
                                                                              

 

 
  

 

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังท่ี 10 
รายช่ือกิจการท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  

 

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จ านวน 9 กิจการ 
1. บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ 
2. บริษัท ควอลิตี้ พลสั เอสเทติค อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
3. บริษัท เดอร์มำ อินโนเวช่ัน จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
4. บริษัท เดอะตรีทัช  เอเซียแปซิฟิค จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก 
5. บริษัท ไทย ฮำเบล อินดัสเตรียล จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์
6. บริษัท พรมิำ แคร์ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
7. บริษัท วีอำร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจอำหำรและเครื่องดืม่ 
8. บริษัท สมำร์ท ไอดี กรุป๊ จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจธุรกิจไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์
9. บริษัท เอ็ม.วำย.อำร์.คอสเมติคส์ โซลูช่ัน จ ำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
 

รางวัล SME ดีเด่น จ านวน 28 กิจการ 
1. บริษัท 10 กันยำ จ ำกัด     กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์
2. บริษัท กลฟัเทก็ซ์ จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและแฟช่ัน 
3. บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนยำนยนต์ 
4. บริษัท คิง ฟรุทส์ จ ำกัด     กลุ่มธุรกิจอำหำรและเครื่องดืม่ 
5. บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก  
6. บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑจ์ำกไม้ 
7. บริษัท ซีซทีีวี (ประเทศไทย) จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก  
8. บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจอำหำรและเครื่องดืม่ 
9. บริษัท ดีซูพรีม จ ำกัด     กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก  
10. บริษัท ท-ีเน็ต จ ำกัด     กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
11. บริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
12. บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
13. บริษัท ไทยมอเตอรเ์ชน จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนยำนยนต์ 
14. บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จ ำกัด  กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
15. บริษัท นูทริช่ัน โปรเฟส จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจอำหำรและเครื่องดืม่ 
16. บริษัท บิซรีซอร์ส จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจอื่นๆ  
17. บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจเินียริง่ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด กลุ่มธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
18. บริษัท พำเลท เมกเกอร์ กรุป๊ จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑจ์ำกไม ้
19. บริษัท แมงโก้ คอนซลัแตนท์ จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
20. บริษัท ยูบำว (ประเทศไทย) จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง 
21. บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์



                                                                              

 

 
  

22. บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและแฟช่ัน 
23. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วอทช์แฮพเพน   กลุ่มธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตำคำร 
24. บริษัท ศูนย์กำรแพทยผ์ิวหนงักรงุเทพ จ ำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
25. บริษัท ส ำนักงำน เอ็ม เอม็ เอ็น ซินดิเคท จ ำกัด  กลุ่มธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
26. บริษัท อ-ีบิซิเนส พลสั จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
27. บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ 
28. บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
 

รางวัลมาตรฐาน SME จ านวน 8 กิจการ 
1. บริษัท ดิ ออริจินลั ฟำรม์ จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตำคำร 
2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตระกูลสมบัต ิ   กลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง 
3. บริษัท บีทเีฮอเบลิ จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
4. บริษัท โรงงำนเภสัชอุตสำหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ำกัด กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
5. บริษัท ลักซ์นำ จ ำกัด      กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
6. บริษัท อิ๊กดรำซิล กรุ๊ป จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
7. บริษัท อินเนอร์รมู จ ำกัด    กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภำพ 
8. บริษัท เอื้ออังกรู เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด   กลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง 
 
 


