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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 ฟูคูอิ คาเซอิ จ.ชลบุรี ไส้กรองอากาศ 10,000 ช้ิน 25.00 ญ่ีปุ่น 18
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (FILTER) ใช้สําหรับ
FUKUI KASEI 700/433 GAS TURBINE FOR
(THAILAND) CO., LTD. ถ.บางนา-ตราด ELECTRICAL 

นิคมอุตสาหกรรรม GENERATOR 
อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ (4.2)

อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 038-454657-60

2 MR. FRED MOUAWAD กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 10.00 ร่วมทุน 48
(เขต 1) (5.8) ไทย

อาคารปาร์คเวนเซอร์ ฝรั่งเศส
อีโคเพล็กซ์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 02-1153300-3

และมีการจ้างงานรวม 1,375 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 11/2558  (ก. 5)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันจันทร์ท่ี 26 มกราคม 2558

           ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 3/2558 วันจันทร์ท่ี 26 มกราคม 2558 
โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 43 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 4,495.60 ล้านบาท  
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

3 MR. JUNJI MAYUMI จ.ชลบุรี บริการทดสอบ - 21.50 ญ่ีปุ่น 14
(เขต 2) ทางวิทยาศาสตร์

700/386 หมู่ 6 (7.21)
นิคมอุตสาหกรรรม

อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง

จ.ชลบุรี
โทร. 

4 เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ.ชลบุรี ท่อไฟเบอร์กลาส 1,000 ตัน 35.00 ไทย 25
จํากัด (เขต 2) (6.12)
J.S.V. 31 หมู่ 1 ต.พานทอง
TECHNICAL CO., LTD. อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร.
5 เอ.บี. เดคคอร์เรท จํากัด จ.นนทบุรี ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 137 หน่วย 45.70 ไทย 11

A.B.DECORATE (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
CO., LTD. หรือปานกลาง

(7.5)
6 MR.YOSHINOBU จ.ชลบุรี สนับสนุนการค้า - 16.90 ญ่ีปุ่น 5

MATSUMURA (เขต 2) และการลงทุน
(7.15)

-ไม่ระบุ-

7 MR. ANAND กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 3.60 สวิตเซอร์ 5
CHANDANI (เขต 1) และการลงทุน แลนด์

(7.15)
-ไม่ระบุ-
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

8 MR.MASAYOSHI จ.สมุทรปราการ สนับสนุนการค้า 111 ตารางเมตร 6.00 ญ่ีปุ่น 5
SUEHIRO (เขต 1) และการลงทุน

(7.15)
-ไม่ระบุ-

9 ไบร์ทเนส์ส แอนด์อาร์ จ.ปทุมธานี ออกแบบช้ินส่วน 30 ตารางเมตร 2.80 ไทย 11
จํากัด (เขต 1) ยานยนต์และ

8/4 ถ.ปทุมธานี- อุปกรณ์จับยึด
เชียงรากน้อย ต.บ้านงิ้ว (7.23)
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทร. 02-5670658

10 นายเจีย การ์ หลุ่ง จ.ยะลา โรงแรม 100 ห้อง 79.70 มาเลเซีย 26
(เขต 3) (7.4)

ถ.ประชาธิปัตย์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา

โทร.
11 มิซาริ จํากัด จ.ภูเก็ต โรงแรม 180 ห้อง 459.70 ฮ่องกง 151

MISHARI LTD. (เขต 2) (7.4)
ต.กะรน อ.เมือง

จ.ภูเก็ต

12 โคเซ่ อลูมินัม จ.พระนครศรีอยุธยา ช้ินส่วนยานพาหนะ 800,000 วง 200.00 ญ่ีปุ่น 12
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เช่น วงล้ออลูมิเนียม
KOSEI ALUMINUM 45/1 หมู่ท่ี 9 ถ.โรจนะ อัลลอย เป็นต้น
(THAILAND) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (4.10)
CO., LTD. ต.ธนู อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-226730-3
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

13 หทัยทิพย์ฟาร์ม จํากัด จ.สระแก้ว เล้ียงไก่เน้ือ 1,395,400 ตัว 60.00 ไทย 12
HATHAITHIP PARM (เขต 3) (1.5)
CO., LTD. บ้านหนองนํ้าใส ม.8

ต.หนองนํ้าใส 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โทร. 081-7151530

14 บรรจง เจริญฟาร์ม จ.สระแก้ว เล้ียงไก่เน้ือ 1,395,400 ตัว 61.00 ไทย 12
จํากัด (เขต 3) (1.5)
BANCHONG บ้านหนองลีซอ ม.126
CHAROEN FARM ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง
CO., LTD. จ.สระแก้ว

โทร. 089-8069386
15 วนชัย กรุ๊ป จํากัด สระบุรี ไม้พ้ืนสําเร็จรูป 4,400,000 135.00 ไทย 50

(มหาชน) (เขต 2) (Laminated Flooring) ตารางเมตร
VANACHAI GROUP 112 หมู่ท่ี 1 (3.15)
PUBLIC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี

(แก่งคอย) ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-252131-5

16 ซี.แอล.เอส จ.นครราชสีมา ช้ินส่วนพลาสติก 500 ตัน 50.00 ไต้หวัน 85
อินดัสเทรียล จํากัด (เขต 3) สําหรับอุตสาหกรรม
C.LS. INDUSTRIAL 160 หมู่ท่ี 3 ต่าง ๆ
CO., LTD. ถ.ราชสีมา-โชคชัย (6.12)

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

จ.นครราชสีมา
โทร. 044-212698-9

17 เอ.บี. เดคคอร์เรท จํากัด จ.นนทบุรี ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 847 หน่วย 202.00 ไทย 11
A.B. DECORATE (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
CO., LTD. โครงการเดอะคริสตัล หรือปานกลาง

คอนโด ถ.เรวดี (7.5)
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง

จ.นนทบุรี
โทร. 02-9505955
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

18 คิวเอ็ม อินเวนท์ จํากัด จ.ลพบุรี ช้ินส่วนพลาสติกสําหรับ 453,600 14.00 ร่วมทุน 12
QM ADDITIVE (เขต 3) อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตารางเมตร สิงคโปร์
CO., LTD. 71/7 หมู่ท่ี 1 (6.12) ญ่ีปุ่น

ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

โทร. 02-6184700
19 ควอลิต้ี มิเนอรัล จํากัด ลพบุรี COMPOUNDED 12,000 ตัน 57.50 ไทย 14

(มหาชน) (เขต 3) PLASTIC และ
QUALITY MINERALS 31 หมู่ท่ี 12 MASTERBATCH
PUBLIC CO., LTD. ถ.สายโท ต.โคกตูม (6.12)

อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี

โทร. 036-658333
20 ทรี แอร์โรว์ส พรีซีช่ัน จ.นครราชสีมา ช้ินส่วนพลาสติกสําหรับ 590 ตัน 23.50 ญ่ีปุ่น 15

จํากัด (เขต 3) อุตสาหกรรมต่าง ๆ
THREE ARROWS 9/160 หมู่ท่ี 5 (6.12)
PRECISION CO., LTD. ถ.พหลโยธิน ต.คลอง

หน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี

โทร. 02-5165020
21 นิสโซ พรีซิช่ัน จ.ชลบุรี ช้ินส่วนพลาสติก 453,600 14.00 ร่วมทุน 12

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) และยางสังเคราะห์ ตารางเมตร สิงคโปร์
NISSHO PRECISION 700/825 หมู่ท่ี 6 สําหรับอุตสาหกรรม ญ่ีปุ่น
(THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม ต่างๆ

อมตะนคร ต.หนองตําลึง (6.12)
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร. 038-185185-90
22 ซันฟีด จํากัด จ.สระบุรี อาหารสัตว์ 240,000 ตัน 181.10 ไทย 8

SUN FEED CO., LTD. (เขต 2) (1.6)
42 ถ.พหลโยธิน กม.82
ต.ไผ่ตํ่า อ.หนองแค

จ.สระบุรี
โทร. 036-325095-9
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

23 ทรัพย์เพ่ิมพูน (2014) จ.สระแก้ว เล้ียงไก่เน้ือ 1,395,400 ตัว 61.70 ไทย 12
ฟาร์ม จํากัด (เขต 3) (1.5)
SUPPERMPOON บ้านทุ่งหลวง หมู่ท่ี 4
(2014) CO., LTD. ต.สระขวัญ อ.เมือง 

จ.สระแก้ว
โทร. 089-5471509

24 ที.อาร์.ฟาร์ม จํากัด จ.สระแก้ว เล้ียงไก่เน้ือ 1,395,400 ตัว 60.90 ไทย 12
T.R. FARM CO.,LTD. (เขต 3) (1.5)

บ้านท่าช้าง ม.6
ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง

จ.สระแก้ว
โทร. 085-6302274

25 คอมพลีท โอโต รับเบอร์ จ.ชลบุรี ช้ินส่วนยางสังเคราะห์ 780 ตัน 93.00 ร่วมทุน 8
แมนูแฟ็คเจอริ่ง จํากัด (เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรม ไทย
COMPLETE 700/498 หมู่ 7 ต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ ญ่ีปุ่น
AUTO RUBBER ถ.บางนา-ตราด กม.57 และเครื่องใช้ไฟฟ้า
MANUFACTURING ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง เป็นต้น
CO., LTD. จ.ชลบุรี (6.12)

โทร. 038-454106-13
26 จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จ.ศรีสระเกษ ผ้าลูกไม้ 657,000 หลา 30.50 ไทย 30

จํากัด (เขต 3) (3.1)
JASMINE 99/9 หมู่ท่ี 4
MANUFACTURING ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย
CO., LTD. จ.ศรีสระเกษ

โทร. 045-634333
27 รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 1,424 หน่วย 340.00 ไทย 90

(โครงการท่ี 1) (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
REGENT GREEN สํานักงานขาย หรือปานกลาง
POWER CO., LTD. รีเจ้นท์โฮม บางซื่อ (7.5)

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ

โทร. 02-3625414
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

28 รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 2,028 หน่วย 420.00 ไทย 90
(โครงการท่ี 2) (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
REGENT GREEN สํานักงานขาย หรือปานกลาง
POWER CO., LTD. รีเจ้นท์โฮม บางซื่อ (7.5)

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ

โทร. 02-3625414
29 รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 1,512 หน่วย 330.00 ไทย 90

(โครงการท่ี 3) (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
REGENT GREEN สํานักงานขาย หรือปานกลาง
POWER CO., LTD. รีเจ้นท์โฮม บางซื่อ (7.5)

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ

โทร. 02-3625414
30 สเปเชียลต้ี จ.ขอนแก่น แคลเซียมคาร์บอเนต 35,000 ตัน 52.50 อเมริกัน 10

มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) (เขต 3) ชนิดตกผลึก
จํากัด 99 หมู่ท่ี 3 ต.กุดนํ้าใส (6.2)
SPECIALTY MINERALS อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น
(THAILAND) CO., LTD. โทร. 043-433279

31 แซส เทค โซลูช่ัน จํากัด จ.ระยอง โครงสร้างโลหะ 810 ตัน 261.00 ไทย 10
SAS TECH (เขต 2) สําหรับงานก่อสร้าง
SOLUTION CO., LTD. 18/4 ถ.สุขุมวิท หรืองานอุตสาหกรรม

ต.เนินพระ อ.เมือง (4.19)
จ.ระยอง

โทร. 038-609292-3
32 จิบูฮิน (ประเทศไทย) จ.ระยอง STEEL BAR 4,635 ตัน 142.00 ร่วมทุน 16

จํากัด (เขต 2) (4.3) ไทย
JIBUHIN (THAILAND) 7/349 หมู่ท่ี 6 ญ่ีปุ่น
CO., LTD. ถ.บางนา-ตราด กม.57

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 038-213027
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

33 นิสสัน พาวเวอร์เทรน จ.สมุทรปราการ เครื่องยนต์สําหรับ 84,000 เครื่อง 133.40 ร่วมทุน 178
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) รถยนต์ประหยัด ไทย
NISSAN POWERTRAIN 73 หมู่ท่ี 2 พลังงานมาตรฐานสากล ญ่ีปุ่น
(THAILAND) CO., LTD. ถ.บางนา-ตราด กม.21 (4.10)

ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่
อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-7400250

34 บางกอก อีเกิล วิง จํากัด กรุงเทพฯ ช้ินส่วนยานพาหนะ 200,000 ช้ิน 50.00 ร่วมทุน 27
BANGKOK EAGLE (เขต 1) เช่น BRAKE SHOE ไทย
WINGS CO., LTD. 67/14 หมู่ท่ี 5 เป็นต้น ญ่ีปุ่น

ถ.เช่ือมสัมพันธ์ (4.10)
แขวงโคกแฝด 

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
โทร. 02-5431768

35 เทโอริค (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ ช้ินส่วนของแม่พิมพ์ 5,000 ช้ิน 25.50 ญ่ีปุ่น 20
จํากัด (เขต 1) เช่น PUNCH, DIE
TEORIC 888/25 หมู่ท่ี 19 และ STRIPPER เป็นต้น
(THAILAND) CO., LTD. ถ.บางพลีใหญ่ (4.2)

อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ

โทร. 
36 ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ท จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะ เช่น 212,000 ช้ิน 160.70 ญ่ีปุ่น 9

แมนูแฟคเจอริ่ง (เขต 2) เพลาลูกเบี้ยว

(ประเทศไทย) จํากัด 700/18 ถ.บางนา-ตราด (CAM SHAFT) เป็นต้น
YAMAHA กม.57 นิคมอุตสาหกรรม (4.3)
PARTS MOTOR อมตะนคร ต.หนอง
MANUFATURING ไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
(THAILAND) CO., LTD. โทร. 038-214831-6

Page 8 of 10
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37 ส. ร่วมไทย จํากัด จ.สมุทรสาคร สัตว์นํ้า 2,000 ตัน 90.00 ไทย 81
S.RUAMTHAI (เขต 1) แปรรูปปรุงรส
CO., LTD. 24/15 หมู่ท่ี 1 บรรจุภาฃนะผนึก

ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง พืชผักผลไม้ 2,500 ตัน
จ.สมุทรสาคร แปรรูปปรุงรส

โทร. 034-441601-2 บรรจุภาชนะผนึก
(1.11)

38 ธนาสาธุชน กรุ๊ป จํากัด จ.สระแก้ว เล้ียงไก่เน้ือ 1,395,400 ตัว 60.00 ไทย 12
TANASATUCHON (เขต 3) (1.5)
GROUP CO., LTD. บ้านศาลาลําดวน 

หมู่ท่ี 10 ต.ศาลาลําดวน
อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 085-2290454

39 วายแอนด์อี อิเลคทริค จ.สระบุรี ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2.0 เมกะวัตต์ 80.00 ไทย 9
จํากัด (เขต 2) (7.1)
Y & E ELECTRIC 44 หมู่ท่ี 2 
CO., LTD. ถ.อดิเรกสาร ต.สองคอน

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-251935-9

40 MR. TETSUJI จ.พระนครศรีอยุธยา ชุบเคลือบผิว 100,000,000 ช้ิน 180.00 ร่วมทุน 45
ISHIZAKI ในนามบริษัท (เขต 2) (SURFACE TREATMENT) สิงคโปร์

 อิซิซากิ (ไทยแลนด์) 42 หมู่ท่ี 5 (4.4) ญ่ีปุ่น
จํากัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ต.อุทัย อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-227974

41 MR.WANG XIAOXU จ.ระยอง วิจัยและพัฒนา - 53.40 ร่วมทุน 20
(เขต 2) คุณสมบัติของยาง ไทย

177 หมู่ท่ี 1 ต.ซากพง และผลิตภัณฑ์จากยาง บริติช
อ.แกลง จ.ระยอง (7.20) เวอร์จ้ิน

โทร. 
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42 MR. KAZUMI INOUE จ.ระยอง ท่อพลาสติกสําหรับ 145 ตัน 143.00 ญ่ีปุ่น 35
(เขต 2) ยานยนต์และเครื่องจักร

นิคมอุตสาหกรรม (4.2) และ (4.10)
อมตะซิต้ีระยอง

โทร.
43 คิวเอ็ม แอดดิทีฟ จํากัด จ.ชลบุรี แวกซ์สําหรับ 2,000 ตัน 24.00 ไทย 9

QM ADDITIVE (เขต 2) งานอุตสาหกรรม
CO., LTD. 71/7 หมู่ท่ี 1 (INDUSTRIAL WAX)

ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง (6.2)

จ.ชลบุรี
โทร. 02-6184700

รวมท้ังส้ิน 4,495.60 1,375
43 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)

Page 10 of 10


