
อุตสาหกรรมของประเทศโปแลนด์  
ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง อุตสหกรรมของโปแลนด์นั้นขึ้นอยู่กับ ถ่านหิน, สิ่งทอ, เคมี, เครื่องจักร, เหล็ก
,เหล็กกล้า ในปัจจุบันโปแลนด์ อุตสาหกรรมปุ๋ย ปิโตรเคมี เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องจักรไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค 
และการต่อเรือ อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษกิจของโปแลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หก และ
เติบโตเร็วที่สุดในอียู  
 
Table 1 20 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ 

Company Nature of business 
PKN Orlen SA Petrochemical corporation 
GK Grupy Lotos SA Petrochemical corporation 
Polska Grupa Energetyczna SA  Energy 
Jeronimo Martins Polska SA Trade 
GK PGNiG SA Petrochemical corporation 
GK Tauron Polska Energia SA Energy 

KGHM Polska Miedź SA Petrochemical corporation 
Grupa Eurocash SA Trade 
Metro Group w Polsce Trade 
GK Orange Polska Telecommunication 
Fiat Auto Poland SA Motor 
BP Europa SE Oddział w Polsce Petrochemical corporation 
GK Energa SA Energy 

Kompania Węglowa SA Petrochemical corporation 
GK Enea SA Energy 
Philip Morris International w Polsce Tobaco industry 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Automobile  
Orlen Paliwa Sp. z o.o. Petrochemical corporation 

Jastrzębska Spółka Węglowa Petrochemical corporation 
Lidl Polska Trade 
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Figure 1สัดส่วนการส่งออกของโปแลนต์ในสาขาต่างๆ (ที่มาไม่ได้กล่าวว่าเป็นสัดส่วนตามปริมาณหรือ
มูลค่าของการสินค้าแต่ละประเภท) 
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poland_Export_Treemap.png  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poland_Export_Treemap.png
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บริษัทที่น่าสนใจในโปแลนด์ 
ส. ขอนแก่น1 
ประเภทของโรงงาน: โรงงานผลิตสินค้าจากเนื้อหมู (ร่วมกับ Paruzel2) และ ธุรกิจร้านอาหาร "แซบ 
เรสเตอรองต์" 
สถานที่ตั้ง: เมือง Katowice(โรงงาน) และเมืองWarsaw  (ร้านอาหาร)  

 
ผลิตภัณฑ์หลัก - แหนม หมูยอ กุนเชียง และหมูแผ่น รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้งตลอดจน
ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ "อองเทร่" อาหารแช่แข็ง
เพ่ือผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และ ร้านอาหารไทยพ้ืนเมือง
สไตล์ฟาสต์ฟูด อาหารพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวผัด หมูกะเพรา 
และขนมขบเค้ียว และส่งออกสู่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ 
อังกฤษมากกที่สุด โดยรายได้หลักจะมาจากอาหารซีฟูด 
ใช้โปแลนด์เป็นฐานการผลิตให้โดยการจ้างบริษัทที่โปแลนด์เป็น
ผู้ผลิตสินค้าให้ และใช้ชื่อส.ขอนแก่นในการจ าหน่ายในกลุ่ม
ประเทศยุโรปที่เป็นลูกค้า 
รายได้จากการท าธุรกิจในโปแลนด์ของ ส.ขอนแก่น ที่ผ่านมาตก
ประมาณปีละ 100 ล้านบาท 
ข้อน่าสนใจ การร่วมมือระหว่าง ส. ขอนแก่นและ Paruzel และ 
การใช้สินค้าที่ผลิตในอียูเป็นใบเบิกทางในการกระจายสินค้าไปสู่
ประเทศยุโรปอ่ืนๆ และเข้าถึง/เจาะตลาดอ่ืนๆ เช่น สหรัฐและ
ออสเตรเลีย 
 

 
 
Grupa Can-Pack SA, Krakow – Packaging and can3  

                                                 
1 http://news.thaieurope.net/content/view/2762/212/ 
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190829:2013-07-12-09-38-47&catid=87:2009-02-08-11-23-
26&Itemid=423#.Us_NCrTWvdc 
http://bit.ly/K13HjK 
2 http://www.zmparuzel.pl/index.php?page=o_firmie&lang=en 
3 http://www.canpack.eu/?lang=en_us 

http://news.thaieurope.net/content/view/2762/212/
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190829:2013-07-12-09-38-47&catid=87:2009-02-08-11-23-26&Itemid=423#.Us_NCrTWvdc
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190829:2013-07-12-09-38-47&catid=87:2009-02-08-11-23-26&Itemid=423#.Us_NCrTWvdc
http://bit.ly/K13HjK
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ประเภทของโรงงาน-  Metal packaging สินค้ากระป๋องและบรรจุภัณฑ์
โลหะต่างๆ 
สถานที่ตั้ง Krakow, Poland 
Can-Pack เป็นบริษัทสัญชาติโปแลนด์ที่เริ่มกิจการในปี ค.ศ.1992 ใน

ปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 44ของโปแลนด์ Can-Pack เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านบรรจุ
ภัณฑ์ในยุโรบกลางและยุโรบตะวันออก เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 44ของโปแลนด์ อีกทั้งเริ่มท าการ
ขยายกิจการไปสู่ ยุโรบตะวันตก เอเชียและอัฟริกา โดยกิจกรรมของบริษัทแบ่งเป็นห้าสาขาได้แก่ 1) 
beverage cans, 2) food and chemicals packaging, 3) glass containers, 4) closures for bottles 
and 5) developer services 
บริษัท Lucky Union Foods – Euro4  
ประเภทของโรงงาน: โรงงานผลิตสินค้าปูเทียมอัดแท่ง และสินค้าอ่ืนๆที่ผลิตจากซูริมิ 
สถานที่ตั้ง: เมือง Goleniow 
ผลิตภัณฑ์หลัก- Surimi Sticksและ Crab Chunks 

ข้อมูลอ่ืนๆ – ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นฐานการผลิตเพ่ือจัดส่งสินค้าเข้าไปขายให้แก่ลูกค้าเก่าใน
ภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก 
E.U. Fund กว่าร้อยละ 40  ของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงงาน 
เป็นที่น่าสนใจว่า บริษัท Lucky Union Foodsสามารถขอทุน
สนับสนุนจากอียูได้อย่างไร 
 
 
 

 
Solaris Bus & Coach5 

                                                 
4 www.luf-euro.pl 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_Bus_%26_Coach and http://www.solarisbus.com/ 

http://www.luf-euro.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_Bus_%26_Coach
http://www.solarisbus.com/
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ประเภทของโรงงาน – ผลิต รถบัส รถเมล์ รถเมล์พ่วงและ รถราง 
สถานที่ตั้ง: เมือง Bolechowo, Poland 
Solaris เป็นบริษัทที่เริ่มมาจากกิจการของครอบครัวและ ถือว่า
เป็นบริษัทน้องใหม่ในอุตสหกรรมผลิตยานยนต์ขนส่งมวลชนในยุ
โรบ แต่ได้ประสบความส าเร็จเหนือความคาดหมาย โดยได้รับ
รางวัลจาก Kortrijk Bus World show ที่ประเทศเบลเยี่ยม ใน
ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 1,800 คน 
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PESA (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz)6 
ประเภทของโรงงาน-  ผลิตหัวรถไฟ รถแทรม และระบบ
ขับเคลื่อนแบบรางต่างๆ 
สถานที่ตั้ง Bydgoszcz, Poland 
PESA เป็นบริษัทที่ผลิต rail equipment มากที่สุดในโปแลนด์
และส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบรางเป็นจ านวนมาก 
PESAนั้นเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ค.ศ. 1851ในปัจจุบันมีพนักงาน 
กว่า3,700 คน 
 
 

 
GK Tauron Polska Energia SA, Katowice7 
ประเภทของกิจการ พลังงานไฟฟ้าและความร้อน 
สถานที่ตั้ง - Katowice, Poland 
Tauron เป็นบริษัทที่ให้การบริการเกี่ยวกับด้านพลังงานและความร้อนโดยเฉพาะในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของ
โปแลนด์ นับเป็นบริษัทด้านพลังงานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโปแลนด์ โดยมีกลุ่มลูกค้าถึง 5ล้านคน 
บริษัทก่อตั้งในปี 2006 และในปี 2007 บริษัทได้รับการมอบโอนสิทธ์ส่วนใหญ่ (กว่าร้อยละ 85ในการบริหาร
ด้านพลังงานจากรัฐในด้านต่างๆ  (Południowy Koncern Energetyczny, Enion, EnergiaPro, 

Elektrownia Stalowa Wola, Elektrociepłownia Tychy, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej). 

GK Grupy Żywiec SA, Żywiec Beer8 
ประเภทของกิจการ – เครื่องดืม  

สถานที่ตั้ง - Żywiec  

Żywiec เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มเบียร์ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศโปแลนด์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 100ปี บริษัทมี
ขนาดเป็นอันดับที่ 68 ในโปแลนด์และได้มีชื่อเสียงในด้าน CSR 
 
 
http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show 
 

                                                 
6 http://pesa.pl/en/ 
7 http://www.tauron-pe.com/tauron/investor-relations/about-company/Pages/start.aspx 
8 http://www.grupazywiec.pl/ 
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บริษัทอ่ืนๆที่น่าสนใจ 
State Forests National Forest Holding, การจัดการป่าไม้9 
Fablok, Rail Chrzanów  
Comarch, Krakow IT and software  
Ericpol Telecom, Telecome 
Philip Morris – Tobaco company 10 

                                                 
9 http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/in_english 
10 http://www.pmi.com/en_pl/about_us/philip_morris_in_poland/pages/philip_morris_in_poland.aspx 


