
รถ 6 ล ้อ 7.2ม. รถปิ� กอพั
1  โซนนิคมแหลมฉบงั

  1. บรษิทั มติซูบชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั นิคมแหลมฉบงั 2 25 4
  2. บรษิทั แอเดยีนท ์แอนด ์ซมัมทิ คอรป์อเรชั *น จาํกดั นิคมแหลมฉบงั 4 - 5

2  โซนศรีราชา
  1. บรษิทั ฟูจทิรานส ์(ประเทศไทย) จาํกดั TPARK ศรรีาชา 15 1 4

3  โซนนิคมดบับลิวเอชเอ 2  มาบปู
  1. บรษิทั เอสเอไอซ ีมอเตอร-์ซพี ีจาํกดั WHA 2 33 25
  2. บรษิทั โรค๊คลิ*ง ออโตโมทฟี ชลบุร ีจาํกดั WHA 2 34 25

4  โซนระยอง
  1. บรษิทั เอสอเีอพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั อมตะซติี8 ระยอง 35 17
  2. บรษิทั ไทยซมัมทิ มซิบูะ อเิลค็ทรคิ แมนูแฟคเจอริ*ง จาํกดั WHA 1 37 25
  3. บรษิทั ออโต ้อนิทเีรยีร ์โปรดกัส ์จาํกดั อสีเทริน์ ซบีอรด์ 39 4
  4. บรษิทั ดูคาต ิมอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั อมตะซติี8 ระยอง 40 4
  5. บรษิทั เจนเนอรลั มอเตอรส์ เพาเวอรเ์ทรน จาํกดั อสีเทริน์ ซบีอรด์ 40 1
  6. บรษิทั ไทย อาซาฮ ีเดนโซ่ จาํกดั อสีเทริน์ ซบีอรด์ 41 25
  7. บรษิทั เอเดยีนท ์แอนด ์ซมัมทิ คอรป์อเรชั *น จาํกดั อสีเทริน์ ซบีอรด์ 43 5
  8. บรษิทั สฟีาน แมนูแฟคเจอร ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั อมตะซติี8 ระยอง 43 1
  9. บรษิทั ท ีอาร ์ดบับลวิ สเทยีริ*ง แอนด ์ซซัเพนชั *น จาํกดั อสีเทริน์ ซบีอรด์ 43 1
 10. บรษิทั พลาสตกิออมเนียม ออโต อนิเนอรยืี* จาํกดั อมตะซติี8 ระยอง 44 1
 11. บรษิทั คาวาซาก ิมอเตอร ์เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั อสีเทริน์ ซบีอรด์ 46 50

5  โซนนิคมอมตะนคร ชลบุร ี
  1. บรษิทั ไทย นิปปอน เซอกิ ิจาํกดั อมตะนคร เฟส 7 50 25
  2. บรษิทั วาลโีอสยาม เทอรม์อลซสิเตม็ส ์จาํกดั อมตะนคร เฟส 7 50 1
  3. บรษิทั โฮวา จาํกดั อมตะนคร เฟส 8 52 4
  4. บรษิทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั อมตะนคร เฟส 2 53 25
  5. บรษิทั แวนดา้แพค จาํกดั อมตะนคร เฟส 2 53 1
  6. บรษิทั ฮอนดา้ ล๊อค ไทย จาํกดั อมตะนคร เฟส 2 54 8

6  โซนนิคมเวลโกร
  1. บรษิทั ท ีเอส วฮีเิคลิ เทค จาํกดั นิคมเวลโกร 75 1
  2. บรษิทั ฮอนดา้ แอคเซส เอเชยี แอนด ์โอเชยีเนีย จาํกดั บางววั 77 1
  3. บรษิทั เอเชี*ยน ฮอนดา้ จาํกดั บางววั 79 8

7   โซนนิคมบางพลี
  1. บรษิทั โฮคูรขิ ุอนิเตอรเ์นชนัแนล (ประเทศไทย) จาํกดั นิคมบางพลี 92 4
  2. บรษิทั ไทยซมัมทิ คอมโพเน้นท ์จาํกดั นิคมบางพลี 93 4
  3. บรษิทั ยามาฮา มอเตอร ์อเิลคโทรนิค จาํกดั นิคมบางพลี 95 25
  4. บรษิทั มารนิ เอน็จเินียริ*ง จาํกดั นิคมบางพลี 103 2
  5. บรษิทั เดอะ สตาเลยีน จาํกดั สมทุรปราการ 128 2

8  โซนกิ.งแก้ว
  1. บรษิทั ไทยซมัมทิ ออโตโมทฟี จาํกดั กิ*งแกว้ 105 2
  2. บรษิทั ไทยเชี*ยวชาญอุตสาหกรรม จาํกดั กิ*งแกว้ 105 2
  3. บรษิทั ยามาฮา มอเตอร ์เอเซี*ยน เซน็เตอร ์จาํกดั กิ*งแกว้ 107 4

9  โซนบางนา
  1. บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรชั *น ไทยแลนด ์จาํกดั บางนา-ตราด กม.19 86 1 6

10  โซนสาํโรง
  1. บรษิทั อซูีซุมอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั สําโรง 114 1 5

11   โซนบางปู
  1. บรษิทั แอมพาส อนิดสัตร ีจาํกดั นิคมบางปู 113 1 4

12  โซนรม่เกล้า
  1. บรษิทั ยนัมาร ์เอส.พ.ี จาํกดั รม่เกลา้ 102 2
  2. บรษิทั ตรเีพชร อซูีซุเซลส ์จาํกดั รม่เกลา้ 107 2

13  โซนนิคมลาดกระบงั
  1. บรษิทั ท ีเค ด ีไฟเบอร ์จาํกดั นิคมลาดกระบงั 92 5
  2. บรษิทั ฮอนดา้ อารแ์อนดด์ ีเซา้ทอ์สีท ์เอเชยี จาํกดั นิคมลาดกระบงั 106 1

14   โซนกรงุเทพมหานคร
  1. บรษิทั ศรธีนกร อมิปอรต์-เอก็ซป์อรต์ จาํกดั เอกมยั 118 1 4

15  โซนธญัญบุร ี   ปทุมธานี
  1. บรษิทั ไทยซูซูก ิมอเตอร ์จาํกดั ธญัญบุรี 141 1 25

16  โซนนวนคร/ ลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี
  1. บรษิทั สยามคูโบตา้ คอรป์อเรชั *น จาํกดั นวนคร 162 4
  2. บรษิทั วเิชยีรไดนามคิ อนิดสัทร ีจาํกดั ลาดหลุมแกว้ 167 4
  3. บรษิทั เอเบิ8ล โพรเกรส อนิดสัทร ีจาํกดั ลาดหลุมแกว้ 170 8

17  โซนสมุทรสาคร
  1. บรษิทั เอช.เอม็. ออโตพารท์ จาํกดั สมทุรสาคร 128 1
  2. บรษิทั สามมติร มอเตอร ์จาํกด้ ออ้มน้อย 165 4

18  โซนอยุธยา
  1. บรษิทั ฮอนดา้ เทรดดิ8ง เอเชยี จาํกดั อ.อุทยั อยุธยา 184 5 2
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บริษทั ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกดั (มหาชน)
THAI SUMMIT HARNESS PUBLIC COMPANY LIMITED
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จาํนวนเที.ยว/เดือน
ลาํดบั ล ูกค้า เขตหลกั ระยะทาง

202 หมู่ 3 นคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20230


