
COMPANY PROFILE

Contact Us:
42,44,46 Sakaengam Soi 7 Yak 8 Rama II Rd., Samaedam
Bangkhunthian Bangkok 10150
Tel. 02-897-0245-6,085-949-4888
Sales 089-071-5999
Fax. 02-897-0247
Email: sopa.manager@gmail.com, 
ID LINE : sopa-bsinterplas
www.bsinterplas.com
www.facebook.com/bsinterplas

B.S. INTER PLAS CO., LTD.
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FOODS PRODUCT 

www.bsinterplas.com

ยาอมสมนุไพร อภยัภเูบศร

http://www.bsinterplas.com/


Thai Preserved Food Factory Co., Ltd.  Waiwai quick fork.
Thai President Foods Public Co., Ltd.  Mama fork.
Thai-Ha Co., Ltd.  Karset fork.
Thai Lotte Co., Ltd.  Chewing gum box.
Nestle Ice Cream Thailand Co.,Ltd.  Cap Ice Cream Quart
Thai Pharmed 1942 Co., Ltd  Haemo-Vit ONE Capsule
SAHA Pathanapibul Public Co., Ltd.  Cup noodles.
First Confectionery Co., Ltd.  Gum and candy box.
Modern Avenue Co., Ltd.                                Modern Drain
Standard Manufacturing Co., Ltd.  Spray’s lid.
Boonraw Brewery Co., Ltd.  Spray’s lid
Interline Technology Co., Ltd.  Marker bottle for industry.
Impulsion Co., Ltd.  Cover of electric meter.
Taweechai 5 Gold Smith.  Gold box.
CP All Public Co., Ltd.  Premium foods/drink 7-11
LPN Plate Mill Public Co., Ltd.  Small Buddha image box.
Thai Cotton Manufacturing Co., Ltd.  Cotton box.
General Candy Co., Ltd.  Premium candy box.
M. S. Group Co., Ltd.  Child chair.
Hatakabb (Sim Tien Hor) Co., Ltd.  Anti Cough Pill (TAKABB)
Osotspa Public Company Limited  Candy Body & Cap (OLE)

CUSTOMER REFERENCES
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History

.

B.S.INTER PLAS CO., LTD. has operated plastic manufacture 
for 20 years. The company was first founded as Somsitthi Plastic 
Company Partnerships in 1993 and registered as B.S.INTER PLAS 
Company Limited in 2000. The company is well-equipped with 
professional staff who can manufacturer products 24 hours. 
B.S.INTER PLAS CO., LTD. has developed ISO 9001:2015 and GMP 
and has a vision to support continual expansion.

VISION

Clean and safe package and quality plastic.
On-time delivery to increase customer satisfaction.

mission

INTRODUCTION

www.bsinterplas.com

 Product  have quality standards.
 Working safety standards regulatory.
 Control costs of production.
 Increased customer satisfaction and stakeholders.

http://www.bsinterplas.com/


ประวติั
บริษัท บี.เอส. อนิเตอร์ พลาส จ ากดั  ไดด้  ำเนินงำนในกำรผลิตงำนพลำสติกมำในระยะเวลำ 

20 กว่ำปี  จนถึงปัจจุบนั  โดยเร่ิมก่อตั้งในนำม หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมสิทธิพลำสติก เมื่อปี พ.ศ. 2536  
และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็นบริษทั บี.เอส. อินเตอร์ พลำส จ ำกดั เมื่อปี 2543  โดยทำงเรำมี
ควำมพร้อมทั้งบุคคลและเคร่ืองจกัร ซ่ึงผลิตงำนได ้24 ชม. อน่ึงทาง บริษัท บี.เอส.ฯ  ได้พัฒนา  

ระบบ ISO 9001:2015และระบบ GMP  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีนโยบายขยายงาน                 

เพ่ือรองรับระบบอย่างต่อเน่ือง

วสัิยทัศน์

บรรจุภณัฑส์ะอำดและปลอดภยั ฉีดพลำสติกมีคุณภำพ 
ส่งมอบตรงเวลำ เพ่ิมควำมพึงพอใจลกูคำ้อยำ่งต่อเน่ือง

พนัธกจิ

INTRODUCTION

www.bsinterplas.com

 สินคา้มีคณุภาพมาตรฐาน 

 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภยั 

 ควบคมุตน้ทนุการผลิต

 เพ่ิมความพึงพอใจแกล่กูคา้ และพันธมิตรของบริษทัฯ 

http://www.bsinterplas.com/


Company Name : B.S. Inter Plas Co., Ltd.
Address : 42, 44, 46 Sakae Ngam Soi 7 Yak 8 

Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuntien,
Bangkok, Thailand 10150.

Factory Area : 8 Towers
President                : Mrs. Sommai Boonsong
Manager Director    : Mr. Surachai Boonsong, 
Marketing Manager/QMR.  : Mrs. Sopa Boonsong,
Accounting Manager : Miss. Pornrak Boonsong   
Established / Year : 2000
Registered Capital : 3 million
Principle of Business : Packaging Plastic Product
Machines 140-220 Tons    : NISSIE 220 TON (1)

TOYO 180 TON (7)
TOSHIBA 140 TON (1)

NISSIE 140 TON (1)
Staff : 40-50 Persons
Telephone : (+66) 2897-0245 – 6, 

089-071-5999, 085-9494-888
Fax : (+66) 2897-0247
E-mail/MSN : sopa.manager@gmail.com
ID LINE : sopa-bsinterplas
Website : www.bsinterplas.com
Facebook                       :                       www.facebook.com/b.s.interplas

COMPANY PROFILE

www.bsinterplas.com
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ORGANIZATION CHART

www.bsinterplas.com
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กรรมการ
ผู้จดัการ

ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายการตลาด

QMR / DC.

งานวางแผนผลติ
และเตรียม
วตัถุดิบ 

งานควบคุมการ
ผลติ , จดัการ
สุขอนามยั

งานการตลาด

งานควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ายส านักงาน

งานช่างและ
แม่พมิพ์

งานจดัซ้ือ

บัญชีการเงิน

ความปลอดภัย
ในการท างาน

งานคลงัสินค้า
และส่งสินค้า

งานบุคคล

ORGANIZATION CHART

www.bsinterplas.com
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B.S. Inter Plas Co., Ltd. is a company that manufactures 
plastic work for customers such as product package, 
commodities, premium electronic parts. The company 
proudly presents our former and present products to 
support your decision. 

* Candy/gum package 
* Chili sauce bottle-cap/medicine bottle-cap /spray bottle 
cap/marker bottle 
* Jelly cup/ice cream cup and spoon 
* Dental floss box/tongue cleaners/razor handle 
* Dispensable folding fork in instant noodle cup 
* Household equipment/cotton box/lockbox 
* Premium product and toys in snack package 
* Helmet 
* Valve, dust protection equipment, PPE equipment 
* Electrical and electronic equipment 
* Television ccessories
* Battery lid (mobile phone, car), furniture parts 
* Green printing/heat transfer/color spraying/ultrasonic 
welding/HOT STAMP 
* DRAWING 3D, PROTOTYPE Sample before making a MOLD 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com
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บริษทั บี.เอส. อินเตอร์ พลำส จ ำกดั เป็นบริษทัฯ ท่ีรับผลิตช้ินงำนพลำสติก ทุกชนิด
เช่นงำนแพค็เก็จสินคำ้, ของใชท้ัว่ไป, พรีเม่ียมสินคำ้อุปกรณ์ช้ินส่วนอีเลค็ทรอนิค
ทำงบริษทัฯ ขอเสนอผลงำนท่ีเคยผลิต และงำนท่ีผลิตอยูใ่นปัจจุบนัมำพอสงัเขป  เพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของท่ำน  ดงัน้ี

 แพค็เกจส ำหรับบรรจุลูกอม/หมำกฝร่ัง
 ฝำ-ขวดซอสพริก/ฝำ-ขวดยำ/ฝำสเปรย/์ขวดมำร์คเกอร์
 ถว้ยเยลล่ี/ถว้ยไอศกรีมมีฝำพร้อมชอ้น 
 ตลบัไหมขดัฟัน/ท่ีขดูล้ิน/ดำ้มโกนหนวด
 ชอ้นส้อมพบัได ้ในถว้ยคพั บะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป 
 ของใชใ้นครัวเรือน/กระปุกส ำลี/กลอ่งหูลอ็ค
 พรีเม่ียมสินคำ้และของเล่นในซองขนม
 อุปกรณ์หมวกกนัน๊อก/นิรภยั
 วำลว์ อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ น อุปกรณ์ PPE
 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ อีเลค็โทรนิค 
 อุปกรณ์เก่ียวกบั โทรทศัน์
 เปลือกแบตเตอร่ี (มือถือ, รถยนต)์, ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์
 งำนพิมพก์รีน/ฮีททรำนเฟอร์/พ่นสี/เช่ือม อุลตำ้โซนิค /HOT STAMP
 งำน DRAWING 3D,ตวัอยำ่งช้ินงำน PROTOTYPE ก่อนท ำMOLD

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com
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Product name : Plastic folding fork in instant              
noodle cup 

Detail : Plastic folding fork in instant noodle cup of       
Wai Wai Quick brand 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า : ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั
รายละเอียด : ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั, ชามบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป, 

พร้อมพมิพ์ลายหรือโลโก้ ไวไว ควกิ

http://www.bsinterplas.com/


Product name  :    Plastic folding fork in instant noodle cup           
Detail : Plastic folding fork in instant noodle cup  of          
Kaset brand                 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า : ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั 
รายละเอียด                  :      ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั ตราเกษตร
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Product name : Plastic folding fork in instant noodle cup
Detail  : Plastic folding fork in instant noodle cup of     
Mama  brand

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า :    ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั 
รายละเอียด : ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั ตรา มาม่า
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Product name : Plastic folding fork in instant noodle cup
Detail   : Plastic folding fork in instant noodle cup of
Sue Sat brand 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า :     ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั
รายละเอียด : ส้อมพบัได้ในถ้วยบะหมี่คพั ตรา ซ่ือสัตย์  
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Product name :   HAEMO-VIT ONE 
Detail               :    Bottle and Flip Top for medicine 

capsule 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า : เฮโมวิต วัน
รายละเอียด : ขวดพร้อมฝา Flip Top บรรจุยา แคปซูล เฮโมวติ วนั

http://www.bsinterplas.com/


ช่ือสินค้า : วนั บาย เฮโมวติ (แพค็เกจจิง้ รูปแบบใหม่)

รายละเอยีด        :  ขวดพร้อมฝา Flip Top บรรจุยา แคปซูล วนั บาย เฮโมวติ

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

Product name :   ONE by Haemovit (New Package)
Detail               :    Bottle and Flip Top for medicine 

capsule 
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PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

Product name :   Bottle and Cap Flip Top
Detail                :   Candy or gum bottle, Herbal medicine 

ช่ือสินค้า :    ชุดขวดพร้อมฝาน ้าตาล  Flip Top
รายละเอียด : ขวดบรรจุยาอม หรือหมากฝร่ัง หรือเม็ดอม

ยาอมสมนุไพร อภยัภเูบศร

http://www.bsinterplas.com/


PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

Product name :   Body & Cap (TAKABB)
Detail                :   Anti Cough Pill  

ช่ือสินค้า :    ชุดขวดพร้อมฝา โลโก้ TAKABB
รายละเอียด : ชุดขวดบรรจุยาอมแก้ไอ ตรา ห้าตะขาบ

http://www.bsinterplas.com/


Product name :  BOTTLE & CAP LOTTE 
Detail                :  Bottle – cap of LOTTE Gum 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า :  ขวด-ฝา  ลอตเต้
รายละเอียด : ขวด-ฝา บรรจุหมากฝร่ัง ลอตเต้

http://www.bsinterplas.com/


Product name :  BOTTLE & CAP OLE’ 
Detail                :  Bottle – cap of OLE’ 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า :  ขวด-ฝา  โอเล่
รายละเอียด : ขวด-ฝา บรรจุลูกอม โอเล่

http://www.bsinterplas.com/


Product name : Box and Cap Flip Top

Detail                : Candy/gum box 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า ตลับพร้อมฝา Flip Top
รายละเอียด ตลับบรรจุลูกอม / หมากฝร่ัง

http://www.bsinterplas.com/


Product name  : Box and Flip Top

Detail : Candy/gum box 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า :   ตลับพร้อมฝา Flip Top
รายละเอียด : ตลับบรรจุลูกอม / หมากฝร่ัง

http://www.bsinterplas.com/


Product Name :   Candy boxes
Detail                 : candy / gum boxes

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า : ชุดตลับเม็ดอม โครงหน้าหมี
รายละเอียด : ชุดตลับบรรจุเม็ดอม โครงหน้าหมี

http://www.bsinterplas.com/


Product name :  Ice cream cap (Nestle) 
Detail                :  One Quat ice cream cap Nestle brand 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า : ฝาไอศครีม เนสท์เล่
รายละเอียด : ฝาปิดถ้วยไอศกรีม ขนาด 1 ควอท ตราเนสท์เล่

http://www.bsinterplas.com/


PRODUCT & SERVICE

Product Name :       Cap Ice Cream 
Detail                    :    5 oz cup of ice cover.

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า : ฝาไอศครีม (ลานนา)
รายละเอียด : ฝาปิดถ้วยไอศกรีม ขนาด 5 ออนซ์ ตราลานนา

http://www.bsinterplas.com/


PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

Product name : Ice cream cup and jelly or pudding cup, spoon
Detail  :  Ice cream cup and jelly or pudding cup, spoon  

ช่ือสินค้า : ถ้วยไอศครีม, ถ้วยเยลลี่, ถ้วยไอศครีม
รายละเอียด : ถ้วยไอศกรีม พร้อมฝาปิด  ถ้วยเยลลี่ทรง 6 เหลี่ยม, ถ้วยพุดดิง้ พร้อมช้อน

ถ้วยเยลลี่ทรงแชมเปนพร้อมขารอง และช้อนเยลลี,่ ถาดรอง

http://www.bsinterplas.com/


Product name :  Edible products, personal stuff
Detail                 :  Tongue cleaner, dental floss box, razor 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า สินค้าในช่องปาก, ของใช้ส่วนบุคคล
รายละเอียด ที่ขูดลิน้, ตลับไหมขัดฟัน, ที่โกนหนวด

http://www.bsinterplas.com/


Product name : Cotton bud package
Detail Cotton : bud box 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า บรรจุภณัฑ์ คอตตอนบัด
รายละเอียด กระปุกใส่  คอตตอนบัด

http://www.bsinterplas.com/


Product name :   Dust protection valve 
Detail                :    Circular and square dust protection 

valve 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า :     วาล์วป้องกันฝุ่น
รายละเอียด : วาล์วป้องกันฝุ่นมีทั้งแบบทรงกลม  และทรงเหลี่ยม

http://www.bsinterplas.com/


Product name   :   Maker bottle-cap and glue bottle-cap
Detail                  :   For ink and glue 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า                     : ชุดขวด-ฝาบรรจุหมึกมาร์คเกอร์ และชุดขวด-ฝา บรรจุกาว
รายละเอียด : ขวดบรรจุน ้าหมึก และกาว

http://www.bsinterplas.com/


Product name :  Air freshener spray cap 
Detail                 :  Borderless circular spray cap 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า ฝาสเปรย์ปรับอากาศ
รายละเอียด ฝาสเปรย์ทรงกลมไม่มีขอบ

http://www.bsinterplas.com/


Product name : Air freshener spray bottle (70 grams)
Detail                : Top-bottom cap and core (70 grams)              
TESCO  LOTUS 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า : ชุดฝาครอบบน-ล่าง กระป๋องเจลปรับอากาศ 70 กรัม
รายละเอียด : ชุดฝาครอบ บน-ล่าง พร้อมแกนใน 

กระป๋องบรรจุ เจล 70 กรัม (TESCO LOTUS)

http://www.bsinterplas.com/


Product name : Chemical spray cap 
Detail                 : Circular spray cap 

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า ฝาสเปรย์เคมีทั่วไป
รายละเอียด ฝาสเปรย์ทรงกลมทั้งแบบมีขอบ และไม่มีขอบ

http://www.bsinterplas.com/


Product name : Sales promotional products 
Detail                :  Jar, measuring cup, printed or screened 

premium products, heat transfer, 
multi purpose lock box

PRODUCT & SERVICE

www.bsinterplas.com

ช่ือสินค้า สินค้าส่งเสริมการขาย
รายละเอียด โหล, ถ้วยตวง พรีเมี่ยมพร้อมงานพมิพ์ สกรีน, ฮีททรานเฟอร์

กล่องหูล็อกอเนกประสงค์

http://www.bsinterplas.com/


FACTORY
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FACTORY
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FACTORY
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http://www.bsinterplas.com/


FACTORY
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FACTORY

www.bsinterplas.com
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OFFICE
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MOLD INJECTION

www.bsinterplas.com

Cap 4 Cavity

Cap 12 Cavity

Cap 8 Cavity

Cap  16 Cavity
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MOLD INJECTION

www.bsinterplas.com

Cap 12 Cavity
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LOGISTIC  CARS

www.bsinterplas.com
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MAP

www.bsinterplas.com

Contact Us :
Tel. 02 897 0245-6, 
Mobile. 085-949-4888 
Sale Department : 089-071-5999
Fax. 02 897 0247
Email: sopa.manager@gmail.com, 
Email: bsinterplas@hotmail.com
www.bsinterplas.com

www.facebook.com/bsinterplas

Contact Us :
42,44,46 Soi Sakaengam 7 Yak 8, Rama II 
Road, Samaedum, Bangkhunthian, 
Bangkok 10150

42,44,46 ซอยสะแกงาม 7 แยก 8
ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

B.S. Inter Plas Co., Ltd.

http://www.bsinterplas.com/
http://www.bsinterplas.com/
http://www.facebook.com/bsinterplas

