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ทุนจดทะเบยีน 2 ลา้นบาท

ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่17/3 ม.1 ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา จ.

ชลบุร ี บนเน้ือที ่11 ไร่

TEAMWORK

100 คน

PRODUCT

พาเลทไม2้ ทาง,พาเลทไม ้4 ทาง, ลงัไม,้พาเลทสาํหรบั

เชา่

ไมแ้ปรรปู,ไมอ้ดั

GUARANTEE

IPPC , Green industry ,Green productivity , SGS



บจก.เอเบลิ อสิเทริน์ พาเลท จงึถกูก่อตัง้ขึน้ในปี 2553 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 2 ลา้น

บาทและแรกเริม่ทางบรษิทัตัง้อยูบ่า้นเลขที ่349/3 ม.3 ศรรีาชา ชลบุร ีในปัจจบุนัปี 

2564 บรษิทัไดม้กีารขยายกจิการและก่อตัง้บรษิทัอยูเ่ลขที1่7/3 หมู่ 1 เขาคนัทรง 

ศรรีาชา ชลุบร ีบนเน้ือที ่11 ไร ่ปัจจบุนัมบีุคลากรรวม 100 คน สนิคา้ใน

สายการผลติของเรามดีงัต่อไปน้ี พาเลทไม,้กลอ่งไม,้ไมท้อ่น,โรวสายไฟ และพา

เลทไมส้าํหรบัเชา่ เราไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการอบความรอ้นและอาบน้ํายา 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตัง้แต่ปีแรกทีก่่อตัง้กจิการ

ขอ้มลูกจิการ



ขอ้มลูกจิการ (ทีต่ ัง้เก่า)



ทีต่ ัง้กจิการ

เดมิ

ขอ้มลูกจิการ (ทีต่ ัง้เก่า)



ทีต่ ัง้กจิการ (ทีต่ ัง้

ใหม)่



ทีต่ ัง้กจิการ (ทีต่ ัง้

ใหม)่



ทีต่ ัง้กจิการ (ทีต่ ัง้

ใหม)่



แผนผงัองคก์ร

ชญา อธมิตชิยักุล

กรรมการผูจ้ดัการ
ชานนท ์อธมิตชิยักุล

กรรมการผูจ้ดัการ

คณุสรุรพษา ดีวนั

เจา้หนา้การขายและการตลาด

อมชยั พิลาดี

เจา้หนา้ท่ีวางแผนการผลติ
จรพีร รกัทิม

เจา้หนา้ท่ีควบคมุการผลิต

รชัชานนท ์สมใจมาก

เจา้หนา้หนา้ท่ีควบคลมุการผลิต

วาสนา สรรทิพย ์ 

เจา้หนา้ตรวจสอบคณุภาพและจดัสง่ 

จรญั  รกัทิม

เจา้หนา้ท่ีคลงัสนิคา้วตัถดิุบ 

ณฐัพร สลบัสี

เจา้หนา้ท่ีคลงัสนิคา้ไมร้ะหวา่งทาํ

ปณิดา  ธรรมศร   

เจา้หนา้ท่ีบญัชีขาย

พนัธท์ิภา พิมพพ์นัธุ   

เจา้หนา้หนา้ท่ีบญัชีซือ้

จิรชัญา มลอยูพ่ะนอ  

เจา้หนา้ท่ีจดัซือ้

พชัรนิทร์ มว่งงาม 

เจา้หนา้ฝ่ายบคุคล



พาเลทไม ้2 ทาง พาเลทไม ้4 ทาง

ลงัไม้ ไมแ้ปรรปู พาเลทไมส้าํหรบัเชา่



บรกิารรบัจา้งอบพาเลท/ไม้



บริษทั เอ.เจ. พลาสท์ จาํกดั (มหาชน)

บริษทั แอมคอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล ระยอง  จาํกดั

บริษทั ไทยโพลีเอสเตอร ์จาํกดั

บริษทั ยนิูค เทคโนโลยี (ประทเศไทย) 

จาํกดั

Customer 
reference
especially 

plastic resin
/polymer



บริษทั เอ.เจ. พลาสท์ จาํกดั 

(มหาชน)

คณุสมบติัสินค้า
ขนาด :1060*1200*125

ความสามารถในการรบัน้ําหนัก: 500-

1000kg

ตกังานเข้าได้ : 4 ทาง

ลกัษณะ: เป็นพาเลท ไมล้กูเต๋า



บริษทั แอมคอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล ระยอง  

จาํกดั

คณุสมบติัสินค้า
ขนาด :1100*1100*120

ความสามารถในการรบัน้ําหนัก: 500-1500

kg

ตกังานเข้าได้ : 2 ทาง

ลกัษณะ: เป็นพาเลทไมแ้บบคาน / 2 ทาง



บริษทั ไทยโพลีเอสเตอร ์จาํกดั

คณุสมบติัสินค้า
ขนาด :960*1360*25

ลกัษณะ: ใชเ้ป็นฝาวางบนผลติภณัฑ์



บริษทั ยนิูค เทคโนโลยี (ประทเศไทย) 

จาํกดั

คณุสมบติัสินค้า
ขนาด :1100*1300*140

ความสามารถในการรบัน้ําหนัก: 500-2000

kg

ตกังานเข้าได้ : 2 ทาง

ลกัษณะ: เป็นพาเลทไมแ้บบคาน / 2 ทาง



Production process

ตรวจสอบ
ผลติภณัฑร์อบที่ 1

แปรรปูไม้
คดัสรรวตัถดุบิ

จากสวน เตรยีมวตัถุดบิ

นําไมว้ตัถุดบิเขา้
สูก่ระบวนการ

ผลติ

ตรวจสอบ
ผลติภณัฑร์อบที่

1

นําผลติภณัฑเ์ขา้
สูข่ ัน้ตอนการอบ

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการ
อบเรยีบรอ้ยแลว้ทาํ

การตรวจสอบรอบที2่

นาํผลติภณัฑท่ี์ผา่น
กระบวนการทัง้หมด

ขนสง่ไปยงัลกูคา้



Capacity

1,200 ชิน้/ต่อวนั



Desing

การออกแบบสนิคา้ 3 

D



material

1.ไมเ้บญพรรณ

2.ไมย้คูาลปิตสั

3.ไมส้นนําเขา้

4.ไมย้างพารา

5.ไมอ้ดั



1.ไมเ้บญพรรณ



2.ไมย้คูาลปิตสั



3.ไมส้นนําเขา้



4.ไมย้างพารา



5.ไมอ้ดั



แผนผงักระบวนการเอกสาร

invoiceสอบทาน

POPO

กระดานแจกแจงคาํส ัง่ผลติรายวนั รายงานจาํนวนสนิคา้รายวนั

สมุดบนัทกึแผนการส ัง่สนิคา้ รายงานการอบสนิคา้



CERTIFICATE



การทดสอบการรบันํา้หนักของพาเลท



การทดสอบการรบันํา้หนักของพาเลท



YO U R  
E X P E C TAT I O N  

I S  O U R  
AT T E M P T

Tel.,Fax 086-1566363
Email : ablepallet@ablepallet.com

Website : www.ablepallet.com

Able Eastern Pallet co.,Ltd.
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