 
(๑๕) บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟว่ิง จังหวัดชลบุรี 

แอสซสิแตนส ์ซิสเต็มส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๖) บริษัท สยามมิชลิน จํากัด (พระประแดง) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๗) บริษัท สยามมิชลิน จํากัด (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี 
(๑๘) บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๑๙) บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง กรุงเทพมหานคร  

(ประเทศไทย) จํากัด 

๔.๑.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๒๙ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ต้ิง แอนด์  จังหวัดสมุทรปราการ 

อินแจ๊กช่ัน จํากัด 
(๒) บริษัท กู๊ดเยียร ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 
(๓) บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔) บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๕) บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๖) บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด จังหวัดระยอง 
(๗) บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๘) บริษัท ซีว่า วีฮีเคิล ลอจิสติกส์  กรุงเทพมหานคร 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๙) บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๐) บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๑) บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๒) บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
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(๑๓) บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จํากัด จังหวัดนครนายก  
(สาขา ๑) 

(๑๔) บริษัท ไทยซัมมิท บ้านโพธ์ิ จาํกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๑๕) บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๖) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๗) บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประทศไทย) จํากัด  
(๑๘) บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จาํกัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๑๙) บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จาํกัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๒๐) บริษัท เลียร์ คอร์ปอเรช่ัน เซ้าท์อีสท์  จังหวัดปราจีนบุรี 

เอเชีย จํากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
(๒๑) บริษัท สยาม เอ็นดีเค จํากัด จังหวัดชลบุรี  
(๒๒) บริษัท สยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๓) บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๒๔) บริษัท อินโดไทย ซินเทติคซ ์จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒๕) บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๖) บริษัท เอทีเอ แคสต้ิง เทคโนโลยี จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๒๗) บริษัท เอ็นท ีเซอิมิทชุ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๒๘) บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(สํานักงานใหญ่) 
(๒๙) บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 

๔.๑.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๑๙ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒) บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๓) บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๔) บริษัท ททีีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต จังหวัดชลบุรี 

(ไทยแลนด์) จาํกัด สาขาทองโกรว์ 
(๕) บริษัท ททีีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ 

(ไทยแลนด์) จาํกัด สาขาสําโรง 
(๖) บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอช่ัน จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๗) บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานใหญ ่
(๘) บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จังหวัดอ่างทอง 

จํากัด (มหาชน) 
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(๙) บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๐) บริษัท ฟูจิเนะ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๑) บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรปราการ 

สาขาบางปู 
(๑๒) บริษัท สยามครูาโบ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๑๓) บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๔) บริษัท อิฮาร่า แมนูแฟคเจอริง่  จังหวัดชลบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๕) บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

สาขานครราชสีมา 
(๑๖) บริษัท เอเช่ียน พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๑๗) บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๘) บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๙) บริษัท โอวาริ เซกิ (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดระยอง 

๔.๒ ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน จํานวน ๔๓๑ แห่ง ดังน้ี 
๔.๒.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๓๑ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๒) บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จาํกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๓) บริษัท คาร์กิลล์มีทส ์(ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดสระบุรี 

(สระบุรี) 
(๔) บริษัท คิงสแ์พ็ค อินดัสเตรียล จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๕) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๖) บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทฟิิก จังหวัดสงขลา 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๗) บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง จังหวัดสมุทรปราการ 

แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 
(๘) บริษัท ทีเอ็มท ีสตีล จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๙) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 

(มหาชน) (สํานักงานใหญ่) 
(๑๐) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๑๑) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จังหวัดชลบุรี 

จํากัด (มหาชน) 
(๑๒) บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด สาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
(๑๓) บริษัท นันยางการ์เม้นท ์จํากัด สาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม 
(๑๔) บริษัท นํ้าตาลสุรินทร์ จํากัด จังหวัดสุรินทร์ 
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(๑๕) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดพัทลุง 
 (โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง) 

(๑๖) บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๑๗) บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์นํ้า จํากัด จังหวัดสงขลา 
(๑๘) บริษัท แพนดอร่า โพรดักช่ัน จํากัด จังหวัดลําพูน 

(สาขาลําพูน) 
(๑๙) บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส ์ จังหวัดลําพูน 
 (ประเทศไทย) จํากัด 
(๒๐) บริษัท ยูแทคไทย จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๒๑) บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๒๒) บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๒๓) บริษัท สงขลาแคนน่ิง จํากัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 
(๒๔) บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๕) บริษัท สยามพารากอน รีเทล จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๒๖) บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จํากัด สาขาปากนํ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
(๒๗) บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด จังหวัดระยอง 
(๒๘) บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๒๙) บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๓๐) บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(โรงงานอยุธยา ๑) 
(๓๑) บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(โรงงานอยุธยา ๒) 

๔.๒.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๘๐ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 
(๒) บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๓) บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
(๔) บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด  จังหวัดมหาสารคาม 

สาขามหาสารคาม 
(๕) บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๖) บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จํากัด สาขาสงขลา จังหวัดสงขลา 
(๗) บริษัท คิงสแ์บ็ก จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๘) บริษัท แคร์เทก็ซ ์เอเซีย จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๙) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ 

ศูนย์กระจายสนิค้าบุรีรัมย์ 
(๑๐) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(สาขาคลังสินค้าวังน้อย) 
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(๑๑) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(สํานักงานใหญ่) 

(๑๒) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร 
(สํานักงานใหญ่) 

(๑๓) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สาขาศูนย์กระจายสินค้าบางปะอิน 

(๑๔) บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๑๕) บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๖) บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๑๗) บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จํากัด จังหวัดสุรินทร์ 
(๑๘) บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๑๙) บริษัท ท ีลสีซิง่ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๒๐) บริษัท ทีซซี ีลักซ์ชูรี โฮเทลส์ และรีสอร์ท จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๒๑) บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดนครปฐม 

(มหาชน) โรงงาน นครปฐม 
(๒๒) บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
(๒๓) บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๒๔) บริษัท ไทยโคโคนัท จํากัด (มหาชน) สาขา ๐๐๐๐๑ จังหวัดราชบุรี 
(๒๕) บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด (สาขา ๒) จังหวัดระยอง 
(๒๖) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๒๗) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๒๘) บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด จังหวัดระยอง 
(๒๙) บริษัท ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด  จังหวัดกาญจนบุรี 

สาขาท่ามะกา 
(๓๐) บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
(๓๑) บริษัท นํ้าตาลทิพย์สุโขทัย จาํกัด จังหวัดสุโขทัย 
(๓๒) บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดอํานาจเจริญ 
(๓๓) บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี  จังหวัดสระบุรี 

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
(๓๔) บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททเีรียล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๓๕) บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสงขลา 
(๓๖) บริษัท บางเทาแกรนด์ จํากัด จังหวัดภูเก็ต 
(๓๗) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดพัทลุง  

(โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง) 
(๓๘) บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) จังหวัดกําแพงเพชร 
(๓๙) บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสิงห์บุรี 
(๔๐) บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอร่ี จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
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(๔๑) บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี 
(๔๒) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๔๓) บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
(๔๔) บริษัท พีทีจ ีเอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๔๕) บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด สาํนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
(๔๖) บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์  จังหวัดชลบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๔๗) บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรนีา จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๔๘) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
(๔๙) บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จํากัด จังหวัดชัยภูมิ  

(สาขาชัยภูมิ) 
(๕๐) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดเลย 

สาขาภูหลวง 
(๕๑) บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอ้ิงเวล แอนด์  กรุงเทพมหานคร 

ฟาชิลิต้ี ซอร์วิสเซส จํากัด 
(๕๒) บริษัท โรงพยาบาล กรุงเทพขอนแกน่ จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
(๕๓) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 
(๕๔) บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(๕๕) บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๕๖) บริษัท วาโก้ศรรีาชา จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๕๗) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จังหวัดระยอง 

จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง 
(๕๘) บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจ้ิง จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๕๙) บริษัท สยามมชิลิน จํากัด สาขาระยอง จังหวัดระยอง 
(๖๐) บริษัท สวารอฟก้ี เจมสโตนส ์(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๖๑) บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด จังหวัดกระบ่ี 

(มหาชน)  
(๖๒) บริษัท สีมาเทคโนโลยี จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๖๓) บริษัท สุขุมวิทซิต้ีมอลล ์จํากัด สํานักงานใหญ ่ กรุงเทพมหานคร 
(๖๔) บริษัท อเมริกัน แอ็คเชิล แอนด์  จังหวัดระยอง 

แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จํากัด 
(๖๕) บริษัท ออฟฟิตเมท โลจิสติกส์ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๖๖) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร จังหวัดลพบุรี 

สเปเชียลต้ี ฟู้ดส์ จํากัด 
(๖๗) บริษัท อิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดลําพูน 
(๖๘) บริษัท อีเก้ิล ออตตาวา (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๖๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(เทสโก้ โลตัส ศูนย์กระจายสนิค้าสุราษฎร์ธานี) 
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(๗๐) บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
(๗๑) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด จังหวัดกระบ่ี 
(๗๒) บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดชลบุรี 

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
(๗๓) บริษัท โอเมก้า ออโต้ พาร์ท จํากัด จังหวัดตาก 
(๗๔) บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสต้ิง จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 

(สํานักงานใหญ่) 
(๗๕) บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี  จังหวัดปราจีนบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๗๖) บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(โรงงานปทุมธานี) 
(๗๗) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
(๗๘) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก กรุงเทพมหานคร 

คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวิลด์ 
(๗๙) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท กรุงเทพมหานคร 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
(๘๐) โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 

๔.๒.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๓๒๐ แห่ง ได้แก่ 
(๑) เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
(๒) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จาํกัด จังหวัดระยอง 
(๓) บริษัท กรุงเทพสกรีน จํากัด (สาขาราชบุรี) จังหวัดราชบุรี 
(๔) บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดลพบุรี 

(โรงฟักไข่) 
(๕) บริษัท คาร์กิลล์มีทส ์(ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์นครราชสีมา) 
(๖) บริษัท คาร์กิลล์มีทส ์(ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดนครราชสีมา 

(โรงฟักไข่) 
(๗) บริษัท คาร์กิลล์มีทส ์(ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดสระบุรี 

(โรงอาหารสัตว์สระบุรี) 
(๘) บริษัท คาร์กิลล์สยาม จํากัด (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก 
(๙) บริษัท คาร์กิลล์สยาม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

(โรงงานอาหารสัตว์นครราชสีมา) 
(๑๐) บริษัท คาร์กิลล์สยาม จํากัด (สาขานครปฐม) จังหวัดนครปฐม 
(๑๑) บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จํากัด จังหวัดสกลนคร 
(๑๒) บริษัท เคเอสบี พ๊ัมส ์จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๑๓) บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จํากัด จังหวัดชุมพร 
(๑๔) บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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(๑๕) บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  จังหวัดตราด 
กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก ๑ 

(๑๖) บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  จังหวัดชลบุรี 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้าบ้านบึง 

(๑๗) บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๘) บริษัท ชาญออโต้คาร์ จํากัด จังหวัดสกลนคร 
(๑๙) บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จํากัด จังหวัดพิจิตร 
(๒๐) บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด จังหวัดจันทบุรี 
(๒๑) บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒๒) บริษัท ซันโทร่ี เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ  จังหวัดสระบุรี 

(ประเทศไทย) จํากัด สาขาสระบุรี 
(๒๓) บริษัท ซัมเมอร์สปริง จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 
(๒๔) บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๒๕) บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ประเทศไทย) จาํกัด สาขาโรบินสันโอเช่ียน ๒ 
(๒๖) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาแจ้งวัฒนะ) จังหวัดนนทบุรี 
(๒๗) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาชัยพฤกษ์) จังหวัดนนทบุรี 
(๒๘) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขานวมินทร์) กรุงเทพมหานคร 
(๒๙) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาบางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๓๐) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี 
(๓๑) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาพระราม ๒) กรุงเทพมหานคร 
(๓๒) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาภูเก็ต ๑) จังหวัดภูเก็ต 
(๓๓) บริษัท ซีอารซ์ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขารังสิต ๑) จังหวัดปทุมธานี 
(๓๔) บริษัท ซีอารซ์ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขารัตนาธิเบศร์) จังหวัดนนทบุรี 
(๓๕) บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จํากัด (สาขาศรีราชา) จังหวัดชลบุรี 
(๓๖) บริษัท ซีโอเเอล จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

(สํานักงานอุ่นใจ) 
(๓๗) บริษัท ซีโอเเอล จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

(สํานักงานหัวหมาก) 
(๓๘) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาขานครศรีธรรมราช 
(๓๙) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี 

สาขาเวสต์เกต 
(๔๐) บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด จังหวัดสกลนคร 

โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ 
(๔๑) บริษัท ดิ แอสเซท ไพรม์ จํากัด  จังหวัดเชียงราย 

(โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี) 
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(๔๒) บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จํากัด จังหวัดภูเก็ต 
(โรงแรมดีวาน่าป่าตองรีสอร์ทแอนด์สปา) 

(๔๓) บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จํากัด จังหวัดภูเก็ต 
(โรงแรมรามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า) 

(๔๔) บริษัท ไดน่าแพคส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
(๔๕) บริษัท โตโยต้า ดีลักซ ์จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 
(๔๖) บริษัท โตโยต้าสกลนคร จํากัด จังหวัดสกลนคร 
(๔๗) บริษัท ทรานสตอน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๔๘) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 

(มหาชน) (โรงงานสําโรง) 
(๔๙) บริษัท ไทย - อุซุย จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๕๐) บริษัท ไทย รีเบิร์ท จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๕๑) บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด จังหวัดระยอง 
(๕๒) บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จํากัด  จังหวัดกาญจนบุรี 

(โรงฟักบ่อพลอย) 
(๕๓) บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จํากัด จังหวัดกระบ่ี 
(๕๔) บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร 

สาขาสกลนคร 
(๕๕) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดชลบุรี 

(ฟาร์มทองคอมเพล็กซ์) 
(๕๖) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 

(ฟาร์มนนทรี) 
(๕๗) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดนครนายก 

(ฟาร์มองครักษ์) 
(๕๘) บริษัท ไทสัน โพลทรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด (โรงฟัก) จังหวัดชลบุรี 
(๕๙) บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(๖๐) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด โรงงานอมตะ จังหวัดระยอง 
(๖๑) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๖๒) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด โรงงาน ๑ จังหวัดระยอง 
(๖๓) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด โรงงาน ๒ จังหวัดระยอง 
(๖๔) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด โรงงาน ๓ จังหวัดชลบุรี 
(๖๕) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย 

สาขาเชียงราย ๒ 
(๖๖) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 

สาขาเชียงใหม ่
(๖๗) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 

สาขาเชียงใหม่ ๒ 
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(๖๘) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดตรัง 
สาขาตรัง 

(๖๙) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดตาก 
สาขาตาก 

(๗๐) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดนครสวรรค์ 
สาขานครสวรรค์ ๑ 

(๗๑) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน 
สาขาน่าน 

(๗๒) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร 
สาขาพังโคน 

(๗๓) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง 
 สาขาลาํปาง 
(๗๔) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน 
 สาขาลําพูน 
(๗๕) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร 

สาขาสกลนคร 
(๗๖) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดหนองคาย 

สาขาหนองคาย 
(๗๗) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 

สาขาหางดง ๑ 
(๗๘) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
 สาขาหางดง ๒ 
(๗๙) บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน) จังหวัดอ่างทอง 

สาขาอ่างทอง 
(๘๐) บริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสก้ี จาํกัด จังหวัดลพบุรี 
(๘๑) บริษัท บีทูเอส จํากัด (สํานักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร 
(๘๒) บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จํากัด จังหวัดระยอง 
(๘๓) บริษัท บุญฟู้ดส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 
(๘๔) บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรซ จํากัด จังหวัดสิงห์บุรี 
(๘๕) บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จํากัด จังหวัดลพบุรี 
(๘๖) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี  

โรงงานลพบุรี ๓ 
(๘๗) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 

โรงงานสงขลา 
(๘๘) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสกลนคร 

สาขาสกลนคร 
(๘๙) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

(โรงงานแปรรูปไก่เชียงใหม่) 
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(๙๐) บริษัท โบโชคุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๙๑) บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๙๒) บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท ์จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๙๓) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(มหาชน) 
(๙๔) บริษัท ปิโตรเลยีมไทย คอร์ปอเรช่ัน จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๙๕) บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๙๖) บริษัท พงษ์ - ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๙๗) บริษัท พรีไซซ ซิสเทม็ แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด จังหวัดนนทบุรี 
(๙๘) บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๙๙) บริษัท พิษณุโลก บ๊ิกซี ๒๐๑๕ จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 
(๑๐๐) บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จํากัด จังหวัดสุโขทัย 
(๑๐๑) บริษัท พี.เอส.เจ. เทรดด้ิง (๒๐๑๑) จํากัด จังหวัดปัตตานี 
(๑๐๒) บริษัท พีทีท ีแอลเอ็นจี กําจัด จังหวัดระยอง 
(๑๐๓) บริษัท ไพโร เอนเนอร์ย่ี จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๐๔) บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
(๑๐๕) บริษัท มงคลสมัย จํากัด จังหวัดอุตรดิตถ์   
(๑๐๖) บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากัด จังหวัดมหาสารคาม 
(๑๐๗) บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด  จังหวัดชัยภูมิ 

(สาขาชัยภูมิ) 
(๑๐๘) บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (สาขาชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ 
(๑๐๙) บริษัท เมเจอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๑๑๐) บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จํากัด สาขานราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
(๑๑๑) บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จังหวัดสมุทรปราการ 

จํากัด (มหาชน) 
(๑๑๒) บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จํากัด จังหวัดมุกดาหาร 
(๑๑๓) บริษัท ราชสีมาไรซ์ จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(๑๑๔) บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จํากัด จังหวัดปทุมธานี  

สาขาที่ ๐๐๐๑ 
(๑๑๕) บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด จังหวัดนครสวรรค์ 
(๑๑๖) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขากําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
(๑๑๗) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๑๑๘) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขาปราจนีบุร ี จังหวัดปราจนีบุรี 
(๑๑๙) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
(๑๒๐) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑๒๑) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
(๑๒๒) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด จังหวัดตาก 
(๑๒๓) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง จังหวัดระยอง 
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(๑๒๔) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
(๑๒๕) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 

สาขาไลฟ์สไตล์ชลบุรี 
(๑๒๖) บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุร ี
(๑๒๗) บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
(๑๒๘) บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดตรัง  

(มหาชน) สาขาตรัง 
(๑๒๙) บริษัท เลียร ์ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๑๓๐) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  จังหวัดนราธิวาส 

สาขานราธิวาส 
(๑๓๑) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  จังหวัดเลย 

สาขาเลย 
(๑๓๒) บริษัท ศรีพงษก์รุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จํากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สาขาเดอะซัน ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
(๑๓๓) บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จํากัด จังหวัดสกลนคร 
(๑๓๔) บริษัท สถาพรมาเก็ตต้ิง จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑๓๕) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี 

สาขากาญจนบุรี 
(๑๓๖) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 

สาขาขอนแก่น 
(๑๓๗) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดจันทบุรี 

สาขาจันทบุร ี
(๑๓๘) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดชัยภูมิ 

สาขาชัยภูมิ 
(๑๓๙) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 

สาขาชุมแพ 
(๑๔๐) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย 

สาขาเชียงราย 
(๑๔๑) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 

สาขาโชคชัย 
(๑๔๒) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 

สาขาด่านขุนทด 
(๑๔๓) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดตราด 

สาขาตราด 
(๑๔๔) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครนายก 

สาขานครนายก 
(๑๔๕) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

สาขานครปฐม 
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(๑๔๖) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครพนม 
สาขานครพนม 

(๑๔๗) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 
สาขานครราชสีมา 

(๑๔๘) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขานครศรีธรรมราช 

(๑๔๙) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครสวรรค์ 
สาขานครสวรรค์ 

(๑๕๐) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ 
สาขานางรอง 

(๑๕๑) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 
สาขาบ้านไผ่ 

(๑๕๒) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ 
สาขาบุรีรัมย์ 

(๑๕๓) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาปราณบุรี 

(๑๕๔) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร 
สาขาพังโคน 

(๑๕๕) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดพัทลุง 
สาขาพัทลุง 

(๑๕๖) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
สาขาพิษณุโลก 

(๑๕๗) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สาขาเพชรบูรณ์ 

(๑๕๘) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดแพร่ 
สาขาแพร ่

(๑๕๙) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดมหาสารคาม 
สาขามหาสารคาม 

(๑๖๐) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สาขาแม่ฮ่องสอน 

(๑๖๑) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร 
สาขายโสธร 

(๑๖๒) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี 
สาขาราชบุรี 

(๑๖๓) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี 
สาขาลพบุรี 

(๑๖๔) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง 
สาขาลําปาง 
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(๑๖๕) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดเลย 
สาขาเลย 

(๑๖๖) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 
สาขาศาลายา 

(๑๖๗) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสิงห์บุรี 
สาขาสิงห์บุรี 

(๑๖๘) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย 
สาขาสุโขทัย 

(๑๖๙) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุรินทร์ 
สาขาสุรินทร ์

(๑๗๐) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดหนองคาย 
 สาขาหนองคาย 

(๑๗๑) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดอ่างทอง 
สาขาอ่างทอง 

(๑๗๒) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สาขาอุตรดิตถ์ 

(๑๗๓) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
สาขาอุบลราชธานี 

(๑๗๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดกระบ่ี 
สาขากระบ่ี 

(๑๗๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี 
สาขากาญจนบุรี 

(๑๗๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
สาขากาฬสินธ์ุ 

(๑๗๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดกําแพงเพชร 
สาขากําแพงเพชร 

(๑๗๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุราษร์ฎธานี 
สาขาเกาะสมุย 

(๑๗๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 
 สาขาคลองหลวง 

(๑๘๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดจันทบุรี 
สาขาจันทบุร ี

(๑๘๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

(๑๘๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 
สาขาชลบุรี 

(๑๘๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาเชียงใหม่  
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(๑๘๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาเชียงใหม่ ๒ 

(๑๘๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดภูเก็ต 
สาขาถลาง 

(๑๘๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาทุ่งสง 

(๑๘๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครนายก 
สาขานครนายก 

(๑๘๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 
สาขานครปฐม 

(๑๘๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 
สาขานครราชสีมา ๒ 

(๑๙๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครสวรรค์ 
สาขานครสวรรค์ 

(๑๙๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดน่าน 
สาขาน่าน 

(๑๙๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาบดินทรเดชา 

(๑๙๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาบางบอน 

(๑๙๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี 
สาขาบางบัวทอง 

(๑๙๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
สาขาบางพลี 

(๑๙๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 
สาขาบ้านเพ 

(๑๙๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาประจวบคีรีขันธ์ 

(๑๙๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาปราณบุรี 

(๑๙๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 
สาขาปากช่อง 

(๒๐๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง 

(๒๐๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา 
สาขาพะเยา 

(๒๐๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพัทลุง 
สาขาพัทลุง 
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(๒๐๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร 
สาขาพิจิตร 

(๒๐๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
สาขาพิษณุโลก ๑ 

(๒๐๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาเพชรเกษม 

(๒๐๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี 
สาขาเพชรบุรี 

(๒๐๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สาขาเพชรบูรณ์ 

(๒๐๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดแพร่ 
สาขาแพร ่

(๒๐๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดมหาสารคาม 
สาขามหาสารคาม 

(๒๑๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดมุกดาหาร 
สาขามุกดาหาร 

(๒๑๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาแม่ริม 

(๒๑๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย 
สาขาแม่สาย 

(๒๑๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร 
สาขายโสธร 

(๒๑๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 
สาขาระยอง 

(๒๑๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 
สาขารังสิต 

(๒๑๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขารามคําแหง (สัมมากร) 

(๒๑๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาลาดพร้าว 

(๒๑๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง 
สาขาลําปาง 

(๒๑๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาวังหิน 

(๒๒๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
สาขาวารินชําราบ 

(๒๒๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สาขาศรีนครินทร์ ๒ 
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(๒๒๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 
สาขาศาลายา 

(๒๒๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 
 สาขาสมุทรสาคร 
(๒๒๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี 

สาขาสระบุรี 
(๒๒๕) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สาขาสามเสน 
(๒๒๖) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี 

สาขาสิงห์บุรี 
(๒๒๗) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย 

สาขาสุโขทัย 
(๒๒๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุพรรณบุรี 

สาขาสุพรรณบุรี 
(๒๒๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 
(๒๓๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สาขาหนองจอก 
(๒๓๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดหนองบัวลําภู 

สาขาหนองบัวลําภู 
(๒๓๒) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 

สาขาหาดใหญ ่
(๒๓๓) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดกระบ่ี 

สาขาอ่าวนาง 
(๒๓๔) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

สาขาอุดมสุข 
(๒๓๕) บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๒๓๖) บริษัท อะเบ๊าท์ฟู้ด จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๒๓๗) บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 
(๒๓๘) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สาขาโรงงานอยุธยา 
(๒๓๙) บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จาํกัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๔๐) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด จังหวัดลพบุรี 

สาขาลพบุรี (หอ้งเย็น) 
(๒๔๑) บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(๒๔๒) บริษัท อินิลาลา่ นาใต้ จํากัด จังหวัดพังงา 
(๒๔๓) บริษัท อีซึ่นเพ้นท์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 
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(๒๔๔) บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อ้ิงซ์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
สาขานิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 

(๒๔๕) บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อ้ิงซ์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานใหญ ่

(๒๔๖) บริษัท อีสานพัฒนา อุตสาหกรรมปาล์ม จํากัด จังหวัดสกลนคร 
(๒๔๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(เทสโก้ โลตัส สาขากุฉินารายณ์) 
(๒๔๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดชัยภูมิ  

(เทสโก้ โลตัส สาขาแก้งคร้อ) 
(๒๔๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดระยอง 

(เทสโก้ โลตัส สาขาแกลง) 
(๒๕๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดมหาสารคาม 

(เทสโก้ โลตัส สาขาโกสุมพิสยั) 
(๒๕๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาคลองหลวง) 
(๒๕๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดลพบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาโคกสําโรง) 
(๒๕๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา   
 (เทสโก้ โลตัส สาขาจอหอ) 
(๒๕๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดชัยภูมิ 

(เทสโก้ โลตัส สาขาจัตุรัส) 
(๒๕๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 (เทสโก้ โลตัส สาขาจันดี) 
(๒๕๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดมหาสารคาม 

(เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงยืน) 
(๒๕๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

(เทสโก้ โลตัส สาขาโชคชัย) 
(๒๕๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

(เทสโก้ โลตัส สาขาด่านขุนทด) 
(๒๕๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาเดชอุดม) 
(๒๖๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาตระการพืชผล) 
(๒๖๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดตราด 

(เทสโก้ โลตัส สาขาตราด) 
(๒๖๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาตาขุน) 
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(๒๖๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครสวรรค์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาตาคลี) 

(๒๖๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดภูเก็ต 
(เทสโก้ โลตัส สาขาถลาง) 

(๒๖๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสุรินทร์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาท่าตูม) 

(๒๖๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดพิจิตร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาท่าหลวง) 

(๒๖๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขานางรอง) 

(๒๖๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดระยอง 
(เทสโก้ โลตัส สาขานิคมพัฒนา) 

(๒๖๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(เทสโก้ โลตัส สาขาโนนไทย) 

(๒๗๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดมหาสารคาม 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบรบือ) 

(๒๗๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบางนา-ตราด) 

(๒๗๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดอุดรธานี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านผือ) 

(๒๗๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาบึงสามพัน) 

(๒๗๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาประโคนชัย) 

(๒๗๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(เทสโก้ โลตัส สาขาประทาย) 

(๒๗๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสุรินทร์  
(เทสโก้ โลตัส สาขาปราสาท) 

(๒๗๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(เทสโก้ โลตัส สาขาปักธงชัย) 

(๒๗๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดมหาสารคาม 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพยัคภูมิพิสัย) 

(๒๗๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดขอนแก่น 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพล) 

(๒๘๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพัฒนาการ) 

(๒๘๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้) 
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(๒๘๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาเหนือ) 

(๒๘๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพิบูลมังสาหาร) 

(๒๘๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
(เทสโก้ โลตัส สาขาพิมาย) 

(๒๘๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 
(เทสโก้ โลตัส สาขาโพนทอง) 

(๒๘๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดระยอง 
(เทสโก้ โลตัส สาขามาบตาพุด) 

(๒๘๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดยโสธร 
(เทสโก้ โลตัส สาขายโสธร) 

(๒๘๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดลพบุร ี
(เทสโก้ โลตัส สาขาลพบุรี) 

(๒๘๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาลําปลายมาศ) 

(๒๙๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสระแก้ว 
(เทสโก้ โลตัส สาขาวังนํ้าเย็น) 

(๒๙๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาวารินชําราบ) 

(๒๙๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์) 

(๒๙๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสตึก) 

(๒๙๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสตูล 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสตูล) 

(๒๙๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสมเด็จ) 

(๒๙๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสุรินทร์ 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสังขะ) 

(๒๙๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสัตหีบ) 

(๒๙๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดลพบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสิงห์บุรี-ท่าวุ้ง) 

(๒๙๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เทสโก้ โลตัส สาขาสิชล) 

(๓๐๐) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ  
(เทสโก้ โลตัส สาขาอุทุมพรพิสัย) 
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(๓๐๑) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
(เทสโก้ โลตัส สาขาอู่ทอง) 

(๓๐๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(เทสโก้ โลตัส อ่อนนุช ๘๐) 

(๓๐๓) บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๓๐๔) บริษัท เอ็ม บี เค กอล์ฟ แมนเนจเม้นท์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
(๓๐๕) บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) จังหวัดภูเก็ต 
(๓๐๖) บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๓๐๗) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์รซิมี จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๓๐๘) บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
(๓๐๙) บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จาํกัด จังหวัดชลบุรี 
(๓๑๐) บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง  จังหวัดระยอง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๓๑๑) บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคช่ัน  กรุงเทพมหานคร 
 (ไทยแลนด์) จาํกัด 
(๓๑๒) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จํากัด จังหวัดสงขลา 
(๓๑๓) บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดระยอง 
(๓๑๔) บริษัท โฮมสขุภัณฑ์ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓๑๕) โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี 
(๓๑๖) โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลบั จังหวัดปทุมธานี 
(๓๑๗) โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
(๓๑๘) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด จังหวัดตาก 
(๓๑๙) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร 

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจง้วัฒนะ 
(๓๒๐) โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ กรุงเทพมหานคร 

อพาร์ทเมนต์ - สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ 

๕. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปี ๒๕๖๓   
ระดับจังหวัด จํานวน ๔๓ แห่ง ประกอบด้วย 

๕.๑ ประเภทมีสหภาพแรงงาน จํานวน ๔ แห่ง ดังน้ี 
๕.๑.๑  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(สาขาโรงงานเกตเวย์) 

(๒) บริษัท สมบูรณ์โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จังหวัดระยอง 
(๓) บริษัท เอส ไอ จ ีคอมบิบล็อค จํากัด จังหวัดระยอง 
(๔) บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส ์(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๕.๒ ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน จํานวน ๓๙ แห่ง ดังน้ี 
๕.๒.๑  สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จาํนวน ๕ แห่ง ได้แก่ 

(๑) บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด สาขากรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
(๒) บริษัท นํ้าตาลและอ้อยตะวันออก  จังหวัดสระแก้ว 

จํากัด (มหาชน) สาขาวัฒนานคร 
(๓) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดลพบุรี 

(โรงงานแปรรูปสุกรลพบุรี) 
(๔) บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จํากัด จังหวัดนครปฐม 
(๕) บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จาํกัด จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๒.๒  สถานประกอบกิจการขนาดกลาง จํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท เกรซแลนด์ จํากัด จังหวัดพังงา 
(๒) บริษัท ธนูลักษณ์ จํากัด (มหาชน)  จังหวัดปราจีนบุรี 
 สาขากบินทร์บุรี 
(๓) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดนครปฐม 

(โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม) 

๕.๒.๓  สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก จํานวน ๓๑ แห่ง ได้แก่ 
(๑) บริษัท กว๋างเข่ินรับเบอร์ (สตูล) จํากัด จังหวัดสตูล 
(๒) บริษัท ตรังยูซี จํากัด จังหวัดตรัง 
(๓) บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จํากัด จังหวัดสุโขทัย 
(๔) บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดมุกดาหาร 

สาขามุกดาหาร 
(๕) บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด จังหวัดนราธิวาส 
(๖) บริษัท เพ็ท โฟกัส จํากัด (สาขาที่ ๐๐๐๐๒) จังหวัดลพบุรี 
(๗) บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด (สาขา ศูนย์บริการ) จังหวัดปทุมธานี 
(๘) บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ ์จํากัด กรุงเทพมหานคร 
(๙) บริษัท ลันตาแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จังหวัดกระบ่ี 
(๑๐) บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต  จังหวัดปทุมธานี 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(๑๑) บริษัท ศักด์ิสยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๑๒) บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จํากัด จังหวัดสระบุรี 
(๑๓) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดชัยนาท 

สาขาชัยนาท 
(๑๔) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดบึงกาฬ 

สาขาบึงกาฬ 
(๑๕) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

สาขาปทุมธานี ๑ 
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(๑๖) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาประจวบคีรีขันธ์ 

(๑๗) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง 

(๑๘) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาเกาะพะงัน 

(๑๙) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุร ี
สาขานครอินทร์ 

(๒๐) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 
สาขาพัทยาเหนือ 

(๒๑) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาละไม 

(๒๒) บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 
 สาขาเชียงใหม่ 
(๒๓) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร  

(เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ) 
(๒๔) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
 (เทสโก้ โลตัส สาขานวนคร) 
(๒๕) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดนนทบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาบางกรวย-ไทรน้อย) 
(๒๖) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี) 
(๒๗) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

(เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล ๑) 
(๒๘) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี 

(เทสโก้ โลตัส สาขาแหลมฉบัง) 
(๒๙) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด จังหวัดชลบุรี  

(เทสโก้ โลตัส สาขาอู่ตะเภา แอร์พอร์ต) 
(๓๐) โรงแรม ทินิดี แอท ระนอง จังหวัดระนอง 
(๓๑) สหกรณ์โคนมวาริช จํากัด จังหวัดสกลนคร 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 (นายอภิญญา  สุจริตตานันท)์ 
             อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 


