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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 โรงสี ม้าขาว พัฒนา จ.อุดรธานี ข้าวคัดคุณภาพ 38,280 ตัน 6.80 ไทย 32
กุมภวาปี จํากัด (เขต 3) (1.14)
WHITE HORSE 133 หมู่ 17 
DEVELOPMENT ถ.กุมภวาปี-ศรีธาตุ 
KUMPHAWAPI RICE ต.เวียงคํา อ.กุมภวาปี
MILL CO., LTD. จ.อุดรธานี

โทร. 042-334478
2 นาซ บีจูซ์ จํากัด จ.ลําพูน เคร่ืองประดับ 215,280 ชิ้น 8.64 ไทย 60

NACH BIJOUX (เขต 3) (3.7)
CO., LTD. 78/2 ต.นครเจดีย์

อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
โทร. 053-555218

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันจันทร์ท่ี 12 มกราคม 2558

           ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 1/2558 วันจันทร์ท่ี 12 มกราคม 2558 
โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 63 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 3,910.15 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 2,260 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับท่ี 4/2558  (ก. 1)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

3 MR. SAKAE NAGATA จ.เชียงใหม่ การออกแบบ 240 ตารางเมตร 2.00 ญ่ีปุ่น 10
(เขต 3) ชิ้นส่วนยานยนต์

(7.23)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

4 แอล แอนด์ อ ี จ.ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 2,700,000 ชิ้น 38.60 ไทย 194
โซลิดสเตท จํากัด (เขต 1) และชิ้นส่วน เช่น
L & E SOLID STATE หมู่.3 ถ.ทางหลวง โคมไฟ LED,
CO., LTD. หมายเลข 340 หลอดไฟ LED และ

(กทม - สุพรรณบุรี) LED MODLE เป็นต้น
ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุม และอุปกรณ์ 600,000 ชิ้น
ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุม ชุดขับหลอด LED

แก้ว จ.ปทุมธานี (LED DRIVER)
โทร. 02-2488133 (5.4) และ (5.5)

5 MR. KOZO HORISAKI กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ - 2.60 ญ่ีปุ่น 2
(เขต 1) (5.8)

6 เคอินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 27,000 ตัน 25.50 ไทย 17
K INTER GROUP (เขต 2) (WOOD PELLET)
CO., LTD. 323 หมู่ 2 (1.17)

ถ.ทางหลวงหมายเลข
304 ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-554988
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

7 ไนน์ต้ีไนน์ เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 143 หน่วย 78.20 ไทย 13
กรุ๊ป จํากัด (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อยหรือ
NINETY NINE ปานกลาง
REALESTATE GROUP (7.5)
CO., LTD.

8 ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น จ.ชลบุรี ศูนย์จัดหาจัดซ้ือชิ้นส่วน - 3.10 ญ่ีปุ่น 6
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ATPHONE 700/455 หมู่ 7 ประเทศ
COMMUNICATIONS ถ.บางนา-ตราด กม.57 (7.12)
(THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 038-717217-9
ต่อ 201

9 MR. BRUNO กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 44.00 ร่วมทุน 36
WINTERHALTER (เขต 1) และการลงทุน สวิสเซอร์

979/111-115 (7.15) แลนด์
อาคารเอส. เอ็ม. ออสเตรเลีย
ทาวเวอร์ ชั้น 33 
ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 038-717217-9
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

10 วีสทีออน (ประเทศไทย) จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ 152,100 ชิ้น 22.80 สหรัฐฯ 16
จํากัด (เขต 2) เช่น ชิ้นส่วนประตู
VISTEON 62 หมู่ 4 รถยนต์ เป็นต้น
(THAILAND) CO., LTD. ถ.ทางหลวงหมายเลข (4.10)

331 นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทอร์นซีบอร์ด 

(ระยอง) ต.ปลวกแดง 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 038-954400

11 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ.สมุทรปราการ ยานพาหนะ 20,000 คัน 71.70 ร่วมทุน 40
จํากัด (เขต 1) ขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า ไทย
THAI YAMAHA 64 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด (4.7) ญ่ีปุ่น
MOTOR CO., LTD. กม.21 ต.ศรีษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-7408000
12 ครัยโอเทค จํากัด จ.สุโขทัย เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 25 ชุด 30.00 ร่วมทุน 23

CRYOTECH CO., LTD. (เขต 3) ท่ีมีการออกแบบ ไทย
1/2 ต.หนองตูม ทางวิศวกรรม เช่น สหรัฐฯ

อ.กงไกลาศ จ.สุโชทัย AMINE UNIT และ
โทร. 055-601055 COILED WOUND

HEAT EXCHANGER 
เป็นต้น
(4.2)
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

13 แอกเซีย เจมส์ จํากัด จ.ชลบุรี พลอยเจียระไน 700,000 41.96 ร่วมทุน 34
AXIA GEMS CO., LTD. (เขต 2) (3.7) กะรัต รัสเซีย

700/14 หมู่ 1 มอลโดวา
เขตประกอบการเสรี
นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร. 
14 อิกนิฟาย จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 12.00 ร่วมทุน 30

IGNIFY CO., LTD. (เขต 1) (5.8) ฟิลิปปินส์
87/2 อาคารซีอาร์ซี สหรัฐฯ
ทาวเวอร์ออล ซีซ่ัน
เพลซ ชั้น 36 แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

โทร. 089-7800986
15 วัทธิกร พลยานันท์ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.00 ไทย 17

(เขต 1) (5.8)
261 ซ.พัฒนาการ 61 

แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ

โทร.
16 มอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 3.50 ไทย 13

MOR CORPORATION (เขต 1) (5.8)
CO., LTD. 77/128 อาคารสินธร

พาวเวอร์ ชั้น 30 
ถ.กรุงธนบุรี 

แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โทร. 02-8623382-3
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

17 ซันสโตน เทคโนโลจีส์ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 1.47 ร่วมทุน 8
จํากัด (เขต 1) (5.8) ไทย
SUNSTONE 112/4 อาคารโมบาย ฟินแลนด์
TECHNOLOGIES คอม ถ.นราธิวาส แคนาดา
CO., LTD. แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 

18 อินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 1.66 ไทย 12
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (เขต 1) (5.8)
INTELLIGENCE 299/7 ถ.กรุงเทพกรีฑา
SYSTEM แขวงสะพานสูง 
CORPORATION เขตสะพานสูง 
CO., LTD. กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-7187652
19 MR. SABER ARIA กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.43 ร่วมทุน 10

AZADI (เขต 1) (5.8) เนเธอร์
19 ถ.เอกมัย ซ.4 แลนด์

แขวงพระโขนงเหนือ สหรัฐฯ
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

20 จีโบ้ เซอร์เม็กซ์ กรุงเทพมหานคร สํานักงานปฏิบัตการ - 12.90 ฝร่ังเศส 20
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 1) ภูมิภาค
GEBO CERMEX 1550 อาคารธนภูมิ (7.13)
(THAILAND) CO., LTD. ทาวเวอร์ ชั้น 17 โซนบี

โซนซี 1 ถ.มักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทร. 02-2070720

Page 6 of 18



บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

21 การ์เดียนอินดัสทรีส์ จ.สระบุรี สนับสนุนการค้า - 2.20 อเมริกัน 3
คอร์ป จํากัด (เขต 2) และการลงทุน
GUARDIAN 42 หมู่ 7 (7.15)
INDUSTRIES CORP เขตอุตสาหกรรมของ
LTD. บริษัท เอส ไอ แอล 

ท่ีดินอุตสาหกรรม
ต.หนองปลาหมอ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี
โทร. 036-373373

22 พรีเมียร์ โพรดักส์ จ.ปราจีนบุรี ถังพลาสติก 1,120 ตัน 17.70 ไทย 11
จํากัด (มหาชน) (เขต 3) (6.12)

 PREMIER PRODUCTS 454 ถ.กบินทร์บุรี-
CO., LTD. นครราชสีม กม.12

เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ต.หนอก่ี

อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 037-204396-400
23 แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์จัดหาจัดซ้ือชิ้นส่วน 50 ตรม. 11.50 ญ่ีปุ่น 4

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) และผลิตภัณฑ์
PACIFIC INDUSTRIES 86 ม. 1 ถ.บางนา-ตราด ระหว่างประเทศ
(THAILAND) กม. ท่ี 36 นิคม (7.12)
CO., LTD. อุตสาหกรรมเวลโกรว์

ต.หอมศีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-570074-78
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

24 ยู วอน เอ็นอาร์ที จ.ชลบุรี ศูนย์จัดหาจัดซ้ือชิ้นส่วน 100 ตรม. 4.00 เกาหลีใต้ 6
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) และผลิตภัณฑ์
YU WON NRT 1/6 หมู่ 1 ถ.ชลบุรี- ระหว่างประเทศ
(THAILAND) บ้านบึง ต.หนองซํ้าซาก (7.12)
CO., LTD. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทณ. 087-6654450
25 โจโฮคุ (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ ศูนย์จัดหาจัดซ้ือชิ้นส่วน 136 ตรม. 10.00 ร่วมทุน 4

จํากัด (เขต 1) และผลิตภัณฑ์ ไทย
JOHOKU (THAILAND) 406 หมู่ 17 ระหว่างประเทศ ญ่ีปุ่น
CO., LTD. ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (7.12)

จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-3153194-6

26 อิโนแอ็ค จ.ปราจีนบุรี POLYURETHANE 336 ตัน 16.00 สิงคโปร์ 20
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) FOAM
INOAC (THAILAND) 515 หมู่ 9 (6.12)
CO., LTD. ถ.กบินทร์บุรี-โคราช

เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ต.หนองก่ี 

อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 038-204485
27 ไอ พีโอเอส จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.90 ไทย 8

I POS CO., LTD. (เขต 1) (5.8)
37 ซ.ลาดพร้าว-วังหิน
76 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน 

แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทร. 02-9420588-9
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

28 นางชาติภา ชวาลล์ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.53 ร่วมทุน 18
(เขต 1) (5.8) ไทย

1550 อาคารธนภูมิ ออส
แขวงมักกะสัน เตรเลีย

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 

29 ไดรฟ์บอท  จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.78 ไทย 24
DRIVEBOT CO., LTD. (เขต 1) (5.8)

115/77 ถ.กาญจนา
ภิเษก แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ
โทร. 080-9024567

30 MR. ALEXANDER กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - 2.00 รัสเซีย 10
BRELL (เขต 1) (E-COMMERCE)

(5.9)
-ไม่ระบุ-

31 นายฤกษ์สัณห์ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 3.00 ไทย 17
สุทัศนานนท์ (เขต 1) (5.8)

-ไม่ระบุ-
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
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(คน)

32 ออโต้บิส อคาเดมิค กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 5.00 ไทย 21
จํากัด (เขต 1) (5.8)
AUTOBIZ ACADEMIC 613 ถ.พระราม 2
CO., LTD. ซ.69 แขวงแสมดํา

เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร

โทร. 098-7465996
33 บุญจํานงค์ (2014) จ.ปราจีนบุรี เล้ียงไก่เน้ือ 820,800 ตัว 37.50 ไทย 8

ฟาร์ม จํากัด (เขต 3) (1.5)
BOONCHUMNONG 138 หมู่ 7 ต.นนทรี
(2014) FARM อ.กบินทร์บุรี 
CO., LTD. จ.ปราจีนบุรี

โทร. 084-8154433
34 รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 2,012 หน่วย 410.00 ไทย 40

จํากัด (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
REGENT GREEN สนง.ขายรีเจ้นโฮม หรือปานกลาง
POWER CO., LTD. บางซ่อม แขวงบางซ่ือ (7.5)

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
โทร. 

35 รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 1,847 หน่วย 550.00 ไทย 40
จํากัด (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
REGENT GREEN สนง.ขายรีเจ้นโฮม หรือปานกลาง
POWER CO., LTD. บางซ่อม แขวงบางซ่ือ (7.5)

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
โทร. 
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
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36 ฟาร์มา นูวา จํากัด กรุงเทพมหานคร วิจัยและพัฒนา 300 ชุด 123.70 ไทย 65
PHARMA  NUEVA (เขต 1) และบริการทดสอบ
CO., LTD. 171/1-2 ถ.วิภาวดีรังสิต ทางวิทยาศาสตร์

แขวงจอมพล (7.20)
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 02-6259690

37 นิสเซ่น เคมิเทค ปราจีนบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 1,264 ตัน 157.70 ร่วมทุน 27
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) (6.12) ไทย
NISSEN CHEMITEC 454/6 หมู่ 9 ญ่ีปุ่น
(THAILAND) CO., LTD. ถ.กบินทร์บุรี-โคราช สิงคโปร์

เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี  ต.หนองก่ี

อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 037-204487-8
38 MR. YASUNORI สมุทรปราการ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น 81,500 ตรม. 35.00 ญ่ีปุ่น 19

MOCHIZUKI (เขต 1) PRINTED LABEL
777/1 หมู่ 9 และ PRINTED

ต.บางปลา อ.บางพลี STICKER เป็นต้น
จ.สมุทรปราการ (6.16)

โทร. 
39 คราวน์ เซรามิคส์ จํากัด จ.ราชบุรี สิ่งพิมพ์ เช่น 15,000,000 ช้ิน 106.00 ร่วมทุน 81

CROWN CERAMICS (เขต 2) สติกเกอร์สําหรับ ไทย
CO., LTD. 234 หมู่ 17 ถ.โคกสูง เซรามิคส์ เป็นต้น ญี่ปุ่น

หนองเป็ด ต.เขาขลุง (6.16)
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 032-742900
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
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40 คอนเน็กซ์ช่ัน จ.นนทบุรี ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 171 หน่วย 52.00 ไทย 15
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
CONNEXION สนง.โครงการเดอะ หรือปานกลาง
DEVELOPMENT คอนเน็กซ์ช่ัน (7.5)
CO., LTD. ถ.รัตนาธิเบศร ์10

ต.บางกะสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี

โทร. 02-5806719
41 MR. YOSHINORI จ.ปทุมธานี ช้ินส่วนโลหะท่ีมี 1,900 ตัน 97.00 ร่วมทุน 37

SAKAMOTO (เขต 1) ข้ันตอนการทุบเหล็ก ไทย
56 หมู่ 11 ถ.ลําลูกกา (4.3) ญี่ปุ่น

ต.บึงทองหลาง 
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร. 02-9871391 

ต่อ 103
42 เวอร์เท็กซ์ จ.นครราชสีมา แม่พิมพ์ (MOLD) 36 ชุด 31.10 ญี่ปุ่น 18

อินเตอร์เนช่ันแนล (เขต 3) และช้ินส่วนแม่พิมพ์ 7,900 ชุด
(ไทยแลนด์) จํากัด 351 หมู่ 1 (MOLD PARTS)
VERTEX เขตอุตสาหกรรม (4.2)
INTERNATIONAL นวนคร ต.นากลาง
(THAILAND) อ.สูงเนิน
CO., LTD. จ.นครราชสีมา

โทร. 044-000393-5
43 แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ กรุงเทพฯ อุปกรณ์จับยึด 215 ชุด 4.00 ไทย 23

ไวส์ โซลูช่ัน จํากัด (เขต 1) เครื่องจักร อุปกรณ์ 135 ชุด
ADVANCE AND 101, 103 ซ.พระยา เช่น BENDING
WISE SOLUTION มนธาตุฯ แยก 35-3 MACHINE และ
CO., LTD. แขวงบางบอน CONVEYOR เป็นต้น

เขตบางบอน กรุงเทพฯ ช้ินส่วนเครื่องจักร 3,600 ช้ิน
โทร. 02-4178600-2 (4.2) 3,600 ช้ิน
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44 เอช เค ฟาร์มาซูติคอล จ.สมุทรสาคร ยาแผนปัจจุบัน 249.90 ไทย 167
จํากัด (เขต 1) สําหรับคนและสัตว์
H.K. 95 ถ.เศรษฐกิจ -ยาเม็ด 1,800,000,000
PHARMACEUTICAL ต.คลองมะเด่ือ เม็ด
CO., LTD. อ.กระทุ่มแบน -ยาแคปซูล 1,500,000,000

จ.สมุทรสาคร แคปซูล
โทร. -ยาผง 1,320,000 กก.

-ยานํ้า 1,440,000 ลิตร
(6.5)

45 วนชัย เคมีคอล จ.ระยอง Melamine 20,412,000 120.00 ไทย 38
อินดัสทรี่ส์ จํากัด (เขต 2) Impregnated Paper ตรม.
VANACHAI 10 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ (6.15)
CHEMICAL ราษฎร์ ต.มาบตาพุด
INDUSTRIES อ.เมือง จ.ระยอง
CO., LTD. โทร. 038-685071

46 นายจ้ี ซู เฉิง จ.เพชรบุรี ช้ินส่วนพลาสติก 3,500 ตัน 50.00 ไต้หวัน 250
MR. CHI SHU SHENG (เขต 3) สําหรับอุตสาหกรรม

138 หมู่ 4 ถ.เพชร ต่าง ๆ
ต.สระพัง อ.เขาย้อย (6.12)

จ.เพชรบุรี
โทร. 

47 เนเจอร์ แอลเอสอาร์ กรุงเทพฯ ถุงพลาสติก 360 ตัน 12.00 ไทย 32
จํากัด (เขต 1) (6.12)
NATUR LSR 4 ซ.เอกมัย 89
CO., LTD. ถ.เอกชัย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ
โทร
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48 นันชิน ไฮ-เทค จ.ปราจีนบุรี ช้ินส่วนพลาสติก 264 ตัน 134.50 ญี่ปุ่น 50
พรีซิช่ัน จํากัด (เขต 3) (6.12)
NANCHIN 99/1 ม.1 เขตอุตสาห-
HI-TECH PRECISION กรรมของ บ.ไฮเทค
CO., LTD. กบินทร์โลจิสติกส์

ต.ลาดตะเคียน 
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 
49 เรย์-ไทย อินดัสตรีย ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ช้ินส่วนพลาสติก 4,800 ตัน 56.50 ร่วมทุน 170

จํากัด (เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรม ไทย
RAY-THAI 99/1 หมู่ 3 ต่างๆ อเมริกา
INDUSTRIES สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (6.12) ไต้หวัน
CO., LTD. ต.บ้านช้าง อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-746909-1

50 แอลพลา แพคเกจจ้ิง จ.ปราจีนบุรี ขวดพลาสติก 164,000,000 160.00 ร่วมทุน 65
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) (6.12) ช้ิน ไทย
(โครงการท่ี 1) 257 หมู่ 7 ออสเตรีย
ALPLA PACKAGING เขตอุตสาหกรรม
(THAILAND) ของบริษัท 304 
CO., LTD. อินดัสเตรียบปาร์ค 

ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 037-274148-50
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51 แอลพลา แพคเกจจ้ิง จ.ปราจีนบุรี ขวดพลาสติก 80,000,000 50.00 ร่วมทุน 7
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) (6.12) ช้ิน ไทย
(โครงการท่ี 2) 257 หมู่ 7 ออสเตรีย
ALPLA PACKAGING เขตอุตสาหกรรม
(THAILAND) ของบริษัท 304 
CO., LTD. อินดัสเตรียบปาร์ค 

ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 037-274148-50

52 วศินี ฟาร์ม จํากัด จ.ปราจีนบุรี เลี้ยงไก่เน้ือ 2,093,000 ตัว 95.00 ไทย 17
WASINEE FARM (เขต 3) (1.5)
CO., LTD. ม.11 ต.บุฝ้าย

อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 087-9325393
53 วอยซ์เบอสท์  เทรด จ.สุราษฎร์ธานี ถ่านกัมมันต์ 8,000 ตัน 60.00 ไทย 49

จํากัด (เขต 3) (ACTIVATED 
VOICE BURST 108 ถ.ทางหลวง 401 CARBON)
TRADE CO., LTD. ต.บางกุ้ง อ.เมือง (1.17)

จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-218196
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54 ศรีสุวรรณการเกษตร จ.สระแก้ว เลี้ยงไก่เน้ือ 1,279,100 ตัว 65.00 ไทย 13
จํากัด (เขต 3) (1.5)
SRISUWAN 198 ต.ศาลาลําดวน
KANKASAET อ.เมือง จ.สระแก้ว
CO., LTD. โทร. 089-7715936

55 บลู ไฟร ไบโอ จํากัด จ.นครราชสีมา ก๊าซชีวภาพ 17,411,000 47.90 ไทย 11
BLUE FIRE BIO (เขต 3) (1.18) ลูกบาศก์เมตร
CO., LTD. 61-61/1 หมู่ 14 

ต.หินลาด อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา

โทร. 044-756586
56 เอส.พี.โอ. จ.สุราษฎร์ธานี นํ้ามันปาล์มดิบและ 62,400 ตัน 178.20 ไทย 44

อะโกรอินดัสตรี้ส ์ (เขต 3) นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ 7,700 ตัน
จํากัด 81 หมู่ 4 (1.12)
S.P.O. ถ.พระแสง-ทุ่งใหญ่ 
AGRO-INDUSTRIES ต.สินปุ่น อ.พระแสง
CO., LTD. จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077-913100-48
57 ไดกะ โคเงียว จ.ชลบุรี COMPOUNDED 8,400 ตัน 57.40 ญี่ปุ่น 4

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) PLASTIC
DAIKA KOGYO 700/400 หมู่ 7 (6.12)
(THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม
CO., LTD. อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ

อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 038-717246
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58 โตโยต้า โบโชคุ จ.ระยอง ไส้กรอง 7,500,000 ช้ิน 207.00 ญี่ปุ่น 30
ฟิลเทรช่ัน ซิสเต็ม (เขต 2) สําหรับยานพานะ
(ประเทศไทย) จํากัด 64/42 ถ.เหมราช แผ่นกรอง 4,720,000 
TOYOTA BOSHOKU นิคมอุตสาหกรรม สําหรับยานพานะ ตางรางเมตร
FIL TRATION อีสเทอร์นซีบอร์ด (4.10)
SYSTEM (THAILAND) (ระยอง) ต.ปลวกแดง
CO., LTD. จ.ระยอง

โทร. 038-955618
59 กลาเซล จ.สมุทรปราการ แม่พิมพ์ 20 ชุด 10.00 ญี่ปุ่น 9

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และการซ่อมแซม 50 ชุด
GLASEL (THAILAND) 122/23 หมู่ 6 แม่พิมพ์
CO., LTD. ต.บางปลา อ.บางพลี (4.2)

จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-1362303

60 ยูนิโอเช่ียน จ.ตาก เครื่องนุ่งห่ม 240,000 ช้ิน 17.00 ร่วมทุน 131
โคออเปอเรช่ัน จํากัด (เขต 3) (3.1) จีน
UNIOCEAN 8/15 ต.บางนํ้าเช่ียว ไต้หวัน
COOPORATION อ.พรหมบุรี
CO., LTD. จ.สิงห์บุรี

โทร. 02-3769084
61 บ๊ิกดั๊กฟาร์ม จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ลูกเป็ด 3,000,000 ตัว 86.00 ไทย 35

BIG DUCK FARM (เขต 2) (1.5)
CO., LTD. ม.5 ต.เขาหินซ้อน

อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-502090
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62 สุดสาคร จ.สระแก้ว เลี้ยงไก่เน้ือ 1,094,400 ตัว 55.00 ไทย 12
รุ่งเรืองการเษตร จํากัด (เขต 3) (1.5)
SUDSAKORN 149 หมู่ 9 
RUNGRUANG ต.โคกป่ีฆ้อง อ.เมือง
KANKASATE จ.สระแก้ว
CO., LTD. โทร. 087-6077441

63 ยโสธรไบโอแก๊ส จํากัด จ.ยโสธร ก๊าซชีวภาพ 13,800,000 103.28 ไทย 14
YASOTHON (เขต 3) (1.18) ลูกบาศก์เมตร
BIOGAS CO., LTD. 224 หมู่ 6 ต.สิงห์

อ.เมือง จ.ยโสธร
โทร. 084-4105109

รวมท้ังสิ้น 3,910.15 2,260
63 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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