
1 แอมพาเซ็ท จ.ระยอง MASTERBATCH 600 ตัน 13.20 เบลเยียม 12

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (6.12)

AMACET 64/19 หมู่ท่ี 4

(THAILAND) ถ.ทางหลวงหมายเลข 331

CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรม

อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง)

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

โทร. 038-927999

2 ฟูจิทสึ เท็น กรุงเทพมหานคร สํานักงาน - 6.30 ญ่ีปุ่น 11

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) ปฏิบัติการภูมิภาค

FUJITSU TEN 88 อาคาร ดร.เกฮาร์ด (7.13)

(THAILAND) ลิงค์ ชั้น 5

CO.,LTD. ถ.กรุงเทพกรีฑา

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-7044979

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ได้เปล่ียนเบอร์โทรศัพท์เป็นหมายเลข   02-553-8111   และ โทรสารเป็นหมายเลข  02-553-8222

ฉบับที่ 135/2555  (ก. 55)

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

            ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 31/2555 วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555  

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 40 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2,865.70 ล้านบาท 
และมีการจ้างงานรวม 1,903 คน   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ บริษัท ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้างงาน

(คน)



3 เฮลต้ี บี จํากัด จ.เชียงใหม่ ผลิตนํ้าส้มสายชูหมัก 144,000 ลิตร 30.00 ไทย 15

HEALTHY BEE (เขต 3) จากนํ้าผ้ึง

CO.,LTD. 113/1 หมู่ท่ี 9 โดยเชื้อจุลินทรีย์

ต.ชมพู อ.สารภี ด้วยกระบวนการหมัก

จ.เชียงใหม่ แบบกึ่งต่อเน่ือง

โทร. 053-963533 (7.19)

4 วิซอาร์ที จ.นนทบุรี สนับสนุนการค้า 270 ตรม. 3.00 อิสราเอล 2

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน

VIZRT (THAILAND) 99/9 หมู่ท่ี 2 (7.15)

CO.,LTD. เซ็นทรัลทาวเวอร์ ชั้น 14

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด

สุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

โทร. 02-1010790

5 ควิดแลบ จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.42 ร่วมทุน 21

QUIDLAB (เขต 1) (5.8) ไทย

CO.,LTD. 18 อาคารกิจพานิช อินเดีย

ชั้น 4 ยูนิต 403

ถ.พัฒน์พงศ์ แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-6343096

6 MR.YASUSHI กรุงเทพมหานคร ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน - 10.00 ญ่ีปุ่น 4

UMEDA (เขต 1) และผลิตภัณฑ์

133 ม.9 ซ.15 ระหว่างประเทศ

ถ.บางนา-ตราด กม.36 (7.12)

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ต.บางวัว อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 

7 MR.TAKEFUMI กรุงเทพมหานคร ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน - 10.00 ญ่ีปุ่น 4

SAKOTA (เขต 1) และผลิตภัณฑ์

88/10 หมู่ท่ี 2 ระหว่างประเทศ

ถ.บางนา-ตราด กม.39 (7.12)

ต.บางสมัคร อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 



8 เอส.เอ็น. แอสเซ็ท จ.ปทุมธานี ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 71 หน่วย 30.70 ไทย 7

ดีเวลลอปเม้นท์ (เขต 1) ผู้มรีรายได้น้อยหรือ

จํากัด เดอะ แคชลําลูกกา ปานกลาง

S.N. ASSET คลองสอง ถ.เลียบคลองสอง (7.5)

DEVELOPMENT ต.คูคต อ.ลําลูกกา

CO.,LTD. จ.ปทุมธานี

โทร. 02-5414642

9 โอกาวา เอเชีย จ.ชลบุรี บริการทดสอบ 5,000,000 17.00 ญ่ีปุ่น 5

จํากัด (เขต 2) ทางวิทยาศาสตร์ ชิ้นงาน

OGAWA ASIA 700/307 ม.6 (7.21)

CO.,LTD. ถ.บางนา-ตราด กม.57

นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ

อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 038-213411-3

10 พฤกษา เรียลเอสเตท จ.สมุทรปราการ ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 362 หน่วย 101.90 ไทย -

จํากัด (มหาชน) (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย

PREUKSA REAL บ้านพฤกษา 74 หรือปานกลาง

ESTATE PUBLIC ต.บางเมือง อ.เมือง (7.5)

CO.,LTD. จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-2980101

11 โคเฟลี เอสอีเอ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 1.98 สิงคโปร์ 30

ยูทิลิตี้ส์ จํากัด (เขต 1) และการลงทุน

COFELY SEA 999/9 ชั้น 29 (7.15)

UTILITIES CO.,LTD. ดิออฟฟิศเศสแอท

เซ็นทรัลเวิลด์ ถ.พระรามท่ี 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-2072600

12 เอแอลที กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 18.00 เนเธอร์แลนด์ 8

อินโนเวชั่น จํากัด (เขต 1) และการลงทุน

ALT INNOVATION 75/112-115 (7.15)

CO.,LTD. โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2

ชั้น 40 ถ.สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-6628500



13 ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จ.นครราชสีมา การผลิตของเล่น - 12.00 ร่วมทุน 417

จํากัด (เขต 3) (3.12) ไทยและ

FORWARD 349 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ฮ่องกง

FREELAND เขตอุตสาหกรรมสุรานารี

CO.,LTD. ต.หนองระเวียง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 02-7456113-4

14 ชิโยดะ โคเกียว จ.สมุทรปราการ เคร่ืองดัดท่อ 40 ชุด 10.00 ญ่ีปุ่น 16

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) (Tube Bender 

CHIYODA 204/959 หมู่ท่ี 1 Machine), 

KOGYO (THAILAND) ซ.เอ็มไทย ถ.เทพารักษ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร 50 ชุด

CO.,LTD. กม.22 ต.บางเสาธง  เช่น Tooling เป็นต้น

อ.บางเสาธง และการซ่อมแซม 10 ชุด

จ.สมุทรปราการ อุปกรณ์เครื่องจักร

โทร. 02-3163312 (4.2) และ (4.17)

15 ไอออนิค จํากัด จ.กาญจนบุรี ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ 10,800 ตัน 84.00 ร่วมทุน 58

IONIQUE (เขต 2) (1.4) 15,300 ตัน ไทยและ

CO.,LTD. 94 หมู่ท่ี 8 ต.ตะคร้าเอน ฟิลิปปินส์

อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี

โทร. 02-8849155

16 เคพีเอ็น ซากากุชิ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะปั๊มข้ึนรูป 240 ตัน 43.00 ร่วมทุน 14

จํากัด (เขต 2) (4.3) ไทยและ

KPN SAKAGUCHI นิคมอุตสาหกรรม ญ่ีปุ่น

CO.,LTD. อมตะนคร ต.บ้านเก่า

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร. 02-3243003-6

17 โกลด์ เทรสเซอร์ จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ 8,500 ชิ้น 45.10 ไต้หวัน 25

โมลด์ จํากัด (เขต 2) ชิ้นส่วนเครื่องจักร

GROW TREASURE 53/5 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ (4.2)

MOULD CO.,LTD. ต.คลองนครเน่ืองเขต

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-847680-3



18 MR. YUKIHIKO จ.สมุทรสาคร แม่พิมพ์และ 130 ชุด 11.00 ร่วมทุน 22

NAGAOKA (เขต 1) การซ่อมแซมแม่พิมพ์ ไทย

19/4 หมู่ท่ี 6 ท่ีผลิตเอง ญ่ีปุ่นและ

ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี (4.2) ไต้หวัน

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร. 

19 MR. YUKIHIKO จ.สมุทรสาคร ชิ้นส่วนโลหะ 400 ตัน 15.10 ร่วมทุน 26

NAGAOKA (เขต 1) เช่น SAFETY PLATE ไทยและ

19/4 หมู่ท่ี 6 และ BACK PLATE เป็นต้น ญ่ีปุ่น

ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี (4.3) ไต้หวัน

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

20 เมืองใหม่ กัตทรี จ.สุราษฎร์ธานี ยางแท่ง 696 ตัน 35.00 ร่วมทุน 15

จํากัด (มหาชน) (เขต 3) (BLOCKED RUBBER) ไทยและ

MUANG MAI 7 ถ.ทางหลวงหมายเลข (1.16) มาเลเซีย

GUTHRIE PUBLIC 415 ต.คลองชุอุ่น

CO.,LTD. อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077-398067-8

21 MR.YOSUKE จ.พังงา อาหารทะเลอบแห้ง 660 ตัน 26.60 ญ่ีปุ่น 40

SAWAIRI (เขต 3) (1.11)

134 หมู่ท่ี 2 ต.ป่ากอ

อ.เมือง จ.พังงา

22 ลักษณ์ธนากุล จํากัด จ.ลําพูน ไข่ไก่ 51,859,200 ฟอง 106.00 ไทย 8

LAKTHANAKUN (เขต 3) (1.5)

CO.,LTD. 230 หมู่ท่ี 4 

ถ.ทุ่งหัวช้าง ต.นครเจดีย์

อ.ป่าซาง จ.ลําพูน

โทร 053-518013

23 นายชูวิทย์ จ.บุรีรัมย์ เล้ียงไก่เน้ือ 2,340,000 ตัว 75.00 ไทย 18

จึงธนสมบูรณ์ (เขต 3) (1.5)

อ.นางรอง 

จ.บุรีรัมย์

โทร. 



24 นายชูวิทย์ จ.บุรีรัมย์ เล้ียงไก่เน้ือ 2,340,000 ตัว 75.00 ไทย 18

จึงธนสมบูรณ์ (เขต 3) (1.5)

อ.นางรอง 

จ.บุรีรัมย์

โทร. 

25 เอฟ.เค.ฟาโค จ.นนทบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 20 ตัน 14.20 ไทย 21

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และผลิตภัณฑ์พลาสติก

-ไม่ระบุช่ือ Eng- อ.ประโคนชัย (6.12)

จ.บุรีรัมย์

โทร. 

26 ที ที แอนด์ เค จ.สมุทรปราการ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 420 ตัน 5.00 ไทย 45

โปรโมชั่น จํากัด (เขต 1) (6.16)

-ไม่ระบุช่ือ Eng- 45 หมู่ท่ี 16

ซอยศรีด่าน 22 

(ซอยพัฒนาชุมชุม) 

ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทร. 

27 นายกุลโชค จ.ราชบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 400 ตัน 6.00 ไทย 15

โพธ์ิพัฒนชัย (เขต 2) และผลิตภัณฑ์พลาสติก

(6.12)

28 ฮ้ัวฟงรับเบอร์ จ.สมุทรปราการ ยางรถจักรยานยนต์ 3,600,000 เส้น 250.00 ร่วมทุน 265

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 1) (4.10) ไทยและ

มหาชน 317 หมู่ท่ี 4 ซอย 6ซี ไต้หวัน

HWA FONG นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

RUBBER (THAILAND) ต.แพรกษา อ.เมือง

PUBLIC CO.,LTD. จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-7096580

29 คิว-แพลน พาวเวอร์ จ.ราชบุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 1.5 เมกะวัตต์ 84.70 ไทย 17

จํากัด (เขต 2) แสงอาทิตย์

Q-PLAN POWER 88/9 หมู่ท่ี 9 (7.1)

CO.,LTD. ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

โทร. 02-9744577



30 นางสาวณวรัตน์ จ.หนองคาย บ้านพักและ 50 หน่วย 94.30 ไทย 47

ศรีสัตนบดินทร์ (เขต 3) ศูนย์สวัสดิการ

อ.เมือง จ.หนองคาย สําหรับผู้สูงอายุ

โทร. (7.4)

31 สยาม เซร่า เอฟ บี จ.สมุทรสาคร ชิ้นส่วนเหล็กทุบ 2,200 ตัน 222.00 ญ่ีปุ่น 37

จํากัด (เขต 1) (COLD FORGING PARTS)

SIAM SERA FB 93 หมู่ท่ี 11 (2.16)

CO.,LTD. ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร

โทร. 02-8137201-3

32 สยามคูโบต้า จ.ปทุมธานี ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ 57,000 ชุด/ปี 279.60 ร่วมทุน 47

คอร์ปอเรชั่น จํากัด (เขต 1) เครื่องจักรกล ไทยและ

SIAM KUBOTA 101/19-24 หมู่ท่ี 20 ทางการเกษตร ญ่ีปุ่น

CORPORATION ถ.พหลโยธิน เช่น จอบหมุน

CO.,LTD. เขตอุตสาหกรรมนวนคร (ROTARY TILLERS)

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง (4.2)

จ.ปทุมธานี

โทร. 02-9090300

33 เชียงใหม่เฮลต้ี จ.เชียงใหม่ นํ้าผ้ึง 2,575 ตัน 9.00 ไทย 55

โปรดักส์ จํากัด (เขต 3) และนมผ้ึง 15 ตัน

CHIANGMAI 193 หมู่ท่ี 2 (1.11)

HEALTHY ถ.เชียงใหม่-ลําปาง

PRODUCT CO.,LTD. ต.สารภี อ.สารภี 

จ.เชียงใหม่

โทร. 053-963533

34 ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จ.พระนครศรีอยุธยา หนังแต่งสําเร็จ 43,200,000 ฟุต 66.10 ร่วมทุน 134

จํากัด (เขต 2) (1.10) ไทยและ

SADESA (THAILAND) 89 หมู่ท่ี 11 สิงคโปร์

CO.,LTD. ถ.สามโคก-เสนา 

สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน

ต.บางนมโค อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-743531



35 บลูฟาโล่ จํากัด จ.นครปฐม อาหารสัตว์นํ้า 72,000 ตัน 258.00 ไทย 50

BLUEFALO (เขต 1) อาหารสัตว์บก 27,360 ตัน

CO.,LTD. 96 ต.สระพัฒนา อาหารสัตว์เล้ียง 8,640 ตัน

อ.กําแพงแสน (1.6)

จ.นครปฐม

โทร. 034-250432

36 ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลด์ จ.สมุทรสาคร อาหารสัตว์นํ้า 100,000 ตัน 433.00 ไทย 120

จํากัด (เขต 1) (1.6)

THAI UNION 89/1 หมู่ท่ี 2

FEEDMILL CO.,LTD. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ 

ต.กาหลง อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-417222

37 พฤกษา เรียลเอสเตท จ.นครปฐม ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 34 ไร่ 139.20 ไทย -

จํากัด (มหาชน) (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย

PREUKSA REAL บ้านพฤกษา หรือปานกลาง

ESTATE PUBLIC 75 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน (7.5)

CO.,LTD. จ.นครปฐม

โทร. 02-2980101

38 โซน่า อิเล็กทริค จ.กาญจนบุรี ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1 เมกะวัตต์ 27.80 ไทย 17

ซัพพลาย จํากัด (เขต 2) (7.1)

SONA ELECTRIC ต.หนองปลิง 

SUPPLY CO.,LTD. อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

โทร. 

39 ยูนิไวส์ ออฟชอร์ ไม่ระบุท่ีตั้ง ขนส่งทางเรือ 1 ลํา 117.00 ร่วมทุน 7

จํากัด (      ) (7.9) ไทยและ

UNIWISE 25 อาคารอัลม่าลิงค์ สิงคโปร์

OFFSHORE ชั้น 11 ซ.ชิดลม

CO.,LTD. ถ.เพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-2557060-2



40 MR.JUNJI TETSUO จ.ชลบุรี WIRE HARNESS 7,900,000 ชิ้น 77.50 ร่วมทุน 230

(เขต 2) สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ญ่ีปุ่นและ

99/101 หมู่ท่ี 1 และอิเล็กทรอนิกส์ ฮ่องกง

ต.หนองบอนแดง (5.3)

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร. 

รวมท้ังส้ิน 2,865.70 1,903

40 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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