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จากธุรกิจโรงงานฟอกหนังท่ีเร�ม่ก�อร�างสร�างตัว ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2475 ได�ฝ�าฟ�นอุปสรรคนานัปการเป�นเวลากว�า 80 ป� ป�จจ�บันธุรกิจของ
กลุ�มบร�ษัทเจร�ญสิน มีความมั่นคงมากข�้นสะท�อนให�เห็นถึงความมุ�งมั่น บากบั่น และการบร�หารงานอย�างมีประสิทธ�ภาพควบคู�กับ
คุณธรรมของผู�บร�หาร

ที่ผ�านมา ธุรกิจของกลุ�มเจร�ญสินมีการเจร�ญเติบโตอย�างมาก ไม�ว�าจะเป�นการนำบร�ษัทฯในกลุ�มเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทยแปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชน การควบรวมกิจการระหว�างกัน เพื่อขยายธุรกิจจากต�นน้ำถึงปลายน้ำ การร�วมลงทุนกับกลุ�ม
บร�ษัทต�างชาติทั้งประเทศไต�หวัน ประเทศญี่ปุ�น และประเทศจ�น เพื่อเป�นพันธมิตรทางธุรกิจในผลิตภัณฑ�ยางประเภทต�างๆ รวมถึง
การขยายพื้นที่การพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� ไปยังภูมิภาคต�างๆ ของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคใต� และภาคตะวันออกในเขต
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองความต�องการ การมีที ่อยู�อาศัยในพื้นที่ดังกล�าว นอกจากการทำธุรกิจของกลุ�ม
เจร�ญสินแล�วการตอบแทนคุณแผ�นดินถือเป�นพันธกิจอย�างหนึ่งที ่กลุ �มเจร�ญสินให�ความสำคัญเป�นอย�างยิ ่ง ไม�ว�าจะเป�นการ
มอบทุนการศึกษา การสร�างอาคารให�แก�โรงพยาบาล โรงเร�ยน วัด เพื่อมอบให�เป�นสาธารณประโยชน�ต�อไป

การเปลี่ยนแปลงย�อมเกิดข�้นเป�นไปตามยุคตามสมัย ผู�บร�หารรุ�นใหม�ของกลุ�มเจร�ญสินต�องเตร�ยมพร�อมในการนำเทคโนโลยีอันทันสมัย
มาใช� ในการบร�หารควบคู�กับจ�ดแข็งของความเป�นกลุ�มเจร�ญสิน เพื่อนำพาองค�กรให�เจร�ญรุ�งเร�องสืบไป Dr. Thanong Bidaya

塔儂  匹塔雅 博士
ดร. ทนง พิทยะ

從佛歷2475年設立第一家製革廠
開始，歷經八十多年的披荊斬棘、
艱辛創業， 陳振誠集團一步一個腳
印築建起今天雄厚的基業。 輝煌的
成果折射出集團管理者堅忍執著、
不懈努力以及有效管理的企業家
精神

一路走來， 陳振誠集團的事業不
斷拓展。從率先帶領集團屬下的公
司在證券市場成功上市，到通過整
合集團內部企業資源，優化投資，
建立起由上游至下游產品供需互補
的產業鏈。進而採取合資或合作方
式，與台灣、日本、中國等外資企
業聯手開發多種類新產品。 在房地
產投資領域，集團先後在泰國北
部、南部、及東部經濟走廊等多個
府縣增購土地，  興建樓盤，以滿
足市場對居屋住宅日益增長的需求。
集團在自身發展的同時，不忘回報
社會， 創建 “陳振誠慈善基金”，
提供獎學金、建蓋學校，建造多功
能樓房做公益用途,     把舉辦慈善
活動關懷社會視為集團事業的一部
分。

時代在進步，社會在變革。 陳振
誠集團新一代的管理層應未雨綢繆,   
吸納高科技新思維， 融合自身優勢，
帶領集團企業走向永續進步

Starting as a small family-run leather tannery in 1932, 

Charoensin Group had overcome tremendous hardships for 

over 80 years.  Nowadays, Charoensin Group is sustainably 

stronger, and this is the outcome of strong commitment, 

efficiency and integrity of the management team.

The bus inesses  of  Charoens in  Group have grown

significantly. A few companies in the Group are now listed 

on the Stock Exchange of Thailand. There were some 

mergers and acquisitions in the Group companies to

consolidate their supply chain.  Some companies are joint 

ventures with strategic partners from Taiwan, Japan and 

China to manufacture various types of rubber materials.  

The Group real estate sector expands into every region of 

Thailand to meet with increasing household demands.  

Apart from doing business, social responsibility is also 

Charoensin Group’s mission. Wongcharoensin Foundation 

provides scholarships, school buildings and facility to 

ensure our children’s future education.

Change is inevitable.  New generation of Charoensin Group 

Management Team must be ready to adopt modern

technology and blend it in with the Group’s strengths and 

potentials in order to make sure that Charoensin Group will 

thrive in today’s world sustainably.

MESSAGE FROM HONORARY CHAIRMAN

集團榮譽主席致詞

สาส�นจากประธาน กิตติมศักดิ์
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

董事會主席致辭

สาส�นจากประธานกรรมการ

Rattanachai  Wongcharoensin

陳金松
รัตนชัย วงษ�เจร�ญสิน

ตลอดระยะเวลากว�า 80 ป� ท่ีดําเนินธุรกิจของกลุ�มเจร�ญสินยึดถือปรัชญาการทํางาน รวมถึงการใช�หลักธรรมาภิบาล กํากับดูแล
องค�กรอย�างรอบคอบ และโปร�งใส มีคุณธรรม จร�ยธรรม และจรรยาบรรณต�อภาคธุรกิจและสังคมอย�างยั่งยืน

นอกจากว�สัยทัศน�ในการดําเนินธุรกิจแล�ว กลุ�มเจร�ญสินมีปณิธานแน�วแน�ในการสนับสนุนด�านการศึกษา สร�างอาช�พ รายได� ยกระดับ
ความเป�นอยู�และสภาพสังคมไทยให�เติบโต เคียงคู�ไปกับการพัฒนาประเทศด�วยความร�วมมืออย�างเต็มกําลังความสามารถของผู�บร�หาร
และพนักงานภายในองค�กรท่ีทุ�มเทความรู� แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ความสามัคคี ขับเคล่ือนให�กลุ�มเจร�ญสิน
เติบโตไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและม่ันคง

ป�จจ�บัน การแข�งขันในภาคธุรกิจมีความรุนแรงมากข�้น จําเป�นที่ทุกองค�กรต�องพัฒนา ปรับเปล่ียน เร�ยนรู�เทคโนโลยีใหม�ๆ เพ่ือก�าว
ข�ามอุปสรรคต�างๆ ให�บรรลุสู�เป�าหมายตามท่ีตั้งเจตนารมณ�ไว�ต�อไป

For over  80 years ,  Charoensin Group values work

philosophy and good governance.  The Group runs

businesses with care, transparently, ethically, and are 

responsible to all our stakeholders.

Apart from our business vision, Charoensin Group is

committed to support education, create more jobs, raise 

people’s standard of living, etc.  With our people and our 

team pass ion ,  knowledge,  re lent less  ef forts ,  and

collaboration, everyone in Charoensin Group has been 

working hard to drive our businesses to grow effectively 

and e�ciently.

The competition in business world today is becoming very 

f ierce more than ever.   I t  is  mandatory that every

organizat ion must  improve,  adapt ,  and learn new

technologies to overcome obstacles in order to thrive 

sustainably in the future.

八十多年的創業風雨兼程，陳振誠
集團始終秉持敬業的理念，周全規
劃，良善治理，公正透明，信守商業道
德，克盡社會責任

集團管理層始終以前瞻性的眼光領
航企業，同時,   懷抱堅定的心願支
持社會教育，致力於創造職業及收
入，以期使國人生活水平伴隨國家
的進步而逐漸提升。依靠集團公司
管理層以及全體員工的努力工作、
盡守職責、團結互助，同心協力,   
集團終能獲得持續穩健的成長

當今時代， 經濟領域競爭日益激
烈，每個經營者必須與時俱進，積
極學習新知識，克服障礙，以達致
我們追求的願景  
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วุฒิชัย วงษ�เจร�ญสิน
กรรมการบร�หาร

執行董事
陳文翊

Wuttichai Wongcharoensin
Executive Director

สุวัชชัย วงษ�เจร�ญสิน
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารฝ�ายปฎิบัติการ

首席運營官
陳文義

Suwatchai Wongcharoensin
Chief Operating O�cer

อิสระ วงษ�เจร�ญสิน
กรรมการ

董事
陳文龍

Issara Wongcharoensin
Director

ธวัชชัย วงษ�เจร�ญสิน
รองประธาน

董事局副主席
陳金榮

Thawachai Wongcharoensin
Vice Chairman

มานิต วงษ�เจร�ญสิน
รองประธาน

董事局副主席
陳恩和

Manit Wongcharoensin
Vice Chairman

ว�วัฒน� วงษ�เจร�ญสิน
รองประธาน/ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

首席執行官
陳文振

Vivat Wongcharoensin
Vice Chairman/Chief Executive O�cer

นุชนภา วงษ�เจร�ญสิน
กรรมการบร�หาร

執行董事
陳文美

Nutnapa Wongcharoensin
Executive Director

ณัฏฐกิตติ์ วงษ�เจร�ญสิน
กรรมการบร�หาร

執行董事
陳文誠

Natthakit Wongcharoensin
Executive Director

กิติชัย วงษ�เจร�ญสิน
กรรมการบร�หาร

執行董事
陳文忠

Kitichai Wongcharoensin
Executive Director

本集團董事局
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการบร�ษัท

ภูวสิษฏ� วงษ�เจร�ญสิน
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารฝ�ายการเง�น/
การลงทุน

首席財務官
陳文鼎

Puvasith Wongcharoensin
Chief Finance O�cer

รัตนชัย วงษ�เจร�ญสิน
ประธานกลุ�มเจร�ญสิน

董事局主席
陳金松

Rattanachai  Wongcharoensin
Group Chairman
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顾问委员会
BOARD OF ADVISORS

คณะที่ปร�กษา

ผศ.พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ
ที่ปร�กษา

顧問

Asst.prof.Gen. Ruj Kasiwut,Ph.D. 

Advisor

รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐ�
ที่ปร�กษา

顧問

Assoc. Prof.Aruneeprapa Homsetthi 

Advisor

ดร.เกษมสันต� จ�ณณวาโส
ที่ปร�กษา

顧問

Dr. Kasemsun Chinnavaso
Advisor

อภินันท� จันทรังษี
ที่ปร�กษา

顧問

Apinan Chantarangsri
Advisor

ศิรัส ตามสกุล
ที่ปร�กษา

顧問

Siras Tamsakul
Advisor

ชลาลัย สุขสถิตย�
ที่ปร�กษา

顧問

Chararai Suksathit
Advisor

CS GROUP TIMELINE

1983 1989
PROPERTYCONSUMER

1945
INDUSTRIAL

1983

1975

2017

2016

2006

2004

1991

1990

1989

1985

1994
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ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2475 เป�นต�นมา ตระกูลเจร�ญสินได�ก�าวเข�ามาสร�างเนื ้อสร�างตัว
ในเมืองไทยเป�นครั้งแรก ด�วยพื้นฐานเช�้อสายของคนจ�นที่ถนัดด�านการค�าขายและ
อาศัยพื ้นฐานของความซ� ่อสัตย� ความอดทนและความขยันหมั ่นเพียรโรงงาน
ฟอกหนัง “เจร �ญสิน” จ �งได �ถ ือกำเน ิดข � ้นมาเป �นกิจการของครอบครัวเป �น
ครั้งแรกในป� พ.ศ. 2488

ด�วยความมุ�งมั่นพากเพียรและความสามัคคีระหว�างพี่น�องรุ�นที่ 2 กิจการโรงงานฟอกหนังเจร�ญสินเจร�ญก�าวหน�าอย�างรวดเร็ว
และมั่นคง เคร�อข�ายธุรกิจของเจร�ญสินเร�่มขยายสู�ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เช�น รองเท�าสำเร็จรูปภายใต�ช�่อ Manwood และรองเท�านิรภัย 
Pangolin จากนั้นเร�่มขยายธุรกิจไปสู�ธุรกิจใยสังเคราะห� เคมีภัณฑ�และยาง ธุรกิจสินค�าอุปโภค หลังจากนั้นได�เป�ดตลาดไปยัง
ต�างประเทศ ซ�่งประสบความสำเร็จเป�นที่น�าพอใจ ทำให�กลุ�มเจร�ญสินได�รับความเช�่อถือจากกลุ�มนักลงทุนชาวต�างชาติมากข�้น
กลายเป�นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อโรงงานฟอกหนังเจร�ญสินได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ในป� 2537 ภายใต�ช�่อ
บร�ษัท ซ�พีแอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) ด�วยความพร�อมของกลุ�มเจร�ญสินจ�งก�าวไปสู�การพัฒนาสู�ธุรกิจใหม�ๆ โครงการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพย�จ�งได�ถือกำเนิดข�้น ด�วยวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาที่พักอาศัยให�เช�า รวมไปถึงอาคารคลังสินค�าและโรงงานขนาดเล็ก
ด�วยว�สัยทัศน�ของผู�บร�หารรุ�นที่ 2 ทำให�กลุ�มเจร�ญสินเติบโตอย�างมั่นคงและแข็งแกร�งดังเช�นในป�จจ�บัน

ณ วันนี้เจร�ญสินรุ�นที่ 3 ก�าวเข�ามาสานต�อเจตนารมณ�ในการพัฒนาธุรกิจอย�างต�อเนื่องที่เต็มเป��ยมด�วยประสบการณ� มี
ประสิทธ�ภาพและความชำนาญเฉพาะทาง ผสานกับความรู�ด�านเทคโนโลยีใหม�ๆ ทำให�ธุรกิจในระบบครอบครัวก�าวไปข�างหน�า
อย�างมืออาช�พ ซ�่งเป�นบทพิสูจน�ที่ดีถึงการบร�หารธุรกิจแบบยั่งยืน โดยมีสถาบันครอบครัวเป�นหลัก ควบคู�กับความสามัคคี 
และมีจร�ยธรรม เพื่อให�ธุรกิจก�าวหน�าอย�างมีศักยภาพต�อไป

ประวัติความเป�นมา

Since 1932, with Chinese traits, Charoensin Family came to make a 

living in Thailand.  With honesty, patience, and Industriousness, 

Charoensin Tannery was first established in 1945.

With strong commitment and unity among siblings in the second generation, Charoensin Tannery quickly 

thrived and prospered. Charoensin expanded into other businesses such as casual footwear

“MANWOOD” and work-safety footwear “PANGOLIN”. Export markets led to more opportunities and 

overseas connections.  Later, Charoensin expanded further into synthetic fibers, chemical, rubber and 

consumer goods. In 1994, there was a major structural change in the Group when Charoensin Tannery 

business was listed on the Stock Exchange of Thailand under CPL Group Public Co., Ltd. Real estate 

sector was then established with intention to develop residential property for rent and land of sales 

including warehouse buildings and mini-factories.  With the second-generation vision, Charoensin has 

thrived sustainably till now.

Today the third-generation management team has taken the rein and commits to continuously run the 

businesses with skills, expertise and experience blended with new technology in order to drive the 

business professionally.  Together with family unity and harmony centric management, Charoensin Group 

will ethically thrive relentlessly and sustainably in the future.

THE HERITAGE

陳振誠家族於佛歷2475年從中國遷移到暹邏開始創建家
業。 憑藉華人擅於經營的優點，輔以勤勞誠懇、刻苦耐
勞、堅忍堅守的秉性，終於在佛歷2488年設立起第一家 
“振誠製革廠”

經過家族第二代兄弟的不懈開拓及同心合力， 振誠製革廠的業務得到迅速穩定的發
展。不久，集團生意進一步擴充，開始經營品牌 “MANWOOD” 的時尚皮鞋，並著手
購買設備生產安全鞋品牌 “PANGOLIN” 。  之後，籌措新的多元化業務，相繼投資生
產人造纖維、化學產品、橡膠產品以及消費品。隨著事業版圖的不斷擴大，集團業務邁
進國際市場，並取得令人滿意的成果，陳振誠集團的名聲獲得了同業界的尊敬並得到國
際投資者的信任。佛歷2537年,  振誠製革廠以 “ 聯誠 (大眾) 股份有限公司”  名稱在
泰國證券市場成功上市，這是集團發展歷程中一個 重要的里程碑。在具備堅實的基礎
上，集團又繼續擴展，延伸開發房地產項目，投資蓋建以居住為用途的出租屋，以及投
資開發土地、包括建造倉儲樓房及小型廠房以供出售。第二代家族成員以卓越的經商眼
光， 帶領陳振誠集團不斷超越自我，造就了企業永續發展的穩固平台。

今天，成長起來的第三代肩負起家族使命，站在祖父輩拼博奮鬥幾十年建立起來的長青
基業上，繼承家族積累多年之卓有成效的管理制度以及獨有的經營方式， 融合國際領
先科學技術，使家族式企業的發展以精英管理的方式持續壯大。這證明了家族企業內部
成員保持和睦、恪守道德，家族價值觀得到世代傳承，家族式企業就能夠獲得長久的發展

集團歷史由來
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ทั้งในฐานะผู�บร�หาร ทั้งในฐานะพนักงาน และต�อผู�
ท่ีร�วมทำธุรกิจ ความซ�อ่สัตย�คือหลักการแรกท่ีต�อง
ยึดมั ่น ทุกสิ ่งอยู �บนพื ้นฐานของความถูกต�อง
ยุติธรรม ความเช� ่อมั ่น ในการทำธุรกิจร�วมกัน
ย�อมตามมา

ความซ�่อสัตย�

ความใกล�ช�ดเกินไปในแบบครอบครัว บางครั้งอาจ
สร�างป�ญหาได� ในการทำงาน แต�ความใจกว�างรับ
ฟ�งความคิดเห็นและรู�จักอภัยให�กัน ย�อมเป�นบ�อเกิด
ของความสามัคคี และแน�นอนความมั่นคงในสถาบัน
ย�อมตามมาในที่สุด

ความสามัคคี

ใช�ได�ผลในทุกสถานการณ�ไม�ว�าจะว�กฤตขนาดไหน 
ย�อมพาให�ผ�านพ�นไปได� ในที่สุด อุปสรรคไม�ว�ายาก
ลำบากเพียงใดก็ไร�ความหมาย

ความอดทน

ผู �ที ่ม ีความอ�อนน�อมถ�อมตนย�อมเป�นที ่ร ักและ
นับถือ เป�นการให�เกียรติต�อผู�อื ่นไม�ว�าพนักงาน 
หร�อผู�ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจด�วย ทำให�ได�รับ
ความร�วมมืออย�างเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ
จากทุกๆคนที่เกี ่ยวข�อง

ความอ�อนน�อมถ�อมตน

不論是對上級領導，還是對屬下員工，包括對生意合作伙伴，忠誠是首要原則。 一切
以公正、合理為基準，在業務合作中才能獲得對方的信任

忠誠

在任何情況下，不管面對多大危難，只要有忍耐之心，就能征服一切困難

忍耐

能穫人心，能受人敬重。不論是對公司同事還是生意伙伴，以禮待人，便能到處都受
人歡迎並穫得對方由衷的合作

谦虚有礼

家族中過份親密的裙帶關係，有時會導致管理不善。要聆聽別人的意見，要有恕人之心，
才能帶來團結，最終取得事業成功
家族中過份親密的裙帶關係，有時會導致管理不善。要聆聽別人的意見，要有恕人之心，
才能帶來團結，最終取得事業成功

团结

WORK PHILOSOPHY

集團的座右銘

ปรัชญาการทำงาน INTEGRITY

Integrity is the foundation of all philosophy. No matter who 

we are; as directors, managers, sta�, or operators; Integrity is 

the key principle of justice and business creditability.

PERSEVERANCE

E�ective in every situation no matter how critical the

situation may be. Perseverance will overcome any obstacles 

and lead us to success.

HUMILITY

A humble person is always welcome and respected. It is a 

way of honoring others. When we are humble to either 

business partners or employees, we will earn their respects 

and their full cooperation.

UNITY

Family relationship in workplace sometimes can lead to 

problems at work. Broadmindedness and compassion are the 

basis for Unity, which will then lead to family and company 

stability.

ด่ืมนํ้า รําลึก ต�นนํ้า บุญคุณ จําต�อง ตอบแทน
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聯誠 (大眾) 股份有限公司 
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บร�ษัท ซ�พีแอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน)  เป�นผู�ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูปครบวงจรรายใหญ�ที่ได�รับความไว�วางใจจากบร�ษัทตราสินค�า
ระดับโลก มีศักยภาพในการผลิตหนังสำเร็จรูปถึง 3.0 ล�านตารางฟุต/เดือน และมีกำลังผลิตหนังฟอกวัว 80,000 ตัว และหนังหมู 
100,000 ตัวต�อเดือน เพื ่อนำไปใช�เป�นวัตถุดิบหลักในการผลิตรองเท�ากีฬาและรองเท�าลำลองชั ้นนำของโลก กระเป�าหนัง
และผลิตภัณฑ�เคร� ่องหนังทุกประเภท โดยจัดจำหน�ายส�งออกให�ลูกค�าในกลุ �มประเทศแถบเอเช�ยและเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต�
และเป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ด�วยทุนจดทะเบียน 419 ล�านบาท

ต�อมาป� 2560 บร�ษัทฯ ได�ขยายธุรกิจไปสู�การเป�นผู�ผลิตรองเท�านิรภัย หมวกนิรภัย และจัดจำหน�ายอุปกรณ�นิรภัย
ที่มีมาตรฐานสากล โดยได�ควบรวมกับบร�ษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส� จำกัด ซ�่งเป�นบร�ษัทแรกในประเทศไทย ที่ได�รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม มอก.523-2528, SATRA, มอก.368-2538 โดยเช� ่ยวชาญทางด�านอุปกรณ�นิรภัยแบบครบวงจร
ซ� ่งเป�นผู �นำเข�าสินค�าหลากหลายแบรนด�ระดับโลก รวมถึงเป�ดเคร�อข�ายสาขาจัดจำหน�ายให�กับลูกค�าทุกประเภท ทั ้งที ่ เป�น
บร�ษัทขนาดใหญ� รัฐว�สาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย�อม ลูกค�ารายย�อย และตัวแทนจำหน�ายในเขตภูมิภาคอินโดจ�น

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการเติบโตให�เป�นที่ไว�วางใจ น�าเช�่อถือ ได�รับการยอมรับจากลูกค�าทั่วโลก โดยสร�างความสัมพันธ�อันดี
รักษาฐานลูกค�าเดิม ขยายฐานลูกค�าใหม� ควบคู�กับความรับผิดชอบต�อสังคมสิ่งแวดล�อม และพัฒนาเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาว
ให�แก�ผู �ถือหุ�นต�อไป

www.cpl.co.th
www.pangolin.co.th

418,899,370 Baht

1994

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

+66 2709 5633
+66 2259 2680

TEL :

700 Moo 6, Sukhumvit Road,
Bangpoomai, Mueang,
Samut Prakan 10280, Thailand.

ADDRESS :

บร�ษัท ซ�พีแอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน)

聯誠 (大眾) 股份有限公司  是擁有完整產業鏈之大型製革生產企業，係泰國證券交易所上市公司，註冊
資金為 419,000,000泰銖。主營業務為革製品，產能達到每月3,000,000 平方公尺, 同時具備每月處理
80,000 頭牛皮及100,000頭豬皮的鞣革、染整、成型生產能力，為國際知名品牌運動鞋、旅遊鞋、皮革箱
包以及各類皮革製品提供原料。公司的管理体系及產品質量均獲得國際認證，產品出口市場主要為亞洲
及東南亞國家和地區。
  於佛歷2560年，公司通過合併 PANGOLIN SAFETY PRODUCTS CO., LTD.,業務範圍延伸至安全鞋、安全帽
生產，並向用戶提供符合國際標準之安全防護用品。PANGOLIN SAFETY PRODUCTS CO., LTD，是泰國首家獲得
國家工業產品標準 TIS 523-2528, SATRA, TIS 368-2538 認證的安全鞋製造企業，管理團隊具有安保防護品方面
的專業知識。公司進口多個國際知名品牌的安全防護產品，在泰國當地開設二十多間實體銷售連鎖店。
我們的用戶包括泰國大型生產企業、國營生產企業、中小型生產企業等，同時也向各行各業勞動者提供
零售服務。此外，本公司還在東南亞一些國家授權當地代理商銷售。

公司致力於長期穩健成長，成為國內外顧客認同與信賴的生產企業。重視與老顧客維繫真誠持
久的伙伴關係，同時發展新客戶，為企業的進步不斷注入新的動能。公司勇於承擔社會責任，注重自然
環境保護，努力為股東創造最大的價值及實現長遠的盈利。

CPL GROUP PUBLIC CO., LTD.  is the leading full-process leather tannery company listed in the Stock 

Exchange of Thailand with THB 419.0 Million registered capital.  We are well-accepted and trusted by world 

renowned fashion brands with production capacity of 3.0 million sq.ft. of high-quality finished leather, and 

wet blue leather tanning capacity of 80,000 cows and 100,000 pig skins per month.  Our leather is

exported to major footwear manufacturers as main material to manufacture world-class sports and casual

footwear and other leather goods in Asia.

In 2017, CPL expanded into Safety Product Industry marketing personal protective equipment (PPE).  

The company merged with Pangolin Safety Products Co., Ltd. which is an expert and specializes

in manufacturing international standard safety footwear, safety helmets and marketing other

personal protective equipment (PPE) in Thailand.  Pangolin is a major distributor for high quality PPE 

brands for enterprises of all sizes and has strong distribution network in Thailand and Indochina region.

CPL is committed to become the strategic partner to our clients around the world by providing 

innovative solutions to our customers’ requirements in order to grow responsibly in order to sustainably 

maximize our shareholders’ wealth.

SUWATCHAI WONGCHAROENSIN PUVASITH WONGCHAROENSIN KITICHAI WONGCHAROENSIN
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บร�ษัท เจร�ญสิน แอสเสท จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�และบร�การห�องพักให�เช�ามากว�า 30 ป� มีความเช�่ยวชาญ 
ในการบร�หารชุมชนขนาดใหญ� สำหรับห�องพักให�เช�าผู�มีรายได�น�อย และลูกค�าทำงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงแหล�งท�องเที่ยว
ในประเทศไทย ซ�่งมีทำเลที่ตั้งในเขตชุมชน เมือง หร�อใกล�ศูนย�กลางทางธุรกิจ สามารถเดินทางได�สะดวก ป�จจ�บันมี 17 โครงการ 
มากกว�า 33,000 ห�อง ครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สมุทรสาคร และภูเก็ต
 บร�ษัทฯ ใส�ใจถึงการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตที่ดี โดยดูแลโครงการให�เป�นชุมชนน�าอยู� สะอาดและปลอดภัย พร�อมด�วยสรรพสิ่ง 
อำนวยความสะดวกทุกอย�าง เพื่อการดำรงช�ว�ตประจำวัน เช�น ร�านค�า ร�านสะดวกซ�้อ ที่จอดรถ CCTV รปภ.24 ชม. ฯลฯ  นอกจากนี้ 
บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยจัดทำ Mobile Application รองรับการจอง การชำระเง�น การซ�้อของ การให� 
ข�อมูลข�าวสารต�างๆแก�ลูกค�า เพื่อความรวดเร็วสะดวกสบายยิ่งข� ้น 
 บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการบร�การ โดยมีแผนการขยายเข�าสู�ธุรกิจเซอร�ว�สอพาร�ทเม�นท�และโรงแรม เพื่อรองรับฐานลูกค�ากลุ�มใหม� 
และนักท�องเที่ยวจากทั่วโลก โดยยึดจังหวัดภูเก็ตเป�นทำเลหลัก

CHAROENSIN ASSET CO., LTD.  is a real estate development and rental service company for over 30 years. 

We are experienced in large community management for people with low income and people who work in 

industrial estates and tourist hotspots.  Our communities are located in major urban areas and business 

centers with convenient access to transportation.  Currently, there are 17 projects and over 30,000 rental 

units in Samutprakarn, Chonburi, Chachoengsao, Samutsakhon, and Phuket provinces.

 Charoensin Asset Co., Ltd. continuously grows to ensure that customers live safely and conveniently 

in their communities which consist of convenient stores, markets, CCTV, 24-hour security guards, etc.  

In addition, the company developed mobile application for booking & payment system and information 

access, so that customers will live conveniently.

 The company aims further into other segments e.g. serviced apartments and hotel to serve other 

customer groups and tourists around the world in Phuket as primary target.

+66 2709 1100

www.csasset.co.th

1,440,000,000 Baht

1989

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

133/21-30 Moo 7, Sukhumvit Road,
Bangpoomai, Mueang, 
Samut Prakan 10280, Thailand.

ADDRESS :

陳振誠資產有限公司  從事於不動產領域的開發運營以及樓房出售出租業務， 已經歷三
十多年的耕耘，擁有管理大型居住社區之豐富經驗及專業能力。公司的項目開發定位於
城市主流打工群體的需求，樓盤的選址地段和單元租售價與工業區勞動者的收入水平相
合適。此外，在泰國名勝旅遊景區、都市繁華商業區，也有興建公寓樓出租，方便住客
出行購物、交通暢達。目前，已開放運營的樓盤項目有17個，共33,000 套單元，覆蓋北欖
府、春武裡府、北柳府、沙目沙空府 、普吉島等曼谷及外府地區。
 公司重視提升居住區民眾的生活品質，投入力量將其建設成為乾淨整潔、舒適溫馨、
安全保障的美好家園。各棟樓停車場均配備CCTV 監控器、24小時保安服務，並設有購物
便利店，為住戶生活提供便利。此外，公司採用先進的移動支付技術，接受手機訂租房、
匯付房租、購物支付等。並定期編印社區刊物， 為住戶提供各類即時資訊。
 未來的投資目標，是為消費者打造富有現代特色的休居場所。公司正在規劃以著名
的旅遊勝地普吉島為中心，開發服務型公寓及酒店，為來自世界各地做中短期逗留的游
客提供具有良好居家氛圍的休閒度假住所。

  

 

 

NUTNAPA WONGCHAROENSIN

陳振誠資產有限公司

 

CHAROENSIN ASSET COMPANY LIMITED
บร�ษัท เจร�ญสิน แอสเสท จำกัด

VIVAT WONGCHAROENSIN
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บร�ษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ก�อต้ังข�น้เม่ือป� 2548 จากการควบรวมกิจการระหว�างบร�ษัท ดี.บี. เคมีคัล อินดัสเตร�ยล จำกัด
ผู�ผลิตและจัดจำหน�ายกาวอุตสาหกรรม และบร�ษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตร�้ จำกัด ผู�ผลิตและจัดจำหน�ายเม็ดพีว�ซ�คอมปาวด�
บร�ษัทฯ ได�แปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชนจำกัด และเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ ในป� 2560
 ธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ คือการผลิต และจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�เม็ดพลาสติกพีว�ซ� กาวอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ�ยาแนว
รวมถึงผลิตภัณฑ�ดีไอวาย หร�อผลิตภัณฑ�กาว และยาแนวท่ีจำหน�ายในบรรจ�ภัณฑ�ขนาดเล็ก สำหรับใช�ในครัวเร�อนโดยมีฐานลูกค�าหลัก
ในประเทศ เป�นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช�ผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทฯ ประกอบกระบวนการผลิตของสินค�า เช�น กลุ�มลูกค�าอุตสาหกรรม
สายไฟ สายเคเบิ้ล งานก�อสร�าง พื้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร� ยานยนต� และฐานลูกค�าต�างประเทศทั้งในอาเซ�ยน ตะวันออกกลาง แอฟร�กา 
ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมร�กาใต�  ผ�านช�องทางการจำหน�ายให�กับลูกค�าโดยตรง และผ�านผู�จัดจำหน�ายสินค�า ภายใต�ตราสินค�าของ
บร�ษัทฯ และการรับจ�างผลิตภายใต�ตราสินค�าของลูกค�าชั้นนำซ�่งเป�นที่รู �จักในระดับสากล

APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED (ADB)  was established in 2005, from the merger between D.B. 

Chemical Co., Ltd. (1983) and Applied Chemical Industry Co., Ltd. (1985).  The Company is listed on Market 

for Alternative Investment (mai) in 2017.

 Our product line includes plastic compounds, professional adhesives, silicone sealants, and DIY 

products for household end-users. Our main customers are from the industrial sectors, located in ASEAN, 

Middle East, Africa, Europe and South America that use our products in their production process such as 

wire and cable industry, real estate and construction industry, shoe and leather industry, furniture industry 

and automotive industry. Besides, ADB also manufactures and markets our own brand products and does 

OEM under customer’s well-known brand names.

潤泰工業(大眾)股份有限公司 係由前身經營生產工業膠水的 DB CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD ,  
以及製造 PVC 膠粒的 APPLIED CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD  橫向聯合， 成立於2548年。經過十
餘年的發展，公司成功轉型為大眾股份有限公司，於佛歷2560年在泰國證券交易所二板
市場註冊上市，更名為 APPLIED DB PUBLIC COMPANY LTD.

 經營範圍主要包括塑膠聚合物、專業粘合劑，以及家用D.I.Y產品。膠水及粘合劑成
品設計有小量型包裝，方便隨身攜帶或居家用途。泰國本地用戶主要是生產電線、電纜、
建築材料、鞋底、家俱及汽車機動車等製造企業。國外出口市場包括亞洲、中東、非洲、
歐洲、澳洲及美國。銷售渠道除了直接接受客戶訂單，也授權代理商經銷公司旗下品牌
的產品。此外，公司還為多家國際知名品牌提供代工生產。

WANG WANAPAISON VEERACHAI WONGCHAROENSIN

252 Moo 4, Sukhumvit Road, 
Phraek Sa, Mueang,
Samut Prakan 10280, Thailand.

+66 2709 4040

www.adb.co.th

210,000,000 Baht

1985

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

潤泰工業(大眾)股份有限公司
APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED (ADB)

บร�ษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
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บร�ษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว�น จำกัด ก�อตั้งมากว�า 60 ป� ดำเนินธุรกิจด�านการผลิตและจัดจำหน�ายผ�าใยสังเคราะห�เข็มป�ก
เพื่อใช� ในงานอุตสาหกรรมการผลิตรองเท�าเป�นหลัก ต�อมาได�พัฒนาคุณภาพด�วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เต็มไปด�วยประสิทธ�ภาพ
ทำให�ผลิตภัณฑ�ผ�าใยสังเคราะห�เข็มป�กของบร�ษัทฯ ถูกนำไปใช�อย�างกว�างขวางในแวดวงอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช�น  
 อุตสาหกรรมรองเท�า (Footwear) นันวูเว�นที่บุอยู�บร�เวณด�านในรองเท�า มีคุณสมบัติเพื่อให�สวมใส�สบาย รองรับกับรูปทรง
ของเท�าตามหลักสร�ระศาสตร�
 อุตสาหกรรมยานยนต� (Automotive) นันวูเว�นเป�นวัสดุที่ได�รับความนิยมในการผลิตยานยนต� ตั้งแต�เบาะ, พรม, เพดาน,
ไส�กรองเคร�่องปรับอากาศ
 อุตสาหกรรมก�อสร�าง (Constuction) นันวูเว�นใน Geotextile มีความโดดเด�นในด�านความแข็งแรงทนทาน จ�งถูกนำมาใช�อย�าง
กว�างขวางในงานดินและงานสิ่งแวดล�อม เพื่อเสร�มผิวหน�าดินให�มีความแข็งแรงมากข�้น
 ป�จจ�บัน บร�ษัทฯมีการพัฒนาอย�างไม�หยุดยั้ง รวมถึงนำนวัตกรรมล�าสุดใหม�ๆ เข�ามาในกระบวนการผลิตแบบเบ็ดเสร็จ
จากต�นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเพื่อขยายศักยภาพในการผลิตให�สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�มากยิ่งข� ้น

THAI TECHNICAL NONWOVEN CO., LTD.  was established and has been manufacturing and distributing 

technical nonwoven textile mainly for footwear industry for over 60 years.  Later, the company has 

improved its technology and its nonwoven textiles are now adopted in many industries such as:

 Footwear : Nonwoven is used as footwear lining for wearing comfort and ergonomic foot support.

 Automotive : Nonwoven is a popular material in automotive production ranging from upholstery, 

carpets, ceilings, to air conditioner filters.

 Construction : Nonwoven in geotextile is outstanding for its durability, so it is widely used in ground 

work and is environment friendly to help strengthen ground surface.

 TTN relentlessly grows and integrates new technology with our experience in order to improve our 

potential to serve our customers’ increasing requirements.

+66 2260 8700

www.ttnthailand.com

200,000,000 Baht

1990

199/7 Moo 3 Phanthong-Banbueng Road, 
Banbueng, Banbueng,
Chon Buri 20170, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

松蕊不織布有限公司  於60多年前開始進入無紡布製造行業，產品種類為針轧無紡布。
公司創建初期，產品規格主要適用於皮鞋、休閒鞋內裡襯及中底材料。隨後，擴大投資
引進高精度先進機器設備，探索新工藝，增加產品種類，使無紡布材料的使用領域迅速
延伸。目前，公司所生產的針轧無紡布，用途範圍涵蓋如下:
 鞋類   主要用做鞋子皮革合成基布、鞋內裡墊層、鞋中底板；
 汽車內飾材料   用於汽車駕駛艙過濾器、座椅套、地毯布、車頂護壁材料、後備
箱襯裡等
 土工織布材料   廣泛運用於路基的加筋、水土建築的隔離、運動場館地面結構的
穩定，以及堤壩防護、沿海灘涂、環保等工程  
 公司堅持在產品上力求創新，著眼於本行業最新製造技術，對整體設備、包括做
為原料的滌綸短纖維生產線進行投資改造，擴大無紡布系列產品種類及生產規模，
使公司在泰國無紡布行業始終處於領先地位。

，

 

WUTTICHAI WONGCHAROENSIN SATIEN JAKAVANPHITUK

松蕊不織布有限公司
THAI TECHNICAL NONWOVEN COMPANY LIMITED

บร�ษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว�น จำกัด
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CHAIANUN THANATHITIWONG WUTTICHAI WONGCHAROENSIN

บร�ษัท ซงเม�า นันวูเว�น จำกัด ก�อตั้งมากว�า 25 ป� บร�ษัทฯเป�นผู�เช�่ยวชาญในด�านการผลิตและจำหน�ายผ�าใยสังเคราะห�ทุกชนิด
ที่มีคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ�เส�นใยหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต�องการของกลุ�มอุตสาหกรรมต�างๆ และเป�นที่ยอมรับจาก
ลูกค�าแบรนด�ดังระดับโลก เช�น
 กลุ�มที่นอนหร�อเคร�่องนอน (Bedding) บร�ษัทฯเป�นผู�นำทางด�านการผลิตที่นอนใยสังเคราะห� เน�นช�วยให�นอนหลับสบาย
ปราศจากไรฝุ�น โดยมีลูกค�าหลักคือ LOTUS, Omazz, Dunlopillo ฯลฯ
 กลุ�มเฟอร�นิเจอร� (Furniture) ไม�ว�าจะเป�นเก�าอี้, โซฟา, พรม ฯลฯ ล�วนมีส�วนประกอบภายใน ด�วยประสิทธ�ภาพใยสังเคราะห�
ที ่มีคุณสมบัติเร� ่องความนุ�ม สะดวกสบาย ความแข็งแรง โดยมีลูกค�าบร�ษัทคือ IKEA
 กลุ�มผลิตภัณฑ�ทำความสะอาดครัวเร�อน (Cleaning) ใยขัดสังเคราะห�ที ่มีคุณภาพสูงทั ้งใยขัดหยาบถึงใยขัดละเอียด
ที่สามารถใช�ทำความสะอาดขัดลอกคราบสิ่งสกปรกและงานบำรุงรักษา
 กลุ �มไส�กรอง เป�นผลิตภัณฑ�ที ่เกี ่ยวกับการกรองน้ำและอากาศ เช�น ไส�กรอง แอร�ฟ�ลเตอร� กระดาษกรอง ถุง
กรองฝุ�น ฯลฯ
 จากประสบการณ�ยาวนานเกือบ 30 ป� ในวงการอุตสาหกรรมผลิตใยสังเคราะห� ทำให�บร�ษัทฯ เป�นหนึ่งในผู�นำที่มีความ
เช�่ยวชาญและประสบการณ�ยาวนานในด�านการผลิตสินค�ากลุ�มใยสังเคราะห�ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลในประเทศไทย ภายใต�
หลักการ “ผลิตสินค�าคุณภาพดี และบร�การอย�างมีประสิทธ�ภาพ” 

SONG MAO NONWOVEN CO., LTD.  was established 25 years ago and specializes in manufacturing 

high-quality nonwoven fabrics.  Our products can meet with customers’ variety of demands in di�erent 

industries and are accepted by world class brands such as:

 Bedding : SMN is a leading manufacturer of synthetic nonwoven bedding material for clean & sleep 

comfort. Our main customers are LOTUS, Omazz, Dunlopillo, etc.

 Furniture : chairs, sofas, carpets, etc. are all composed of high-quality nonwoven fabric with soft, 

comfort, and durability properties.  IKEA is one of our main customers.

 Cleaning : High quality synthetic nonwoven with many textures for variety of cleaning application 

from industrial to household uses.

 Synthetic Filter : Variety of applications for clean water and air such as paper filters, dust filters for 

industrial use, filter for air condition, etc.

 With 30 years of experience, SMN has become one of the leading manufacturers in synthetic

nonwoven fabric industry in Thailand and we are committed to manufacture and provide high quality

product and service to our customers.

松茂不織布有限公司  成立至今已走過25年歷程，在專業生產無紡布材料方面擁有豐富的經驗及成
熟的技術，產品以品質優良著稱，是多家國際知名品牌指定的原料供應商，具體如下:
 床 具業  以生產富於彈性、舒適透氣、杜絕塵螨的纖維棉層，為世界知名品牌床墊 LOTUS, 
OMAZZ, DUNLOPILLO 提供內墊層材料
 家俱業  所生產的化纖棉网，具有覆層厚、彈性高等特點，成為座椅、沙發、地毯的最佳內層
緩沖材料。客戶以 IKEA 為代表
 清潔用品  採用手感粗硬之人造纖維製成去污清潔布，以及手感柔性之化纖棉製做擦拭布，用於
家居廚房的清潔。
 過濾材料  以細纖維製做的過濾材料，用於水族過濾及空氣過濾器，精度高，具有高捕集效率。
而用於煙氣過濾袋的材料，則採用高強、高尺寸穩定性的纖維网
 近30年來，企業一如既往堅守 “生產優質產品，提供周全服務”之經營宗旨，以其優良的工藝
技術，融合長期積累之生產經驗，在業界享有盛譽，成為泰國無紡布行業領先者之一，其所生產的化纖棉產
品均達到國際標準。

+66 3844 3937

www.songmaononwoven.com

90,000,000 Baht

1991

199/6 Moo 3 Phanthong-Banbueng Road, 
Banbueng, Banbueng,
Chon Buri 20170, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

松茂不織布有限公司
SONG MAO NONWOVEN COMPANY LIMITED

บร�ษัท ซงเม�า นันวูเว�น จำกัด
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บร�ษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตร� จำกัด เป�นบร�ษัทที่ร�วมทุนระหว�างกลุ�มเจร�ญสินและหุ�นส�วนชาวไต�หวัน ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2533  
ดำเนินธุรกิจด�านเคมีภัณฑ�สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง และเคมีภัณฑ�สำหรับอุตสาหกรรมพิมพ�ผ�า ป�จจ�บันได�พัฒนาเป�น
One Stop Service ด�วยการเป�นตัวแทนจัดจำหน�ายเคมีภัณฑ�จากทั่วโลกและผลิตเอง เช�น Stahl, Lanxess, GSC, Alpa, Pulcra, 
Bussetti ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาด�านเทคนิค ในการผลิตหนัง ไปพร�อมกับลูกค�า
 ความมุ�งเน�นคุณภาพและบร�การ ด�วยความใส�ใจในระบบการให�บร�การ บร�ษัทฯ มุ�งม่ันพัฒนาการให�บร�การท้ังหมดโดยเป�นไปตาม
มาตรฐานสากล และตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�พึงพอใจสูงสุด และกำหนดนโยบายด�านคุณภาพของสินค�า ซ�่งบร�ษัทฯ 
มุ�งเน�นและคัดสรร ผลิตภัณฑ�จากแหล�งที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งจากภายในประเทศและต�างประเทศ พร�อมทั้งสร�างพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย�างดีที่สุดจนถึงป�จจ�บัน

EAGLE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  is a joint-venture between Charoensin Group and Taiwanese 

partners (Hui Ing and Holysun), established in 1990.  The company supplies chemical products for textile 

and tannery industries.  Eagle also provides one-stop solution for tannery chemicals. We have in-house 

manufacturing facility and we are exclusive and major distributor for major brands around the world

such as : Stahl, Lanxess, GSC, Alpa, Pulcra, Bussetti, etc., together with lab-testing service, and technical support 

to help our customers develop new leather articles.

 We are committed to ensure that our customers are served with world-class service and quality 

products.  We always strive in search for new technologies, strategic partners and high quality products 

both local and overseas; in order to meet with our customers’ increasing requirements.

+66 2323 0700

www.eaglechem.co.th

100,000,000 Baht

1990

888/38 Moo 7 Sukhumvit Road,
Bangpoomai, Mueang, 
Samut Prakan 10280, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :
鷹輝化工工業有限公司  於佛歷2533年註冊成立的“鷹輝化工工業有限公司”，係
由陳振誠集團和台灣   “HUI ING AND HOLYSUN”合資創建，主營製革業及紡織印染業所需之
化工原料產品，同時為客戶提供專業、優質、全面的“一站式解決方案”。除了擁有自
己的設備生產，我們還是多家世界品牌在泰國的獨家代理商，如知名品牌STAHL, LANXESS, 
GSC, ALPA, PULCRA, BUSSETTI 等。公司配備高精度的產品測試儀器，並擁有經驗 豐富的皮革技
術師，專業為客戶的皮革加工生產提供技術咨詢。

 注重品質，關懷客戶，在我們的系統銷售服務中，力求為客戶提供具有世界標準
的技術解決方案，滿足顧客的需求。公司制定嚴格的產品規範標準，在全球範圍內尋找
高品質的產品來源地，並和業務伙伴建立持久密切的合作聯繫，以期為顧客創造最大的
產品價值，提升顧客滿意度。

NOPPAKORN BENYAPATHITIWONG SUWATCHAI WONGCHAROENSIN

鷹輝化工工業有限公司
EAGLE CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED

บร�ษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตร� จำกัด
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บร�ษัท ซ�เอส รับเบอร� อินดัสทร�่ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป�นผู�ผลิตและจำหน�ายยางผสมหร�อเร�ยกว�า
ยางคอมพาวด� (Rubber Compound) ซ�่งเป�นกระบวนการบดและผสมยาง ด�วยการผสมสารเคมีต�างๆ ซ�่งเป�นนวัตกรรมใหม�ในการ
ผลิตยางประกอบด�วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber : NR) และยางสังเคราะห� (Synthetic Rubber : SR) เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพของ
ยางพร�อมที่นำไปข� ้นรูปและคงรูปเป�นผลิตภัณฑ�ยางตามความต�องการของอุตสาหกรรมต�างๆ เช�น อุตสาหกรรมยานยนต�, 
อุตสาหกรรมรองเท�า, อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมก�อสร�าง, อุตสาหกรรมเคร�่องใช�ไฟฟ�า, อุตสาหกรรมเคร�่องกีฬา เป�นต�น 
 บร�ษัทฯ มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะอย�างยิ่งแผนก R&D ได�เข�าฝ�กอบรมด�านเทคนิคกับผู�เช�่ยวชาญของบร�ษัท
ผู�ผลิตยางชั้นนํา เช�น ExxonMobil, Arlanxeo, Mitsui Chemicals เป�นต�น รวมถึงได�นำเข�าเคร�่องจักรอันทันสมัย เพื่อผลิตสินค�าได�
อย�างมีประสิทธ�ภาพ ทำให�สินค�าที่ออกจากโรงงานเป�นสินค�าที่มีคุณภาพระดับนานาชาติตามมาตรฐานตรงความต�องการของลูกค�า
 ป�จจ�บันบร�ษัทฯ ได�รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008 Cert. No.TH006125 และ ISO 14001:2004 
Cert. No.TH007702 อีกทั้งได�รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมขั้นที่ 1 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมีห�องทดลอง 
(Laboratory) ในระดับสากล

CS RUBBER INDUSTRY CO., LTD.  was established in 2004 by a group of visionaries who saw the potential 

in local rubber supply.  With years of experience in rubber industry, we aim to become one of major

producers of natural rubber compound and synthetic rubber for variety of applications in Thailand

industries such as automotive, aerospace, electronics & electrical, sports equipment, construction, footwear 

industries, etc.

 Our technicians and personnel are continuously trained with leading rubber technology companies 

such as : Exxon Mobil, Arlanxeo, Mitsui Chemicals, etc. With modern machinery and equipment, we can 

manufacture high quality products e�ciently keeping up with our customers’ requirements. 

 Currently equipped with world-class laboratory, we are ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 certified 

and our environmental management is approved by Department of Industrial Works. 

www.csrubber.co.th

90,000,000 Baht

2004

+66 3844 3985
+66 3844 4090

199/20 Moo 3 Phanthong-Banbueng Road, 
Banbueng, Banbueng,
Chon Buri 20170, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :
陳振誠橡膠工業有限公司  成立於佛歷2547年8月24日，是一家製造和專營橡膠混煉產
品的實體企業。主要生產過程為: 在煉膠機上先將橡膠壓軟，然而按一定順序加入各種化
學配合劑。這是一種將天然生膠和人造橡膠混煉的新型技術，通過各種工藝，製造出具
有彈性高、塑性好、物理機械性能佳的橡膠產品，廣泛使用於汽車工業、製鞋業、航空
工業、建築材料、電子零配件、體育器材等領域。
 公司致力於生產技術的持續進步，派送研發部人員到 EXXON MOBIL,  ARLANXEO,  
MITSUI CHEMICALS 等全球性綜合化工企業接受培訓，以提升自己的知識技能及專業
能力。同時，投資購買世界先進的機器設備，確保產品達到國際標準，滿足用戶對高品
質橡膠製品的要求。
 公司配置有測試實驗室及精密測量儀器， 憑藉嚴格的品質管理體系，以及完善的
環境保護處理，先後獲得 I SO  9 001 : 2 008  (編號  TH006125 )  以及 ISO  1 4001 : 2 004  

(編號  TH007702)之國際認證，並獲得泰國工業部頒發的一級環保處理認證。
CHEN HSI-TUNG VIVAT WONGCHAROENSIN

陳振誠橡膠工業有限公司 
CS RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED

บร�ษัท ซ�เอส รับเบอร� อินดัสทร�่ จำกัด
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+66 3844 4316

www.csunitel.co.th

55,000,000 Baht

2006

199/20 Moo 3 Phanthong-Banbueng Road, 
Banbueng, Banbueng,
Chon Buri 20170, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

บร�ษัท ซ�เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด เป �นผ ู �ผล ิตช � ้นส �วนยางแบบแท �นอ ัด (Compress ion Molding) และระบบห ัวฉ ีด 
(Injection Molding) ซ�่งเป�นการร�วมทุนระหว�างบร�ษัทผู�เช�่ยวชาญด�านอุตสาหกรรมยางข�้นรูป (Rubber Part) จากประเทศไต�หวัน
กับผู�บร�หารกลุ�มเจร�ญสิน โดยร�วมลงทุนผลิต Electronics Parts และ Home Appliance ที่เป�นความต�องการของตลาดและมีแนวโน�ม
สูงข� ้นในอนาคตทำให�บร�ษัทมุ�งมั ่นคิดพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตช�้นส�วนยาง เพื่อให�ได�ช� ้นส�วนยางที่ดีที ่สุดและคุ�มค�า
ในการใช�งาน ตลอดจนการบร�หารเป�น Supply Chain ของกลุ�มอุตสาหกรรมเคร�่องจักร ผลิตภัณฑ�ช�้นส�วนยางอะไหล�ที่สามารถ
ใช� ในกลุ�มอุตสาหกรรมหลายประเภทคือ
 อุตสาหกรรมยานยนต� ส�วนประกอบภายใน เช�น ยางปรับตั ้งฝากระโปรง, ยางครอบหลอดไฟหน�า, ยางหุ �มสายไฟ, 
ยางหุ �มคอพวงมาลัย, ท�อยางไอดี, ยางกันฝุ �นกันน้ำ ฯลฯ 
 อุตสาหกรรมระบบไฟฟ�าและพลังงาน เช�น แผ�นยางฉนวนไฟฟ�า, ซ�ลยางตู �ควบคุมไฟฟ�า, ท�อยางฉนวนไฟฟ�า ฯลฯ
 อุตสาหกรรมเคร�่องจักร เช�น แผ�นยางกันสะเทือนสำหรับรองเคร�่องจักร, ยางรองแท�นเคร�่อง, ซ�ลยางเคร�่องไฮโดรลิก ฯลฯ
 อุตสาหกรรมอาหารและเคร�่องดื่ม เช�น ซ�ลยางเตาอบ, ปะเก็นยาง ฯลฯ 
 บร�ษัทฯ ได�รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต ISO/TS16949 และ ISO14001 รวมทั้งมีห�องทดลอง (Laboratory) 
เคร�่องมือที่ทันสมัย เช� ่อมั่นได�ว�าบร�ษัทฯรับประกันคุณภาพของสินค�าที่ได�มาตรฐานสากล

陳振誠 UNITEL 橡膠科技有限公司  由陳振誠集團和台灣資深橡膠生產企業共同投資組建，以壓模制法
及噴射成型工藝生產橡膠制品，產品適用於電器設備及家居用品製造。橡膠制品做為配件，在製造業
各領域的使用十分廣泛，需求空間巨大。基於可預期的市場增長前景，公司領導層著力於生產技術的
研發創新，以期生產優質高值的橡膠配件。同時，努力成為該行業供應鏈的服務商，為業界提供種類
多樣、符合用戶要求的橡膠配件。主要產品包括:    汽車橡膠配件 行李箱密封條 前車燈密封條 電線
包覆膠管 方向盤包覆材料 排氣軟管 防塵及防水條    電力工業橡膠配件 電源線絕緣護套 電控箱密封條  
電纜絕緣膠管    機器設備橡膠配件 防震墊片 機台墊板  液壓氣缸密封條    飲食機器橡膠配件 烤箱密
封條  密封橡膠塞  橡膠墊片
 公司已獲得 ISO/TS 16949 (汽車業品質管理系統)和ISO14000(環境管理系統)國際認證。實驗室配備
有世界一流的精密檢測儀器，保證了我們產品質量的優質穩定，帶給客戶持續的滿意和信賴。 

CS UNITEL TECHNOLOGY CO., LTD.  is a joint-venture between Charoensin Group and Taiwan Unitel Group,

an expert in rubber parts for electrical industry, to manufacture rubber parts for increasing demands in 

Electronics and Home Appliance industries. We are committed to rubber part innovation to be the best 

and e�cient supplier in the whole supply chain. Currently, we are supplying into:

 Aotomotive Industry Front Grommet, Socket Cover, Grommet, Column Hole/Cover assy-hole, Hose Air Intake, etc.

 Electrical & Power Industry Rubber parts for electronic, Rubber seals for home appliance, Rubber 

hose and tube for electronic machine etc.

 Machinery Industry Anti vibration rubber parts for machine, Rubber seals parts for machine, Oil 

resistance rubber seal for machine etc.

 Food & Beverage Rubber seals for food grade, Rubber o-ring for food grade etc.

 Later, the company expanded into automotive and other industries such as aerospace, machinery, 

food, medical, etc.  We can provide both compression molding and injection molding technologies.

 Currently, the company owns ISO/TS16949 and ISO14001 certificates to guarantee that our products 

meet international standards.  Our mission is to supply and provide quality products/ services to ensure our 

customer satisfaction through our world class laboratory with modern product testing facilities and 

stringent quality control system. 

陳振誠 UNITEL 橡膠科技有限公司 
CS UNITEL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

บร�ษัท ซ�เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด

HSU CHUN-HSIUNG VIVAT WONGCHAROENSIN
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+66 3819 9465

www.csmitsufuku.co.th

28,000,000 Baht

2017

199/15 Moo 3 Phanthong-Banbueng Road, 
Banbueng, Banbueng,
Chon Buri 20170, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

บร�ษัท ซ�เอส มิตซูฟูกุ อีลาสโตเมอร� จำกัด เป�นบร�ษัทร�วมทุนไทย-ญี่ปุ �น ซ� ่งเช� ่ยวชาญด�านอุตสาหกรรมยางฟลูออโรคาร�บอน 
(Fluorocarbon Rubber : FKM) ที่มีประสบการณ�ด�านยางมานาน 80 ป� ที่ผ�านมาประเทศไทยมีการนำเข�ายางประเภทนี้สูง และมีแนวโน�ม
เติบโตมากข�น้ในอนาคต จ�งคิดค�นและหาว�ธ�พัฒนาการผลิตในประเทศ เพ่ือรองรับกับความต�องการของตลาด ท้ังน้ีบร�ษัทฯมีเป�าหมาย
มุ�งสู�ในการเป�นหนึ่งบร�ษัทชั้นนำในด�านประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน�ายยางฟลูออโรคาร�บอน FKM ที่มีคุณภาพสูงอย�างยั่งยืน 
 ยาง FKM นั้นเป�นที่นิยมกันมากในการนำมาข�้นรูปผลิตช�้นส�วนยางหลากหลาย ซ�่งต�องผ�านกระบวนการผลิตคือ ร�ด บด
ผสมยางด�วยสูตรเคมีเข�มข�น เพื่อให�มีคุณสมบัติเด�นด�านความทนของสารเคมี, น้ำมัน, เปลวไฟ รวมถึงสภาพอากาศ ซ�่งสามารถ
ทนความร�อนสูงถึง 260 องศา ยาง FKM สามารถผลิตตามความต�องการของอุตสาหกรรมต�างๆ เพ่ือให�เหมาะสมกับลักษณะการใช�งาน
ของลูกค�าให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด เช�น ช�้นส�วนยานยนต� ช�้นส�วนเคร�่องบินและจรวด ได�แก� ท�อน้ำมันเช�้อเพลิง, ยางซ�ล, ปะเก็น เป�นต�น 
 บร�ษัทมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องโดยนำเข�าเคร�่องมือ-เคร�่องจักรทันสมัย พร�อมใส�ใจในรายละเอียดให�มีการควบคุมมาตรฐาน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต�ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การทดสอบในห�องทดลอง (Laboratory) ให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล
เป�นที่น�าเช�่อถือ ไว�วางใจ เพื่อการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008 รวมถึงควบคุมการขนส�งและบร�การหลังการขาย

CS MITSUFUKU ELASTOMERS CO., LTD.  is in partnership with the expert in Fluorocarbon Rubber (FKM) 

industry with over 80 year experience in rubber technology.  As Thailand has been importing FKM rubber, 

we aim to keep up with the increasing demand and our target is to be the leading supplier of high quality 

FKM rubber compound in the region.

 FKM compound is popular for rubber part molding in various application.  The compound has to be 

tested in di�erent situations.  With its heat resistance property up to 260 degrees centigrade, FKM is used 

in automotive and aerospace applications.

 We are committed to stringent quality control from incoming raw material inspection, production 

process with modern machinery and international standard laboratory equipment in order to make certain 

of highest product quality.

 

振誠三福氟橡膠公司 是泰國、日本合資企業，日方投資者是有著八十多年悠久經營歷
史的橡膠制品企業，尤其在氟橡膠(FKM)混煉方面擁有獨特的技術及豐富的經驗。一直以
來，泰國需大量進口氟橡膠(FKM)，而且，預期未來需求量還在上升。鑒於此，陳振誠集
團領導層決定在泰國創建本土企業生產該類產品，以滿足市場需求。公司的發展目標是
成為世界一流的高品質氟橡膠(FKM)制品的生產供應商之一。
 氟橡膠(FKM)適用於製造各種形狀的特殊密封件，其主要生產流程為:  將生膠塑
煉、模壓、加入各種濃縮化學配合劑，使之成為耐油、耐火燄、耐熱耐寒、耐多種化學
藥品腐蝕的彈性體，其耐高溫達260°C，廣泛運用於汽車、飛機、火箭等配件，也用做燃
油管、密封圈、墊片等。
 公司堅持在生產技術方面精益求精，引進國際最先進的機器設備及測試儀器，從
原料品質控制、生產過程管理到實驗室檢測步驟，各個環節都嚴格遵照行業最高
標準規範，一絲不茍，完全符合國際標準ISO9001:2008的認證要求。在及時交貨和售後服
務方面，也以負責任的態度深獲顧客信賴。  MITSUI FUKUTARO VIVAT WONGCHAROENSIN

振誠三福氟橡膠公司
CS MITSUFUKU ELASTOMERS COMPANY LIMITED

บร�ษัท ซ�เอส มิตซูฟูกุ อีลาสโตเมอร� จำกัด
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บร�ษัท จ�งดง ซ�เอส รับเบอร� จำกัด เป�นบร�ษัทร�วมทุนระหว�างกลุ�มเจร�ญสินกับผู�บร�หารชาวจ�น ซ�ง่มีประสบการณ�ความเช�ย่วชาญ
ในการผลิตยางหลากหลายประเภทมากกว�า 30 ป� โดยมีเป�าหมายเป�นหนึ่งในผู�นำทางด�านนวัตกรรมในการผลิตยางรูปแบบต�างๆ 
เช�น ยางแผ�นสำเร็จรูปแบบเร�ยบ (Rubber Sheet), ยางม�วนสำเร็จรูปแบบเร�ยบ (Rubber Roll) บร�ษัทฯดำเนินการจดทะเบียน
ChangRubber   เป�นตราสินค�าใหม�ที่มีประสิทธ�ภาพสูง โดดเด�นด�วยคุณสมบัติ มีความยืดหยุ�นและทนทาน ที่ให�ประสิทธ�ภาพเหนือ
กว�าสำหรับการใช�งานที่มีความต�องการเป�นพิเศษ สามารถทนความร�อน ทนน้ำมัน ทนทานต�อการสึกหรอ ทนต�อสารเคมีและกรด
ได�ดี ด�วยประสบการณ�อันยาวนานผสานกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให�บร�ษัทฯสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ได�หลากหลายในอุตสาหกรรมต�าง เช�น
 อุตสาหกรรมอาหารและเคร� ่องดื ่ม ได�แก� แผ�นยางสายพานลำเลียง 
 อุตสาหกรรมพลังงานและป�โตรเคมี ได�แก� แผ�นยางกันความร�อนสูง, ยางฉนวนกันสารเคมี, ยางฉนวนกันน้ำมัน
 อุตสาหกรรมเคร� ่องจักรและเคร� ่องกล ได�แก� แผ�นยางรองเคร�่องจักร
 อุตสาหกรรมยานพาหนะและการขนส�ง ได�แก� ยางรองจ�ดเช�่อมรางรถไฟ, แผ�นทางผ�านทางรถไฟ
 อุตสาหกรรมเหมืองแร� ได�แก� ยางฉนวนกันแรงกระแทก
 บร�ษัทฯ มีมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได�รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9000:2015 
Cert. No.TH011484 และมีห�องทดลอง (Laboratory) เคร�่องมือที่ทันสมัยในระดับสากล

+66 3819 7513

www.jingdongcsrubber.co.th

110,000,000 Baht

2016

199/22 Moo 3 Phanthong-Banbueng Road, 
Banbueng, Banbueng, 
Chon Buri 20170, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

HE WEITONG VIVAT WONGCHAROENSIN

京東振誠橡膠有限公司
JINGDONG CS RUBBER COMPANY LIMITED

บร�ษัท จ�งดง ซ�เอส รับเบอร� จำกัด

JINGDONG CS RUBBER CO., LTD.  is a joint investment between Charoensin Group and Jing Dong

Rubber Co., Ltd. from China.  The company specializes in manufacturing high quality rubber sheet and 

rubber roll. The product with registered trademark “ChangRubber   ”  is highly e�ective with its 

various properties e.g. tensile strength, durability, chemical/oil/heat/abrasive resistance. With out technical 

expertise altogether with quality raw material, our products are adaptable into various industries:

 Food & Beverage – Conveyor belt

            Energy & Petrochemical – High temperature resistance rubber sheet, Chemical resistance rubber sheet, 

Oil resistance rubber sheet

            Machinery – Rubber sheet for anti-vibration

            Transportation – Railway Rubber Pad, Rubber Level Crossing

 Mining – Rubber sheet for anti-abrasion

           Our operation is ISO 9000:2015 certified to ensure that our products are of premium quality

together with international standard laboratory.

®

®

京東振誠橡膠有限公司  是陳振誠集團聯合中國橡膠製造行業中具有三十多年專業經驗的生產商共同投
資建立，目標是發展成為同行業中擁有創新技術的領先生產企業之一，主營產品為橡膠板、橡膠捲。
產品註冊商標 CHANGRUBBER      , 是高性能橡膠制品的標誌，其優異特點表現為高彈性及強軔性，能滿足
各種特殊制品之要求，兼具耐高溫、耐油、耐磨擦、耐溶劑、耐化學藥品等。憑藉長期的生產經驗，結
合現代前沿工藝技術，使公司產品能滿足多行業用戶的需求。列舉如下:
 食品飲料業    採用橡膠板做成輸送帶
 能源及石油工業    適用產品為耐高溫、耐油、耐腐蝕之橡膠板，用做化學絕緣材料及防漏油材料
 機械製造及車床    用橡膠板做為機台墊板，使機器避免震動損壞
 運輸業   橡膠板做為火車鐵軌連接材料
 採礦業   可用做防震盪緩沖材料
 公司以國際標準為參照，建立嚴格的生產管理規範，現已獲得國際品質管理系統 ISO 9000:2015 
認證 (認證編號 TH 011484)。公司擁有的實驗室，配置各式指標的測量儀器，種類齊全，精準度符合國
際標準。

®
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+66 2750 3023

www.manwoodshoes.com

10,000,000 Baht

1983

78 Moo 14 Soi Windmill Village,
Bangna-Trad Road, Bang Phli Yai, Bang Phli,
Samut Prakan 10540, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

บร�ษัท แมนวูด อินเตอร�เทรด จำกัด มุ�งมั ่นในการเป�นผู�นำด�านการจัดจำหน�ายรองเท�าหนังที ่เป�น “หนังแท�” ในประเทศไทย
รวมถึงส�งออกภายใต�ตราสินค�า "MANWOOD" ป�จจ�บันบร�ษัทฯ ได�รับการยอมรับแบรนด�สินค�า และจัดวางจำหน�ายมากกว�า 
200 สาขา ในห�างสรรพสินค�าชั้นนำทั่วประเทศไทย 
 "MANWOOD" กำเนิดข� ้นจากการเป�นร�านรับสั ่งตัดรองเท�าทำงานผู �ชายสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะ ในนามของ 
“ร�านมิตรนิยม” ซ�่งขณะนั้นได�รับความนิยมเป�นอย�างมาก ต�อมาได�เปลี่ยนช�่อเป�น “บร�ษัท แมนวูด อินเตอร�เทรด จำกัด” และเข�าร�วม
เป�นส�วนหนึ่งของ “กลุ�มเจร�ญสิน” ซ�่งเป�นกลุ�มบร�ษัทที่มีศักยภาพในการบร�หารงานระดับสูง และมีเคร�อข�ายทางธุรกิจที่แข็งแกร�ง
เช�น โรงงานฟอกหนังชั้นนำระดับโลกอย�าง บร�ษัท ซ�พีแอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) และโรงงานผลิตรองเท�าคุณภาพมาตรฐานของ 
บร�ษัท CS Rubber จำกัด ป�จจัยหลักเหล�านี้ส�งผลให�รองเท�า “MANWOOD”  นั้นมีช�่อเสียงในเร�่องคุณภาพของหนังที่เป�นวัตถุดิบ 
ในการผลิต และเป�นผู�นำด�านรองเท�า “หนังแท�” จนถึงในป�จจ�บัน

MANWOOD INTERTRADE CO., LTD.  aims to become the leading genuine leather footwear brand in

Thailand.  Manwood is now available in over 200 outlets all across Thailand.

 Manwood started as a footwear shop under the name “Mitniyom” that sold custom-made shoes for 

businessmen.  The products were widely acclaimed, and later the company changed its name to Manwood 

and became part of Charoensin Group which has strategic advantage in leather and rubber outsole making 

thru CPL Group and CS Rubber respectively.  This partnership ensures that Manwood has competitive 

advantage over other brands on premium quality materials and is the “genuine” leading genuine leather 

footwear brand in Thailand.

民富國際貿易有限公司  公司在泰國經營的 “MANWOOD”品牌真牛皮皮鞋，一直以來暢
銷市場，久享盛譽，迄今在全泰國大型百貨商場開設專賣店200多處。公司初期以純手工
製做開始，生產流行款式真皮男鞋。之後，加入陳振誠集團，更名為 “民富國際貿易有
限公司”。集團以有效的管理體系，實現轄下眾多關聯企業的資源整合，為“民富
國際貿易有限公司”的進一步發展提供廣闊的空間。優質的鞋面皮革來自製革行業領頭
羊 “CPL GROUP PUBLIC COMPANY LTD.” 耐磨的鞋底橡膠來自 “CS RUBBER INDUSTRY CO., L T D  ”
等。高品質的生產材料結合優良的製造工藝，使“MANWOOD” 品牌皮鞋在消費者心中具
有長久的價值。

NATTHAKIT  WONGCHAROENSIN THEERAWAT WONGCHAROENSIN

民富國際貿易有限公司
MANWOOD INTERTRADE COMPANY LIMITED

บร�ษัท แมนวูด อินเตอร�เทรด จำกัด

京東振誠橡膠有限公司  是陳振誠集團聯合中國橡膠製造行業中具有三十多年專業經驗的生產商共同投
資建立，目標是發展成為同行業中擁有創新技術的領先生產企業之一，主營產品為橡膠板、橡膠捲。
產品註冊商標 CHANGRUBBER      , 是高性能橡膠制品的標誌，其優異特點表現為高彈性及強軔性，能滿足
各種特殊制品之要求，兼具耐高溫、耐油、耐磨擦、耐溶劑、耐化學藥品等。憑藉長期的生產經驗，結
合現代前沿工藝技術，使公司產品能滿足多行業用戶的需求。列舉如下:
 食品飲料業    採用橡膠板做成輸送帶
 能源及石油工業    適用產品為耐高溫、耐油、耐腐蝕之橡膠板，用做化學絕緣材料及防漏油材料
 機械製造及車床    用橡膠板做為機台墊板，使機器避免震動損壞
 運輸業   橡膠板做為火車鐵軌連接材料
 採礦業   可用做防震盪緩沖材料
 公司以國際標準為參照，建立嚴格的生產管理規範，現已獲得國際品質管理系統 ISO 9000:2015 
認證 (認證編號 TH 011484)。公司擁有的實驗室，配置各式指標的測量儀器，種類齊全，精準度符合國
際標準。
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บร�ษัท ไทย ไวร�ร�่ง ซ�สเต็ม จำกัด เป�นผู�ผลิตและจัดจำหน�ายกล�องกระชุหิน (Gabion and Mattress)  ภายใต�เคร�่องหมายการค�า 
Robust มากกว�า 17 ป� ที่ใช�สำหรับใส�หินและนำไปวางเพื่อป�องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน�าดิน ทำจากลวดตาข�ายถักเป�นรูป
หกเหลี่ยม ข�้นรูปทรงเป�นกล�อง ขนาดของกล�องสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามจ�ดประสงค�การใช�งาน หร�อตามมาตรฐานของทางราชการ 
ซ�่งผลิตให�กับหน�วยงานราชการและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต�างประเทศ เช�น ลาว, พม�า, กัมพูชา ซ�่งช�วยในการป�องกันสาธารณภัย 
เช�น ป�องกันการกัดเซาะร�มแม�น้ำ ชายฝ��งทะเล ป�องกันการพังทลายของหน�าดิน ใช�ปูลาดท�องคลอง ฝายน้ำล�น กันการกัดเซาะ
คอสะพาน และยังเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ด�วยคุณภาพของสินค�า, ความรวดเร็วในการผลิตและการจัดส�ง, บร�การหลังการขายที่มี
ประสิทธ�ภาพ จ�งม่ันใจได�กับคุณภาพของสินค�าภายใต�แบรนด� ROBUST ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ กมช.- สมอ.- มอก.17021
QMS 006 แห�งแรกของประเทศไทย
 นอกจากนี้บร�ษัทฯ เป�นตัวแทนจำหน�ายกำแพงกั้นน้ำ ภายใต�แบรนด� NOAQ Boxwall ในประเทศเพียงผู�เดียว ซ�่งเป�นอุปกรณ�
ป�องกันน้ำท�วมในนวัตกรรมที่ได�รับการออกแบบและผลิตจากบร�ษัทชั้นนำ เหมาะสำหรับสภาพแวดล�อมในเมืองและพื้นผิวต�างๆ 
สามารถขนย�ายสะดวก ติดตั้งง�าย น้ำหนักเบา เป�นที่นิยมใช�ทั ่วโลกและได�รับการจดสิทธ�บัตรในหลายประเทศทั่วโลก

THAI WIRING SYSTEM CO., LTD.  is the major Gabion & Mattress manufacturer under the brand “Robust” 

for more than 17 years.  The products are used for preventing soil erosion and it is made of hexagonal wires 

in the box shape.  The size of the box can be changed depending on the use.  TWS has been manufacturing 

and distributing Gabion and Mattress boxes to government agencies and private sectors in Thailand and 

other countries such as Laos, Myanmar, and Cambodia for disaster prevention and they are environment 

friendly.  It prevents natural disasters such as coastal and soil erosions, canal ramp, weir overflow, and

semis erosion.  With premium product quality, fast production and delivery, and e�ective after-sales 

service, ROBUST is widely accepted by our customers.  We are also the first in Thailand to be certified 

under ISO 9001:2015, TISI 17021, QMS 006 standards.

 In addition, TWS is also the sole distributor of Swedish NOAQ Boxwall dyke in Thailand.  It is 

an innovative flood preventer system designed to suit for all kinds of ground surfaces.  With its design and 

its light weight, NOAQ Boxwall can be easily transported, installed and stored.  Its international patents in 

many countries prove its quality and popularity worldwide.

www.thaiwiring.com

72,000,000 Baht

2004

+66 2663 0131

199/2 Moo 3, Phanthong-Banbueng Road, 
Banbueng, Banbueng, 
Chon Buri 20170, Thailand.

TEL :

WEBSITE :

CAPITAL :

YEAR OF ESTABLISHMENT :

ADDRESS :

泰鋼絲网系統有限公司 是生產格賓石籠网及石籠護墊的實體企業，產品註冊商標 “ROBUST”,  迄今
已連續生產17年。
          格賓石籠网是由機器將高鍍鋅鋼絲編織扭繞成六邊形的网箱，裡面填滿適當尺寸的石塊，排列鋪
設在山坡以防止暴雨引起的泥石流沖刷；或鋪墊於河岸邊坡以保護河床免遭於侵蝕。鐵石籠网結構柔
軟，具有很好的適應變形能力，其尺寸可按照用戶施工的具體要求，或者依照政府項目規定的技術規
格而制做。產品除用於泰國當地政府治理水土、生態修復等項目之外，也出口到寮國、緬甸、柬埔寨。
由於网箱的過濾作用，水流中的淤泥得以沉澱於填石石縫中，故能促使自然植物的生長，創造生態綠
化景觀。
 公司的經營宗旨是堅守 ROBUST 品牌下產品規格的標準化及質量穩定性，及時交貨並提供負
責周全的售後服務。正是由於客戶的信任及業界的認可，公司成為泰國同業中第一家獲得 ISO9001:2015 
國際認證的企業。
 為業界引進國際前沿智慧產品，是我們的營運方向。目前，本公司是瑞典創新產品 NOAQ BOX-WALL 
活動式防洪板在泰國的獨家授權代理商。NOAQ BOX-WALL 以新穎輕便、組裝靈活的優點，代替傳統使用沙袋防堵淹水
所用大量人力及空間的笨重方式，為建築物及商場、倉庫廠房、停車場、交通要道等提供即時有效的防洪保護。

泰鋼絲网系統有限公司
THAI WIRING SYSTEM COMPANY LIMITED

บร�ษัท ไทย ไวร�ร� ่ง ซ�สเต็ม จำกัด

WUTTICHAI WONGCHAROENSIN NATTHAJAK  WONGCHAROENSIN
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NEXT STEP FORWARD

企業發展願景

ก�าวต�อไปอย�างมั่นคง

ตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา กลุ�มเจร�ญสินเติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน
โดยผู�บร�หารและพนักงาน ยึดหลักปรัชญาการทำงานคือ ซ� ่อสัตย� 
อดทน อ�อนน�อมถ�อมตนและสามัคคี รวมถึงการนำธรรมาภิบาล
มาปฏิบัติใช� ในองค�กรเพื่อให�มีประสิทธ�ภาพประสิทธ�ผล และประสบความ
สำเร็จในด�านธุรกิจกลุ�มเจร�ญสินมุ�งมั ่นพัฒนาธุรกิจอย�างต�อเนื่อง
ให�สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงผันผวนอย�างรวดเร็ว ด�วยการ
ปรับตัวโดยเป�ดรับนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งด�านการบร�หาร การผลิต
และการลงทุน ให�ก�าวทันกับกระแสดิจ�ทัล เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข�งขันให�เติบโตได�อย�างยั่งยืนต�อไป

數十年來，陳振誠集團在多個產業
領域與外國公司的合作投資，均獲
得穩健成長。集團管理團隊及全體
員工秉持四個工作理念：忠誠、忍
耐、謙恭、團結。同時，構建良善
的公司管理體制，使轄下企業的營
運始終保持高效率，終使集團事業
獲致成功。

在當今市場變化越來越複雜的環境
中，陳振誠集團的管控策略注重於
調整自身，以獲得長遠的效率與活
力。處於互聯网時代，以開放的心
態引進新型商業模式，更新企業內
部生產、管理流程體系。汲取新知
識，完善自己的企業文化，充實自
己的核心競爭力，使集團公司在競
爭激烈的商界中保持強勁的增長潛力。

Over the years, Charoensin Group has grown steadily 

because we, the management and employees, embrace 

the  four  p i l l a rs  o f  work  ph i losophy  –  In tegr i ty,

Perseverance, Humility, and Unity. In addition, good 

corporate governance is a guide for us to operate

e�ectively and e�ciently for business success.

Charoensin Group is committed to adapt to innovations in 

management and manufacturing technologies; also new 

investments to keep up with increasing digital, volatile 

and complex business world; in order to raise our

capability and thrive relentlessly and sustainably.

WONGCHAROENSIN FOUNDATION

陳振誠慈善基金

มูลนิธ�วงษ�เจร�ญสิน

Woncharoensin Foundation was founded in 29 July 2008. 

The aim of this foundation is to support education, 

and religion, vocational training for the unprivileged, and 

sports for the disabled. The foundation also cooperates

with charities for public benefits such as hospitals, 

nursing homes, and orphanages. This is the mission of

the president of Charoensin Group, to give Thailand

benefits back for letting Charoensin Group prosper

alongside Thai society.

มูลนิธ�วงษ�เจร�ญสิน ก�อตั ้งเมื ่อวันที ่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมี
วัตถุประสงค� เพื่อส�งเสร�มและสนับสนุนด�านการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา
ช�วยเหลือการฝ�กอาช�พแก�ผู�ด�อยโอกาสทางสังคม และสนับสนุนด�าน
การกีฬาให�แก�ผู�พิการ   รวมถึงร�วมมือกับองค�กรการกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณะประโยชน�  เช�น โรงพยาบาล  บ�านพักคนชรา  บ�านเด็กกำพร�า
โดยเป�นไปตามปณิธานของประธานกลุ�มเจร�ญสิน  ที่ต�องการตอบแทน
ผืนแผ�นดินไทย ที่ให�กลุ�มเจร�ญสินเติบโตอย�างมั่นคงคู�สังคมไทยตลอดไป

“陳振誠慈善基金”始創於佛歷2551年7月29日，
成立宗旨是透過奉獻與服務，支持教育事業，
弘揚宗教功德，幫助社會弱勢群體有機會獲得
職業培訓，贊助殘疾人運動事業，並協同政府
慈善機構，如醫院、養老院、孤兒院等，共同
致力於社會福利公益事業。取之於社會，用之
於社會，是集團董事會主席的價值觀和理念；
感恩泰國這片土地的厚愛，使陳振誠集團有幸
伴隨泰國社會的繁榮進步而成長。

ร�วมสร�างอาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ� โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ�
กรุงเทพมหานคร บร�จาคมูลค�า 15 ล�านบาท”

ร�วมสร�างอาคารประชาร�วมใจ โรงเร�ยนวัดคลองเก�า
จังหวัดสมุทรปราการ มูลค�า 6 ล�านบาท

มอบเคร�่องช�วยหายใจ และรถสามล�อไฟฟ�าให�แก�
รพ.สมุทรปราการ มูลค�า 1.8 ล�านบาท

สร�างศาลาการเปร�ยญ วัดหัวลำภูทอง (12 ธันวาราม)
จังหวัดสมุทรปราการ มูลค�า 3 ล�านบาท
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