สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8316

http://www.boi.go.th
ศูนย์บริการลงทุน

E-mail:head@boi.go.th
ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

ฉบับที่ 115/2558 (ก.63)
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 32/2558 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 19 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 1,116.84 ล้านบาท
และมีการจ้างงานรวม 389 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

บริษัท

1 โพสโค - เซาท์ เอเชีย จํากัด
POSCO-SOUTH ASIA
CO., LTD.

2 ฮูหวัก เอเชีย จํากัด
RUWAC ASIA CO., LTD.

3 ไบร์ท บิสซิเนส พาร์ทเนอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
BRIGHT BUSINESS
PARTNESS (THAILAND)
CO., LTD.

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ
(7.6)

15.70

เกาหลีใต้

2

บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ
(7.6)

10.00

ร่วมทุน
สิงคโปร์
เยอรมัน

9

ซอฟต์แวร์
(5.7)

3.60

ญี่ปุ่น

4

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

กรุงเทพฯ
87/2 อาคารซีอาร์ซี
ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส
ชั้น 51 ยูนิต 1 และ 5
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จ.ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
กรุงเทพฯ
388 อาคาเอ๊กเซนทาวเวอร์
ชั้น 29 ถ.สุขุมวิท
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
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ลําดับ

บริษัท

4 เวอร์ทิช อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด
VERTICE INTERNATIONAL
CO., LTD.
5 MR. DAVID MARGETTS

6 ดูลอน อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด
DOULON
ELECTRONICS CO., LTD.

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์
(5.7)

2.00

ร่วมทุน
ไทย
อังกฤษ

27

กรุงเทพฯ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์
(5.7)

3.00

ร่วมทุน
ไทย
อังกฤษ

5

กรุงเทพฯ
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ

การออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

1.20

ร่วมทุน
ไทย
อังกฤษ

12

3.33

อิสราเอล

9

2.00

ร่วมทุน
ไทย
บริติช
เวอร์จิ้น
ไอร์แลนด์

16

7 ทาบูล่า (ประเทศไทย) จํากัด
TABOOLA (THAILAND)
CO., LTD.

กรุงเทพฯ
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

8 มายเปย์ จํากัด
MYPAY CO., LTD.

กรุงเทพฯ
เขตบางนา กรุงเทพฯ

(ELECTRONIC DESINGN)

และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
จากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น PCBA
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์
และสําหรับเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
(5.6)
ซอฟต์แวร์
(5.7)
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ซอฟต์แวร์
(5.7)

ลําดับ

บริษัท

9 MR. JIASHENG DONG

10 เอ.เอฟ.อินโนเวทีฟ
เทคโนโลยี จํากัด
A.F. INNOVATIVE
TECHNOLOGY CO., LTD.

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพฯ
65/62 อาคารชํานาญ
เพ็ญชาติบิสเนสเซนเตอร์
ชั้น 6 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ
จ.ระยอง
70/8 ม.3 ต.พนานิคม
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

12 ไทย อาจีย่า เซฟตี้ กลาส
จํากัด
THAI AJIYA SAFETY
GLASS CO., LTD.

กรุงเทพฯ
89 อาคารเอไอเอ
แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 2005 - 2007
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
กรุงเทพฯ
ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี

13 MR. SHIGEKI YOSHIDA

กรุงเทพฯ

11 เอชซีแอล เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จํากัด
HCL TECHNOLOGIES
(THAILAND) CO., LTD.

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

ซอฟต์แวร์
(5.7)

2.71

จีน

8

BLOWING AGENT
ACTIVATOR และ
STRAINED ADDITIVE
MASTERBATCH
(6.1)
สนับสนุนการค้า
และการลงทุน
(7.7)

15.00

ไทย

6

9.30

สหราช
อาณาจักร

7

บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ
(7.6)

2.00

มาเลเซีย

7

สนับสนุนการค้า
และการลงทุน
(7.7)

3.50

ญี่ปุ่น

6

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
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ลําดับ

บริษัท

14 นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ

15 ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จํากัด
T S TRANSPORT AND
LOGISTICS CO., LTD.
16 อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์
จํากัด

17 ชัยภัทรพันธุ์ จํากัด
CHAIPHADPHAND
CO., LTD.
18 อาร์ไอแอล 1996 จํากัด
RIL 1996 CO.,LTD.

19 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
จํากัด
SIAM KUBOTA
CORPORATION CO., LTD.

รวมทั้งสิ้น
19 โครงการ

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

ยานพาหนะที่ขับเคลื่อน
ด้วยระบบไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น ชุดดิสก์เบรก
ชุดบังคับเลี้ยว ตัวถัง
หลังคาและแผงวงจร
เป็นต้น
(4.7) และ (4.10)
ขนถ่ายสินค้า
สําหรับเรือบรรทุกสินค้า
(7.1.4)

120.00

ไทย

75

220.00

ไทย

66

เครื่องเรือนและชิ้นส่วน
(3.15)

79.00

ไทย

105

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
(7.1.1.2)

165.50

ไทย

5

84.00

ไทย

1

375.00

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น

19

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

จ.นครราชสีมา
99 ม. 6ถ
99 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ
ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

จ.สมุทรปราการ
ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
จ.ระยอง
155/9 หมู่ 4
ถ.ซอยวัดยางงาม
ต.กระแสบน อ.แกลง
จ.ระยอง
จ.ปทุมธานี
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จ.ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 271
ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง

คัดแยกสารเคมี
ประเภท SPENT CAUSTIC
ที่ไม่ใช้แล้วและผลิตภัณฑ์
สารประกอบเกลือ
(MIXED SALT)
(7.27)
จ.ชลบุรี
แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
นิคมอุตสาหกรรม
ทั้งที่มีล้อและไม่มีล้อ
อมตะนคร
(FARM TRACTOR
700/867 ม.3
WITH AND WITHOUT
ต.หนองกะขะ อ.พานทอง
WHEEL AND TIRE)
จ.ชลบุรี
(4.2)
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1,116.84
ล้านบาท

389
คน

