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ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 ซันเคียว คาเนฮิโร จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัทการค้า 4.20 ญี่ปุ่น 4
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ระหว่างประเทศ
SANKYO KANEHIRO (ไฮเทค) ต.บ้านโพ (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา

2 วายเคเค เอพ ี กรุงเทพมหานคร สํานักงานใหญ่ 3.80 ร่วมทุน 2
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงลุมพินี ข้ามประเทศ สิงคโปร์
YKK AP (THAILAND) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (7.5) ญี่ปุ่น
CO., LTD.

3 เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น กรุงเทพมหานคร สํานักงานใหญ่ 40.00 ร่วมทุน 17
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงคลองตันเหนือ ข้ามประเทศ สิงคโปร์
JEBSEN & JESSEN เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.5) มาเลเซีย
(THAILAND) CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 15 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 658.39 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 461 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 38/2559  (ก. 23)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2559
              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 13/2559  วันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

4 วินเบสท์ อินดัสเทร่ียล จ.ฉะเชิงเทรา เคร่ืองมือแพทย์ 47.30 ร่วมทุน 52
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (3.11) ไทย
WINBEST INDUSTRIAL ต.หอมศีล อ.บางปะกง ไต้หวัน
(THAILAND) CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา ญี่ปุ่น

5 ดีคอน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ.สุพรรณบุรี เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 40.00 ไทย 32
DECON ENGINEERING 2 ถ.รามคําแหง ที่มีการออกแบบ
CO., LTD. แขวงหัวหมาก ทางวิศวกรรม เช่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เคร่ืองคัดแยกขยะ
เคร่ืองย่อยขยะ

เคร่ืองอัดก้อนขยะ
คัดแยกและสายพาน
ลําเลียงขยะ เป็นต้น
และการซ่อมแซม

เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์
ที่ผลิตเอง

(4.2)
6 ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด จ.ระยอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 47.90 ไทย 5

THAI POLYETHYLENE นิคมอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต
CO., LTD. มาบตาพุด ต.มาบตาพุด เม็ดพลาสติก

อ.เมือง จ.ระยอง (7.11)

7 MR. TAKAKAZU MORI จ.ชลบุรี สนับสนุนการค้า 5.00 ญี่ปุ่น 12
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา และการลงทุน

จ.ชลบุรี (7.7)

8 ซองชอล ไฮเทค จํากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ 39.00 เกาหลี 45
SONGCHUL HITECH ต.หนองขาม อ.ศรีราชา เช่น KNOB และ
CO., LTD. จ.ชลบุรี KNOB HOLDER เป็นต้น

(2.15)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

9 เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จํากัด ลําพูน จักรเย็บผ้า 193.90 สวิส 55
BERNINA (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม เช่น Overlock Machine เซอร์แลนด์
CO., LTD. ภาคเหนือ 79/1 หมู่ 4 เป็นต้น

(เขตประกอบการเสรี) และอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
ต.บ้านกลาง อ.เมือง สําหรับจักรเย็บผ้า เช่น

จ.ลําพูน Thread Tension Assy
และ Needle Threader

Assy เป็นต้น
(4.2)

10 เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จํากัด ลําพูน จักรเย็บผ้า 83.80 สวิส 27
BERNINA (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม เช่น Multi Needle เซอร์แลนด์
CO., LTD. ภาคเหนือ 79/1 หมู่ 4 Embroidery Machine

(เขตประกอบการเสรี) เป็นต้น
ต.บ้านกลาง อ.เมือง และอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

จ.ลําพูน สําหรับจักรเย็บผ้า เช่น
Housing Assy และ
Needle Case Assy 

เป็นต้น
(4.2)

11 เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ระยอง สารเคมีสําหรับ 80.00 จีน 54
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ได้แก่
FIN INTERNATIONAL อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร Rubber Release Agent,
(THAILAND) CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Rubber Additives 

และ Pre-dispersed
Ploymerbound 

Additives และยางผสม
(Compounded Rubber)

(6.1) และ (1.14.1)
12 สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จํากัด จ.สมุทรปราการ แผ่นหลังคาเหล็ก 1.32 ไทย 87

STEEL & SOLAR ROOF ต.บางพลีใหญ่ (เคลือบสีและไม่เคลือบสี)
CO., LTD. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (4.1.3)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

13 สิงห์โปร จํากัด จ.ระยอง เคร่ืองตัดหญ้า 20.00 ร่วมทุน 29
SINGHAPRO CO., LTD. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (BRUSH CUTTER ญี่ปุ่น

จํากัด (มหาชน) OR TRIMMER) ไต้หวัน
ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย (4.5.2) สหรัฐฯ

จ.ระยอง
14 โอโว่ ฟู้ดเทค จํากัด จ.ชลบุรี สารสกัดจากเปลือกไข่ 40.00 ไทย 10

OVO FOODTECH ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม เช่น แคลเซียม
CO., LTD. จ.ชลบุรี และคอลลาเจน เป็นต้น

(1.11)

15 เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จํากัด จ.นครปฐม ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ 12.17 ไทย 30
KASEMCHAI FARM ต.บางเลน อ.บางเลน (1.17)
GROUP CO., LTD. จ.นครปฐม

รวมท้ังส้ิน 658.39 461
15  โครงการ ล้านบาท คน
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