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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 ทาคาเนะ จ.ปราจีนบุรี ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ - 2.20 ร่วมทุน 6
อิเล็กทรอนิกส์ (เขต 3) ช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ ไทย
(ไทยแลนด์) จํากัด 144 หมู่ 5 ระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
TAKANE ถ.ทางหลวงหมายเลข (7.12)
ELECTRONICS 304 ต.กรอกสมบูรณ์
(THAILAND) อ.ศรีมหาโพธิ 
CO., LTD. จ.ปราจีนบุรี

โทร. 037-218732
2 ไทคอน อินดัสเทรียล จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ - 47.70 ร่วมทุน 7

คอนเน็คช่ัน จํากัด (เขต 2) โรงงานอุตสาหกรรม ไทย
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ (7.8) สหรัฐฯ
TICON INDUSTRIAL นคร ต.หนองกะขะ
CONNECTION อ.พานทอง จ.ชลบุรี
PUBLIC CO., LTD. โทร. 02-6796565

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 39/2557 วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 22 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 1,608.70 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 869 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 112/2557  (ก. 52)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
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กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)
บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ

ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

3 ไทเกอร์ คาวาชิมะ จ.ชลบุรี เครื่องจักรและ 12,810 ชุด 40.00 ญ่ีปุ่น 19
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) อุปกรณ์เพ่ือ
TIGER KAWASHIMA 789/60 หมู่ 1 การเกษตร เช่น
(THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม เครื่องคัดแยก
CO., LTD. ป่ินทอง ต.หนองขาม เมล็ดข้าวเปลือก

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสายพานลําเลียง
โทร. เป็นต้น

(4.2)
4 มิครอน แมชชีนเนอรี่ กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า - 5.30 ร่วมทุน 9

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน ไทย
MICRON 1757 ถ.พัฒนาการ (7.15) ญ่ีปุ่น
MACHINERY แขวงสวนหลวง 
(THAILAND) เขตสวนหลวง
CO., LTD. กรุงเทพฯ

โทร. 02-3215686-7
5 ไบโอแมส โปร จํากัด จ.สงขลา เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 21,840 ตัน 15.00 ไทย 21

BIOMASS PRO (เขต 3) (Wood Pellet)
CO., LTD. ต.ทุ่งตําเสา (1.17)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 086-9824455

6 ไอทีคิว (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ - 4.50 เดนมาร์ก 39
จํากัด (เขต 1) (5.8)
ITQ (THAILAND) 1 อาคารไอคิวเฮ้าส์
CO., LTD. ลุมพินี ถ.สาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 02-7711711
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กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)
บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ

ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

7 สแตนส์ เบส เทค จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ - 2.00 เกาหลี 7
STAND BEST TECH (เขต 1) (5.8)
CO., LTD, 731 อาคารเอ็มพี

ทาวเวอร์ ถ.อโศก-
ดินแดง เขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร. 02-6428212

8 แอนนิเมช่ัน มู จํากัด เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ - 2.00 เดน 7
ANIMATION MU (เขต 3) (5.8) มาร์ก
CO., LTD. 72/2 ถ.วังสิงห์คํา

ต.ป่าตัน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่

โทร. 053-232482
9 Mr. Sul Jang Eun กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า - 4.90 ญ่ีปุ่น 27

(เขต 1) และการลงทุน
161 อาคารนันทวัน (7.15)
ช้ัน 17 ถ.ราชดําริ

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 

10 โพรเนค (ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ - 1.10 ร่วมทุน 8
จํากัด (เขต 1) ช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ ไทย
PRONEC (THAILAND) 3/51 ถ.ลําลูกกา ระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
CO., LTD. ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา (7.12)

จ.ปทุมธานี
โทร. 02-5332332

11 นิชินโบะ สมบูรณ์ จ.ระยอง ช้ินส่วนยานพาหนะ 2,200,000 ช้ิน 271.50 ร่วมทุน 25
ออโตโมทีฟ จํากัด (เขต 2) เช่น BRAKE SHOE ไทย
NISSHINBO 500/14 หมู่ 13 ASSEMBLY เป็นต้น ญ่ีปุ่น
SOMBOON นิคมอุตสาหกรรม (4.10)
AUTOMOTIVE เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
CO., LTD. ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
โทร. 038-954448-51
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กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)
บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ

ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

12 ไทย โคโคนัท จํากัด จ.ราชบุรี เครื่องด่ืมจากพืช ผัก 74.00 ไทย 55
THAI COCONUT (เขต 2) ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก
CO., LTD. 67 หมู่ 1 ได้แก่ นํ้ามะพร้าว 60,000 ตัน

ต.หนองกลางนา บรรจุภาชะผนึก
อ.เมือง จ.ราชบุรี -นํ้ามะพร้าวปรุงแต่ง 60,000 ตัน
โทร. 032-741799 รสชาติบรรจุภาชนะผนึก

-นํ้ากะทิพร้อมด่ืม 15,000 ตัน
ปรุงแต่งรสชาติ

บรรจุภาชนะผนึก
(1.11)

13 เอ็นเทคโพลิเมอร์ จํากัด จ.มุกดาหาร ยางแท่ง 60,000 ตัน 440.20 ร่วมทุน 238
NTEQ POLYMER (เขต 3) (Blocked Rubber) ไทย
CO., LTD. 319 หมู่ 16 และหรือยางผสม สวิต

ถ.ชยางกูร ต.คําป่าหลาย (Compounded 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร Rubber)
โทร. 042-699439 (1.16)

14 ออฟพิมุส จํากัด จ.สมุทรสาคร ผลไม้ทอดกรอบ 440 ตัน 25.00 ไทย 28
OPIMUS CO., LTD. (เขต 1) เช่น กล้วยทอดกรอบ

ต.นาดี อ.เมือง (Banana Chip)
จ.สมุทรสาคร เป็นต้น

โทร. 02-3056623 (1.11)
15 บางกอก-เอเอ็มซี จํากัด จ.ชลบุรี ช้ินส่วนเหล็กทุบ 14 ตัน 100.00 ญ่ีปุ่น 7

BANGKOK-AMC (เขต 2) และช้ินส่วนโลหะ
CO., LTD. ต.หนองซาก เช่น ELBOW และ

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี BLOCK ASSY 
โทร. 02-3261445 เป็นต้น

(2.13) และ (4.3)
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กําลังการผลิต
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(ล้านบาท)

สัญชาติ
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บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ

ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

16 เอ็นเอส บลูสโคป จ.ระยอง เหล็กแผ่นเคลือบสี 80,000 ตัน 36.90 ร่วมทุน 2
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (COLOR COATED ไทย
NS BLUES COPE 2 ซ.จี 9 STEEL) สิงคโปร์
(THAILAND) CO., LTD. ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ (2.13)

นิคมอุตสาหกรรม-
ตะวันออก (มาบตาพุด)
ต.มาบตาพุด อ.เมือง

จ.ระยอง
โทร. 038-918300

17 ไอชิน เอไอ จ.ฉะเชิงเทรา ช้ินส่วนโลหะ เช่น 717,125 ช้ิน 83.90 ญ่ีปุ่น 9
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) SPROCKET,
AISIN AI (THAILAND) 80 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด SUPPLY PUMP 
CO., LTD. กม.36 นิคมอุตสาหกรรม SHAFT เป็นต้น

เวลโกรว์ ต.บางสมัคร (4.3)
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-570062-66
18 ซัมอิล เทคโนโลยี จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะ เช่น 8,000,000 ช้ิน 30.00 เกาหลี 98

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) NO-HUB COUPLING
SAMIL TECHNOLOGY 2/15 หมู่ท่ี 1 เป็นต้น
(THAILAND) CO., LTD. ต.หนองขาม อ.ศรีราชา (4.3)

จ.ชลบุรี
โทร. 038-480258

19 MS. CHAU KOON จ.ปทุมธานี CUTTING TOOLS 280,000 ช้ิน 62.00 มาเลเซีย 15
KUAN (เขต 1) เช่น DRILL, REAMER

1336 หมู่ 13 CUTTER และ
ต.คลองหน่ึง DENTAL IMPLANTS

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี DRILL เป็นต้น
โทร. 038-480258 (4.2)
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20 MS. SOH HUI LING จ.ชลบุรี ช้ินส่วนพลาสติก 3,000 ตัน 236.20 สิงคโปร์ 119
(เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรม

700 หมู่ 1 ต่างๆ เช่น เครื่องใช้
ถ.บางนา-ตราด กม. ท่ี 57 ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

นิคมอุตสาหกรรม และยานยนต์ เป็นต้น
อมตะนคร ต.คลองตําหรุ (6.12)

อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 

21 ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ.ระยอง ขนถ่ายสินค้าสําหรับ 100.00 ร่วมทุน 116
จํากัด (เขต 2) เรือเดินทะเล ไทย
THAI TANK TERMINAL ท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์เหลว -ขนถ่ายสินค้าเหลว 427,800 ตัน เนเธอร์
CO., LTD. ถ.ไอ-หน่ึง นิคมอุตสาห- -คลังเก็บสินค้าเหลว 115,880 ตัน แลนด์

กรรมมาบตาพุด (7.1)
ต.มาบตาพุด อ.เมือง

จ.ระยอง
โทร. 038-673500

22 แอคทิว่า สวิส กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์สําหรับ 230,000 ลิตร 24.30 สวิส 7
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) ฆ่าเช้ือ (lonized
ACTIWA SWISS 869/93 ซ.สุขุมวิท 101 Water)
(THAILAND) CO., LTD. ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก (6.2)

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โทร. 02-1855519

รวมท้ังส้ิน 1,608.70 869
22 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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