
กระดาษรองอาหาร สีน้ำตาลธรรมชาติ
สินคา FOOD GRADE สัมผัสอาหารไดโดยตรง 
Plastic Free กระดาษนำเขาจากตางประเทศ คุณภาพดี
ไมเปอย ยุยงายและไมมีกลิ่นกระดาษ มีกันซึมในตัว ซับ-
น้ำมันไดเปนอยางดี ดูเรียบหรู ปลอดภัยจากสารฟอกขาว
(OPA)

บริษัท หงสไทยบรรจุภัณฑ จำกัด (สาขา สมุทรปราการ)
111/4 หมู7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด กม.10

เบอรโทร : 02-062-4000
เลขผูเสียภาษีอากร (Tax No.) : 0105531001711

ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท หงสไทยฟูดแพคเกจจิ้ง จำกัด
112/10 หมูที่ 7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด กม.10

เบอรโทร : 02-062-4015
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร (Tax No.) : 0115563002631

บริษัท หงสไทยพัลพโมลด จำกัด
74/2 หมู7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด กม. 10

เบอรโทร : 02-062-4020
เลขผูเสียภาษีอากร (Tax No.) : 0115550003138

ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

MAP HONG THAI GROUP

สแกน QR CODE MAP HONG THAI GROUP
search google : Hongthai Packaging.co.,LTD
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ISO9001:2015   FSSC22000   GMP   HACCP CERTIFIED

ผู�ผลิตบรรจุภัณฑ�จากกระดาษ
Paper packaging solutions producers

HONG THAI

แผนขยายโรงงานผลิต บริษัท หงสไทยฟูดแพคเกจจิ้ง จำกัด สถานที่ตั้ง ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (โครงการเฟส 1 ภายในป 2564)

57,600 Square Metres64,000 Square Metres
36 ไร่ (สาขาฉะเชิงเทรา)(สาขาสมุทรปราการ)

กลองการพิมพออฟเซ็ท (offset printing)

กลองการพิมพพรีปริ้น (Pre printing)
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ชื่อสินค�า                 กล�องไปรษณีย� ไดคัทสีขาว
                                เบอร� ง.
ขนาด (ยxกxส) 350x220x140 มม.

รหัสสินค�า 106820

ชื่อสินค�า                 กล�องผลไม�รวม มีหน�าต�าง 
                                จุ 1 กก.
ขนาด (ยxกxส) 249x206x78 มม.

รหัสสินค�า 112204
ชื่อสินค�า                 กล�องผลไม�รวม  จุ 2 กก.

ขนาด (ยxกxส) 272x216x102มม.

รหัสสินค�า 112206
ชื่อสินค�า                 กล�องผลไม� จุ 3 กก.
                                ฝาแยก มีหน�าต�าง
ขนาด (ยxกxส) 398x267x80 มม.

รหัสสินค�า 112213
ชื่อสินค�า                 กล�องผลไม� จุ 3 กก.
                                ฝาในตัว
ขนาด (ยxกxส) 400x300x100 มม.

รหัสสินค�า 112205
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กล�องผลไม�

ถุงกระดาษใส�ขนมป�ง

แก�วกระดาษร�อน 2 ชั้น กล�องข�าวใส�อาหารปลอดภัย

แก�วกระดาษร�อน/เย็น

กล�องใส�อาหารเดลิเวอรี่

ถ�วยซุปกระดาษ

กล�องไฮบริด/กล�องฝาใส ถาดหลุมกระดาษรองแก�ว/ช�อนไม�/ส�อมไม�

ถาดกระดาษ/จานกระดาษ

ปลอกกระดาษสวมแก�ว/ไม�คนกาแฟ

กล�องไปรษณีย�ขนาด KERRYกล�องส�งออก กล�องมาตรฐานส�งออก กล�องกระดาษ 5 ชั้น
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ชื่อสินค�า                 แก�วกระดาษร�อน 2 ชั้น
                                สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ�
ขนาด (ยxกxส) 80x90 มม.

รหัสสินค�า 421040009400

ชื่อสินค�า                 ปลอกกระดาษสวมแก�ว
                                ไซส�เล็ก แก�ว 8 ออนซ�
ขนาด (ยxกxส) 105x50 มม.

รหัสสินค�า 422040017000
ชื่อสินค�า                 ปลอกกระดาษสวมแก�ว ไซส�ใหญ�
                                แก�ว 16 ออนซ� และ 22 ออนซ�
ขนาด (ยxกxส) 120x70 มม.

รหัสสินค�า 422040009700
ชื่อสินค�า                 ไม�คนกาแฟ

ขนาด (ยxกxส) 140 มม.

รหัสสินค�า 725041515900

ชื่อสินค�า                 แก�วกระดาษร�อน 2 ชั้น
                                สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ�
ขนาด (ยxกxส) 80x90 มม.

รหัสสินค�า 421040009500
ชื่อสินค�า                 แก�วกระดาษร�อน 2 ชั้น
                                สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ�
ขนาด (ยxกxส) 90x137 มม.

รหัสสินค�า 421040009600
ชื่อสินค�า                 กล�องข�าว ใส�อาหารปลอดภัย
                                600 มล.
ขนาด (ยxกxส) 170x110x35 มม.

รหัสสินค�า 113010203100

ชื่อสินค�า                 กล�องข�าวไฮบริด กล�องฝาป�ด
                                20 oz / 500 มล. (SS)
ขนาด (ยxกxส) 155x100x40 มม.

รหัสสินค�า 121040200000
ชื่อสินค�า                 กล�องข�าวไฮบริด กล�องฝาป�ด
                                25 oz / 700 มล. (S)
ขนาด (ยxกxส) 168x118x45 มม.

รหัสสินค�า 121040200100
ชื่อสินค�า                 กล�องข�าวไฮบริด กล�องฝาป�ด
                                30 oz / 900 มล. (M)
ขนาด (ยxกxส) 170x135x48 มม.

รหัสสินค�า 121040200200
ชื่อสินค�า                 กล�องข�าวไฮบริด กล�องฝาป�ด
                                40 oz / 1200 มล. (L)
ขนาด (ยxกxส) 200x138x50 มม.

รหัสสินค�า 121040200300

ชื่อสินค�า                 กล�องข�าว ใส�อาหารปลอดภัย
                                725 มล.
ขนาด (ยxกxส) 175x118x45 มม.

รหัสสินค�า 113010203300
ชื่อสินค�า                 กล�องข�าว ใส�อาหารปลอดภัย
                                900 มล.
ขนาด (ยxกxส) 200x135x75 มม.

รหัสสินค�า 123010220500
ชื่อสินค�า                 กล�องเบอร�เกอร� แซนวิช
                                สีขาว แบบ 1
ขนาด (ยxกxส) 130x130x80 มม.

รหัสสินค�า 123010220400
ชื่อสินค�า                 แก�วกระดาษร�อน 2 ชั้น
                               16 ออนซ�+ฝายกดื่มรัศมี 90 มม.
ขนาด (ยxกxส) 90x137 มม.

รหัสสินค�า 421040009600

ชื่อสินค�า                 ถุงกระดาษใส�ขนมป�ง 
                                มีหน�าต�าง ตั้งได� 12x23.5 ซม.
ขนาด (ยxกxส) 235x120x50 มม.

รหัสสินค�า 522040216400
ชื่อสินค�า                 ถุงกระดาษใส�ขนมป�ง 
                                มีหน�าต�าง ตั้งได� 33.5x16 ซม.
ขนาด (ยxกxส) 335x160x90 มม.

รหัสสินค�า 522040224600
ชื่อสินค�า                 ถุงกระดาษใส�ขนมป�ง 
                                มีหน�าต�าง ตั้งได� 31x12 ซม.
ขนาด (ยxกxส) 310x120x90 มม.

รหัสสินค�า 522040216500
ชื่อสินค�า                 ถุงกระดาษใส�ขนมป�ง 
                                มีหน�าต�าง ตั้งได� 32.5x21 ซม.
ขนาด (ยxกxส) 325x210x90 มม.

รหัสสินค�า 522040213300
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ชื่อสินค�า                 ช�อนไม�
ขนาด (ยาว) 160 มม.

รหัสสินค�า 722041516100
ชื่อสินค�า                ถาดกระดาษใส�แก�ว 4 หลุม
ขนาด (ยาว)            220x220x50 มม.

รหัสสินค�า PM-4P
ชื่อสินค�า                ถาดกระดาษใส�แก�ว 2 หลุม
ขนาด (ยาว)            190x105x40 มม.

รหัสสินค�า PM-2P
ชื่อสินค�า                 ส�อมไม�
ขนาด (ยาว) 160 มม.

รหัสสินค�า 723041516100

QB-30

323x180x43 มม.
50-60 กรัม

กล�องไข�นกกระทา 30 ฟองชื่อสินค�า                 กล�องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น
ขนาด (ยxกxส) 450x410x350 มม.

รหัสสินค�า 105284
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(กระดาษลูกฟูกลอน E)


