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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 ซิงเก้ิล พอยท์ พาร์ท จ.สิงห์บุรี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - 79.50 ไทย 285
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) เช่น หน้าจอระบบสัมผัส
(มหาชน) 53/2 หมู่ 3 (TOUCH SCREEN)
SINGLE POINT PARTS เขตอุตสาหกรรมของ เป็นต้น
(THAILAND) CO., LTD. บริษัทสวนอุตสาหกรรม (5.5)

อินทรา จํากัด ต.นํ้าตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
โทร. 036-533380

2 MR.YASUSHI กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 2.00 ญ่ีปุ่น 10
SAWAYAMA (เขต 1) และการลงทุน

246 อาคารไทม์สแควร์ (7.15)
ชั้น 10 ห้อง 10-03
ถ.สุขุมวิท คลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารท่ี 16 ธันวาคม 2557

           ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 47/2557 วันอังคารท่ี 16 ธันวาคม 2557 
โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 29 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 3,931.50 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 2,325 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับท่ี  138/2557  (ก. 66)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

Page 1 of 9



บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

3 MR.TAN TUANG HEE กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 18.00 เยอรมัน 12
(เขต 1) และการลงทุน

100/18 อาคารว่องวานิช (7.15)
ถ.พระราม 9 
แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
4 MR.FINN จ.สมุทรปราการ สนับสนุนการค้า - 3.00 เดนมาร์ก 5

GROENSKOV (เขต 1) และการลงทุน
(7.15)

-ไม่ระบุ-

5 ไทคอน อินดัสเทรียล จ.ระยอง พัฒนาอาคารสําหรับ 2 หน่วย 99.90 ร่วมทุน -
คอนเน็คชั่น 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 สวิสเซอร์

เซอร์
แลนด์

6 ซี เอ็ม เอ็ม ดี จ.เชียงใหม่ รับจ้างบริหารระบบ - 2.00 ร่วมทุน 7
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (เขต 3) ธุรกิจระหว่างประเทศ ไทย
C M M D 99/130 หมู่ 5 (7.16) เยอรมัน
INTERNATIONAL ต.สันทรายน้อย 
CO., LTD. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โทร. 
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

7 MR. HIROKAZU กรุงเทพมหานคร ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ - 10.00 ญ่ีปุ่น 5
NAGASAWA (เขต 1) ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

 60/7 หมู่ 8 ต.บ่อวิน ระหว่างประเทศ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (7.12)

โทร. 
8 วี.แอล.เค. กรุงเทพมหานคร ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ - 11.20 ไทย 4

เทคโน เทรด จํากัด (เขต 1) ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
48/82 หมู่ 14 ระหว่างประเทศ

อาคาร 2/2 ต.คลองหน่ึง (7.12)
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 02-1925956-7

9 ไทคอน อินดัสเทรียล สมุทรปราการ พัฒนาอาคารสําหรับ 2 หน่วย 116.50 ร่วมทุน 7
คอนเน็คชั่น จํากัด (เขต 1) โรงงานอุตสาหกรรม ไทย
(มหาชน) ต.คลองสวน อ.บางบ่อ (7.8) อังกฤษ
TICON จ.สมุทรปราการ อเมริกา
INDUSTRIAL โทร. 02-6796565 สิงคโปร์
CONNECTION สวิสเซอร์
CO., LTD. แลนด์

10 ไทย กัง สกรู จํากัด จ.สมุทรสาคร ช้ินส่วนโลหะ เช่น 1,000 ตัน 40.70 ร่วมทุน 18
THAINGANGSCREW (เขต 1) กระบอก BARREL ไทย
CO., LTD. ถ.คลองส่ีวา ต.ดอนไก่ดี แท่งสกรูและชิ้นส่วน จีน

อ.กระทุ่มแบน แท่งกรู เป็นต้น
จ.สมุทรสาคร (4.3)

โทร.02-898666-8
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

11 ฟูรูกาวา ไฟเทล พระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000 ชิ้น 400.00 ญ่ีปุ่น 30
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) สําหรับงาน
FURUKAWA FITEL 1/71 หมู่ 5 ถ.โรจนะ อุตสาหกรรม เช่น
(THAILAND) CO., LTD. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ FUSION SPLICER,

ต.คานหาม อ.อุทัย FIBER CUTTER และ
จ.พระนครศรีอยุธยา THERMAL STRIPPER
โทร. 035-226581 เป็นต้น

(5.4)
12 ทีเอชเอช โมลีโพรเซสซ่ิง จ.ฉะเชิงเทรา ROASTED 5,000 ตัน 90.00 ร่วมทุน 80

จํากัด (เขต 2) MOLYBDENUM จีน
THH 200 เขตอุตสาหกรรม CONCENTRATE และ อิสราเอล
MOLYPROCESSING ของบริษัท 304 AMMONIUM 2 ตัน สวิสเซอร์
CO., LTD. อินดัสเตรียลปาร์ค 2 PERRHENATE แลนด์

ต.เขาหินซ้อน (6.2)
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-855041
13 แอมเพิลไลท์ จ.ระยอง แผ่นไฟเบอร์กลาส 5,260 ตัน 50.00 ไทย 15

แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (เขต 2) (6.12)
AMPELITE 111/2 หมู่ 4
MANUFACTURING ถ.สายปลวกแดง-
CO., LTD. ห้วยปราบ ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 038-891026-8

14 อินซูโฟม อุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์จากโฟม EPS 3,000 ตัน 160.50 ไทย 50
(สมุทรสาคร) จํากัด (เขต 1) (6.12)
INSUFOAM 9/7 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล
INDUSTRIES อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
(SAMUTSAKHON) โทร. 02-3381155-7
CO., LTD.
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

15 ไทโย เซซากุโซ จ.พระนครศรีอยุธยา การอบ-ชุบ 2,400 ตัน 188.00 ญ่ีปุ่น 24
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) (HEAT TREATMENT)
TAIYO SEISAKUSHO 715 หมู่ 2 (4.5)
(THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม
CO., LTD. บางปะอิน ต.คลองจิก

อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-268071

16 MR. SHIGERU YASUDA จ.ปทุมธานี เคร่ืองจักรสําหรับ 48 ชุด 162.90 ญ่ีปุ่น 27
(เขต 1) อุตสาหกรรม

83/43 หมู่ 9 ผลิตอาหาร เช่น
เขตอุตสาหรกรมนวนคร เคร่ืองผลิตบะหม่ี

ต.คลองหน่ึง ก่ึงสําเร็จรูป เป็นต้น
อ.คลองหลวง ช้ินส่วนอุปกรณ์ 12 ชุด
จ.ปทุมธานี ของเคร่ืองจักร

โทร. 02-5292610 สําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร

(4.2)
17 เอฟเอ็มพี กรุ๊ป จ.ระยอง ผ้าเบรก 6,000,000 ชิ้น 160.00 ร่วมทุน 100

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (DISC BRAKE PAD) เยอรมัน
FMP GROUP นิคมอุตสาหกรรม (4.10) อเมริกา
(THAILAND) CO., LTD. อีสเทอร์นซีบอร์ด ออสเตรเลีย

(ระยอง) ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 038-954515

18 อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ 8,640,000 ชิ้น 189.60 ญ่ีปุ่น 38
คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) (เขต 2) เช่น ท่อนํ้ามัน เป็นต้น
จํากัด 700/861 หมู่ 1 (4.10)
USUI INTERNATIONAL นิคมอุตสาหกรรม
CORPORATION อมตะนคร ต.พานทอง 
(THAILAND) LTD. อ.พานทอง จ.ชลบุรี
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

โทร. 
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

19 ไทย ไบโอแก๊ซ จ.สุราษฎร์ธานี ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 4.25 เมกะวัตต์ 190.00 ร่วมทุน 15
เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (เขต 3) (7.1) ไทย
THAI BIOGAS ม.3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง ฟินแลนด์
ENERGY CO., LTD. จ.สุราษฎร์ธานี ชาแนล

โทร. 077-270414 ไอส์แลนด์
20 พานาโซนิค จ.พระนครศรีอยุธยา PHENOLIC 3,000 ตัน 200.00 ญ่ีปุ่น 46

แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา (เขต 2) MOLDING 
จํากัด 1/69 หมู่ 5 ถ.โรจนะ COMPOUNDS
PANASONIC สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (6.12)
MANUFACTURING ต.คารหาม อ.อุทัย 
AYUTHAYA CO., LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-330846-52
21 โรงไฟฟ้าสระลงเรือ จ.กาญจนบุรี ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.2 เมกะวัตต์ 129.70 ไทย 25

จํากัด (เขต 2) (7.1)
123 หมู่ 12 
ต.สระลงเรือ 
อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร. 
22 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ปราจีนบุรี โครงสร้างโลหะสําหรับ 20,000 ตัน 119.00 ไทย 246

จํากัด (เขต 3) งานอุตสาหกรรม
VATANA PHAISAL 118 หมู่ 12 ต.หัวหว้า (4.19)
ENGINEERING อ.ศรีมหาโพธ ิ
CO., LTD. จ.ปราจีนบุรี
(โครงการท่ี 1) โทร. 038-835000

23 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ระยอง โครงสร้างโลหะสําหรับ 12,000 ตัน 142.00 ไทย 190
จํากัด (เขต 2) งานอุตสาหกรรม
(โครงการท่ี 2) 541 หมู่ 6 ต.มะขามคู่ (4.19)

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร. 038-606252-4
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

24 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ระยอง โครงสร้างโลหะสําหรับ 12,000 ตัน 160.00 ไทย 200
จํากัด (เขต 2) งานอุตสาหกรรม
(โครงการท่ี 3) 541 หมู่ 6 ต.มะขามคู่ (4.19)

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร. 038-606252-4

25 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ปราจีนบุรี โครงสร้างโลหะสําหรับ 15,000 ตัน 170.00 ไทย 220
จํากัด (เขต 3) งานอุตสาหกรรม
(โครงการท่ี 4) 541 หมู่ 6 ต.มะขามคู่ (4.19)

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร. 038-606252-4

26 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ปราจีนบุรี โครงสร้างโลหะสําหรับ 8,500 ตัน 75.00 ไทย 144
จํากัด (เขต 3) งานอุตสาหกรรม
(โครงการท่ี 5) 118 หมู่ 12 ต.หัวหว้า (4.19)

อ.ศรีมหาโพธิ 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 038-835000
27 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ปราจีนบุรี โครงสร้างโลหะสําหรับ 8,500 ตัน 75.00 ไทย 138

จํากัด (เขต 3) งานอุตสาหกรรม
(โครงการท่ี 6) 118 หมู่ 12 ต.หัวหว้า (4.19)

อ.ศรีมหาโพธิ 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 038-835000
28 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ปราจีนบุรี โครงสร้างโลหะสําหรับ 12,000 ตัน 96.00 ไทย 161

จํากัด (เขต 3) งานอุตสาหกรรม
(โครงการท่ี 7) 118 หมู่ 12 ต.หัวหว้า (4.19)

อ.ศรีมหาโพธิ 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 038-835000
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

29 วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ.ปราจีนบุรี โครงสร้างโลหะสําหรับ 10,000 ตัน 91.00 ไทย 223
จํากัด (เขต 3) งานอุตสาหกรรม
(โครงการท่ี 8) 118 หมู่ 12 ต.หัวหว้า (4.19)

อ.ศรีมหาโพธิ 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 038-835000

รวมท้ังสิ้น 3,231.50 2,325
29 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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