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ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 คลีนสแตท (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 8.60 ร่วมทุน 19
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ชนิดใช้ครั้งเดียวท้ิง สิงคโปร์
CLEANSTAT (ไฮเทค) ต.บ้านเลน เช่น ผ้าปิดปากและจมูก จีน
(THAILAND) CO., LTD. อ.บางปะอิน เป็นต้น

จ.พระนครศรีอยุธยา (3.11.3)
2 MR. HIROYUKI TEJIMA (กรุงเทพมหานคร) วิจัยและพัฒนา 21.70 ญ่ีปุ่น 13

เขตวัฒนา กรุงเทพ (7.11)

3 MR. ALEJANDRO BERNABE (กรุงเทพมหานคร) สนับสนุนการค้า 31.60 สวิตเซอร์ 10
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน และการลงทุน แลนด์

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (7.7)

4 MR. TOSHIKI YAGI (กรุงเทพมหานคร) บริษัทการค้า 10.00 ร่วมทุน 5
แขวงมักกะสัน ระหว่างประเทศ ไทย

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (7.6) ญ่ีปุ่น

ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 26 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,156.63 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 792 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 144/2558  (ก.81)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่41/2558 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

Page 1 of 5



เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

5 MR. JOHANNES DE BOER (กรุงเทพมหานคร) สนับสนุนการค้า 1.50 เนเธอร์แลนด์ 2
และการลงทุน

-ไม่ระบุ- (7.7)

6 มิยาโกะ อินดัสตร ี (จ.สระบุรี) บริษัทการค้า 5.20 ญ่ีปุ่น 14
(ประเทศไทย) จํากัด เขตอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ
MIYAGO INDUSTRY ของบริษัท เหมราช สระบุรี (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. ท่ีดินอุตสาหกรรม 

191,191/1 หมู่ 7 
ต.หนองปากหมอ อ.หนองแค

จ.สระบุรี
7 โฟลว์แอคเคาท์ จํากัด (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 1.00 ไทย 19

FLOWACOUNT CO.,LTD แขวงคลองตันเหนือ (5.7)
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

8 รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 180.13 ร่วมทุน 166
(ประเทศไทย) จํากัด 968 อาคารอื้อจือเหลียง (5.7) ไทย
REUTERS SOFTWARE ช้ัน 21,23,29,30,35 อังกฤษ
(THAILAND) CO., LTD. ถ.พระราม 4 แขวงสีลม ดัตซ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ ลักเซมเบิร์ก
9 ภคภูมิ จํากัด (จ.ปัตตานี) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 31.00 ไทย 14

PAKAPOOM CO., LTD. ต.บ่อทอง อ.หนองจิก สําหรับยานพาหนะ
จ.ปัตตานี (7.2)

10 นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี (จ.สุโขทัย ) ปุ๋ยอินทรีย์ 30.00 ไทย 40
(1.4)

-ไม่ระบุ-
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

11 MR. CARL WALTER HOLST (กรุงเทพมหานคร) บริษัทการค้า 29.00 นอร์เวย์ 5
แขวงคลองตันเหนือ ระหว่างประเทศ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (7.6)

12 คอบร้า แอดวานซด์ (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนพลาสติก 39.40 ไทย 40
คอมโพซิทส์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สําหรับอุตสาหกรรม เช่น
COBRA ANVANCED 700/178 หมู่ 7 PLENUM COVER และ
COMPOSITES CO., LTD. ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง DOOR SKIRT เป็นต้น

จ.ชลบุรี (6.6)
13 นายเดวิด เซียร์เรียนิ (จ.เชียงใหม่) ซอฟต์แวร์ 2.00 ร่วมทุน 18

ต.ช้างเผือก  อ.เมือง (5.7) ไทย
จ.เชียงใหม่ อิตาลี

14 เคดี โซลูช่ัน (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 5.30 ร่วมทุน 9
(ไทยแลนด์) จํากัด (5.7) ไทย
HYBRID AUTO MOTIVE ญ่ีปุ่น
(THAILAND) CO., LTD.

15 ไทย มัตโต เอ็น เอส จํากัด (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้า 31.10 ญ่ีปุ่น 14
THAI MATTO N S นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระหว่างประเทศ
CO.,LTD. ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี (7.6)

16 ร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี (จ.นครศรีธรรมราช) เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 46.20 ไทย 16
จํากัด ต.นาแว อ.ฉวาง (1.16.3)
ROCKSTAR BIO ENERGY จ.นครศรีธรรมราช
CO., LTD.
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

17 อินเตอร์เนช่ันแนล (จ.ปทุมธานี) อาหารสําเร็จรูป 100.00 ไทย 53
ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด เขตอุตสาหกรรมนวนคร และกึ่งสําเร็จรูปแช่แข็ง

INTERNATIONAL ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง (1.17)
FOOD SUPPLY CO., LTD. จ.ปทุมธานี

18 ชัยภูมิพืชผล จํากัด (จ.นครราชสีมา) แป้งมันสําปะหลัง 195.00 ไทย 39
CHAIYAPHOM PLANT 144 หมู่ 13 ถ.มิตรภาพ (NATIVE STARCH)
PRODUCTS CO., LTD. อ.สีค้ิว (1.13)

จ.นครราชสีมา
19 อาร์ เอส ซี อิวอนิก (จ.ราชบุรี) นํ้าตาล ISOMALT 80.00 ร่วมทุน 14

สวีทเทนเนอร์ จํากัด ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง และ ISOMALTULOSE ไทย
RSC EVONIK SWEETENERS จ.ราชบุรี ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เยอรมัน
CO., LTD. (7.12.4)

20 พีซีแอล (ประเทศไทย) จํากัด (จ.สมุทรปราการ) แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม 50.60 สิงคโปร์ 28
PCL (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี แม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง

ต.บางพลีใหย๋ อ.บางพลี (4.5.2)
จ.สมุทรปราการ

21 สยาม คีปเปอร ์ (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้า 10.00 ร่วมทุน 3
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ต.หนองกะขะ อ.พานทอง ระหว่างประเทศ เกาหลี
SIAM KEEPER จ.ชลบุรี (7.6) ญ่ีปุ่น
MANUFACTURING CO.,LTD.

22 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด (กิจการท่ีมีท่ีต้ังไม่แน่นอน) ขนส่งทางเรือ 17.50 ไทย 4
(1) S.P. INTER MARINE 150/90 ถ.เทพารักษ์ (7.3.3)

CO., LTD. ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
(จํานวน 2 โครงการ) จ.สมุทรปราการ

23 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด (กิจการท่ีมีท่ีต้ังไม่แน่นอน) ขนส่งทางเรือ 11.40 ไทย 4
(2) S.P. INTER MARINE 150/90 ถ.เทพารักษ์ (7.3.3)

CO., LTD. ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

24 ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง (จ.ระยอง) โครงสร้างโลหะ 20.00 ไทย 216
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด 10/9 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท สําหรับงานก่อสร้าง
QUALITECH ENGINEERING อ.เมือง จ.ระยอง หรืองานอุตสาหกรรม
CONSTRUCTION CO., LTD. (4.19)

25 MR. NICOLAS FAQUET (จ.ชลบุรี) ซอฟต์แวร์ 100.00 ฮ่องกง 11
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา (5.7.2)

จ.ชลบุรี

26 ยูวอน แทงค์ ไทย จํากัด (จ.ปทุมธานี) โครงสร้างโลหะ 98.40 เกาหลี 16
UWON TANK THAI ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง สําหรับงานอุตสาหกรรม
CO., LTD. จ.ปทุมธานี เช่น ถังนํ้ามัน และ

ถังบรรจุของเหลว เป็นต้น
(4.14.2)

รวมท้ังสิ้น 1,156.63 792
26 โครงการ ล้านบาท คน
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