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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 คยองวอน จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะสําหรับ 1,500 ตัน 50.00 เกาหลีใต้ 110
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
KYEONGWON 27/52 หมู่ 8 ต.บึง ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
(THAILAND) CO., LTD.  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช่น ตะแกรงกันฝุ่น

โทร. เครื่องปรับอากาศและ
ช้ันวางเครื่องล้างจาน

เป็นต้น
(5.3)

2 MR. HIROYUKI กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - 1.50 ญ่ีปุ่น 10
OKAMATO (เขต 1) (E-COMMERCE)

อาคารยูบีซี 2 ช้ัน 18 (5.9)
ถ.สุขุมวิท ซ.33

แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-2613100

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

         ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 43/2557 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 23 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2,288.40 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 725 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 123/2557  (ก. 58)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)
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3 ได - ดอง อีเล็คทรอนิกส์ จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะสําหรับ 540 ตัน 40.00 เกาหลีใต้ 112
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เครื่องใช้ไฟฟ้า
DAIDONG 63/2 หมู่ 5 และอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย เช่น HANDLE DOOR
(THAILAND) CO., LTD. ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง MODEL, E-MOUNT

จ.ชลบุรี เป็นต้น
โทร. 038-443981-3 (5.3)

4 ไทย เบรน จํากัด กรุงเทพฯ ช้ินส่วนอุปกรณ์จับยึด 300 ช้ิน 4.90 ญ่ีปุ่น 17
THAI BRAIN CO., LTD. (เขต 1) (JIG & FIXTURE)

24 ซ.รามคําแหง 2 ท่ีมีการออกแบบ
ซ.23 แยก 4 ทางวิศวกรรม

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ อุปกรณ์จับยึด 150 ชุด
กรุงเทพมหานคร (JIG & FIXTURE)
โทร. 02-3375422 ท่ีมีการออกแบบ

ทางวิศวกรรม และ
การซ่อมแซมอุปกรณ์

จับยึดท่ีผลิตเอง
(4.2)

5 MR. SHINYA NAKANO กรุงเทพมหานคร ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน 16 ตารางเมตร 10.00 ร่วมทุน 3
(เขต 1) และผลิตภัณฑ์ ฮ่องกง

8/89 หมู่ 4 ระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
ถ.บางนา-ตราด กม.14.5 (7.12)
ต.บางโฉลง อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
โทร. 

6 เคส แอนด์ คอฟเวอร์ สมุทรสาคร พลาสติกและช้ินส่วน 160 ตัน 10.90 ฝรั่งเศส 18
จํากัด (เขต 1) พลาสติก เช่น กล่องใส่
CASES AND COVERS 35/298-300 หมู่ 2 เครื่องดนตรีหรือช้ินส่วน
CO., LTD. ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง เป็นต้น

จ.สมุทรปราการ (6.12)
โทร. 034-8231162
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7 โตโยเด็น จ.ระยอง สนับสนุนการค้า - 4.60 ญ่ีปุ่น 13
อินเตอร์เนช่ันแนล (เขต 2) และการลงทุน
ฟิวเจอร์ พาธไฟน์เตอร์ 7/345 หมู่ 6 (7.15)
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
TOYODEN อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร
INTERNATIONAL อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
FUTURE PATHFINDER
(THAILAND) CO., LTD.

8 MR. SATOSHI TAKAI กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 12.00 ญ่ีปุ่น 5
(เขต 1) (5.8)

อาคารชาร์เตอร์สแควร์
ห้อง 16 ซี แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

9 MR. XIAO JIANG JIA จ.จันทบุรี ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 702 ตัน 14.30 ร่วมทุน 18
(เขต 3) (6.12) ไทย

61/4 หมู่ 14 จีน
ต.คลองนารายณ ์
อ.เมือง จ.จันทบุรี

โทร. 086-1313010
10 ฮาลล่า วีสทีออน จ.ระยอง สนับสนุนการค้า 1,000 ตรม. 436.10 เกาหลีใต้ 12

ไคลเมท คอนโทรล (เขต 2) และการลงทุน
(ประเทศไทย) จํากัด (7.15)
HALLA VISTEON 
CLIMATE CONTROL 
(THAILAND) CO., LTD.

11 เอ็มเอชซีบี คอนซัลต้ิง กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 148.5 ตรม 2.50 ร่วมทุน 12
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน ไทย
MHCB CONSULTING 48/41 อาคารทิสโก้ (7.15) ญ่ีปุ่น
(THAILAND) ทาวเวอร์ ช้ัน 19
CO., LTD. ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 
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12 ไทคอน อินดัสเทรียล จ.ระยอง พัฒนาอาคารสําหรับ 1 หน่วย 58.80 ร่วมทุน 7
คอนเน็คช่ัน จํากัด (เขต 2) โรงงานอุตสาหกรรม ไทย
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม (7.8) อังกฤษ
TICON INDUSTRIAL อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร อเมริกา
CONNECTION อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สิงคโปร์
PUBLIC CO., LTD. โทร. 02-6796565 สวิต

13 ป่ินทอง อินดัสเตรียล จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ - 80.10 ไทย 41
ปาร์ค จํากัด (เขต 2) โรงงานอุตสาหกรรม
PINTHONG 219 หมู่ 6 และคลังสินค้า
INDUSTRIAL PARK นิคมอุตสาหกรรม (7.8)

ป่ินทอง 3 ต.บ่อวิน 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 038-296334-7

14 พรราชันย์ จํากัด จ.เลย การทําเหมืองแร่ 190,000 ตัน 200.00 ไทย 23
PORNRACHAN (เขต 3) และแต่งแร่เหล็ก
CO., LTD. ต.บุฮม อ.เชียงคาน (ยกเว้น แร่ดีบุก)

จ.เลย (IRON ORE MINING
โทร. 042-812895 AND DRESSING)

(2.2)
15 ไอ ที โอ โบลว์ จ.ระยอง ช้ินส่วนพลาสติก 300 ตัน 60.00 ญ่ีปุ่น 46

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ
I T O BLOW นิคมอุตสาหกรรม เช่น BOTTLE FOR
(THAILAND) อมตะซิต้ี (ระยอง) INFLATOR KIT และ
CO., LTD. โทร. COMPRESSOR PART

เป็นต้น
(4.10)

16 จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จ.ตาก ไฟฟ้า 12,424 ตัน 40.00 ไทย 32
จํากัด (เขต 3) จากเช้ือเพลิงจากขยะ
GENIUS ENERGY ม. 8 ต.แม่กุ อ.แม่สอด (REFUSE DERIVED 
CO., LTD. จ.ตาก FUEL)

โทร. 095-7895516 (7.1)
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17 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี STARTER MOTER 6,221,100 ช้ิน 368.50 ร่วมทุน 108
จํากัด (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ ไทย
DENSO (THAILAND) 700/87 (4.10) สิงคโปร์
CO., LTD.  ถ.บางนา-ตราด 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร. 038-214649

18 ทีเอสเอ็ม ไบโอ กาญจนบุรี ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 6.0 เมกะวัตต์ 126.00 ไทย 20
เอ็นเนอร์ยี ่(2012) จํากัด (เขต 2) (7.1)
TSM BIO ENERGY 9/9 ต.แก่งเส้ียน 
(2012) CO., LTD. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-531133
19 เทพกุมาร เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.นนทบุรี ผลิตภัณฑ์จาก 3D 71.30 ไทย 14

จํากัด (เขต 1) PRINTER ได้แก่
THEPKUMAN ถ.เลียบเมืองนนทบุรี -ผลิตภัณฑ์พลาสติก 500,000 ช้ิน
ENTERPRISE CO., LTD. ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง -ผลิตภัณฑ์โลหะ 36,000 ช้ิน

จ.นนทบุรี -ผลิตภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์ 30,000 ช้ิน
โทร. 092-6130272 จากไม้

(3.14)
20 ไทยพลาสติก จ.ระยอง PVC RESIN 180,000 ตัน 286.00 ไทย -

และเคมีภัณฑ์ จํากัด (เขต 2) (6.11)
(มหาชน) จํากัด 8 ถ.ไอ-หน่ึง นิคมอุตสาห-
THAI PLASTIC AND กรรมมาบตาพุด 
CHEMICALS PUBLIC ต.มาบตาพุด อ.เมือง
CO., LTD. จ.ระยอง

โทร. 038-683900
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21 วายเคพี - เอฟเอ็ม จ.ตรัง ต่อเรือหรือซ่อมเรือ 30 ลํา 180.00 ร่วมทุน 87
โกลบอล ชิปยาร์ด จํากัด (เขต 3) (ยกเว้นเรือไม้หรือเหล็ก ไทย
YKP-FM GLOBAL หมู่ 5 ต.บ่อนํ้าร้อน ขนาดตํ่ากว่า 500 มาเลเซีย
SHIPYARD CO., LTD. อ.กันตัง จ.ตรัง ตันกรอส)

โทร. 093-6714705 (4.6)
22 ศรีไสวรีนิวเอเบ้ิล จ.กระบ่ี ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.4 เมกะวัตต์ 79.60 ไทย 10

อีเนอร์จี จํากัด (เขต 3) (7.1)
SRISAWAI 127 หมู่ 1 ต.โคกหาร
RENEWABLE ENERGY อ.เขาพนม จ.กระบ่ี
CO., LTD. โทร. 075-689229

23 อี อี เอส รีนิวเอเบิล จ.อุบลราชธานี ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 6 เมกะวัตต์ 151.30 ไทย 7
จํากัด (เขต 3) (7.1)
E E S RENEWABLE 333/7 หมู่ 3
CO., LTD. ต.สีวิเชียร อ.นํ้ายืน

จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-252977-9

รวมท้ังส้ิน 2,288.40 725
23 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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