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ศูนย์บริการลงทุน

1 เบรนบาลานซ์ เซนเตอร์ จํากั กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 1.10 ไทย 4

BRANBALANCE CENTER (เขต 1) (5.8)

CO., LTD. 235/28 ถ.ราษฎร์พัฒนา

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

2 MR. HUANG TSE HSIN กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 84.70 ไต้หวัน 18

(เขต 1) (E - COMMERCE) 

191/54, 191/57 (5.9)

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 32/2558  (ก. 16)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
                 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 8/2558 วันจันทร์ท่ี 2 มีนาคม 2558 

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 68 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 4,712.00 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 3,510 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

3 MR. SUNG KYUN, OH จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะสําหรับ 15.00 เกาหลีใต้ 10

(เขต 2) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์

84/42 หมู่ 10 อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฝาหลังตู้เย็น

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา และชิ้นส่วนโครงเตาอบ

จ.ชลบุรี ไมโครเวฟ เป็นต้น

(5.3)

4 MR. NAOKI  KAWAGUCHI กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 3.34 ญี่ปุ่น 17

(เขต 1) (5.8)

อาคารไทม์สแควร์ ซ.12-13

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

5 เอสอีดับบลิวเอส - คอมโพแน จ.ระยอง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 27.60 ร่วมทุน 23

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ ไทย

SEWS - COMPONENTS 60/2 ม.3 เขตอุตสาหกรรม เช่น RELAY MODULE เป็นต้น ญี่ปุ่น

(THAILAND) CO., LTD. ของบริษัท สยามอีสเทอร์น (5.5)

อินดัสเตรียลปาร์ค 

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

6 ซันบีน พรีซิชั่น แมชีน (ไทย) จ.ฉะเชิงเทรา จักรเย็บผ้า 30.00 ไต้หวัน 123

จํากัด (เขต 3) และชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า

SUNBEEN PRECISION (4.5)

MACHINE (THAI) CO., LTD.

7 อันริทสึ อินดัสเทรียล โซลูชั่น จ.ชลบุรี เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 8.00 ญี่ปุ่น 7

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ANRITSU INDUSTRIAL 700/678 หมู่ 1 เช่น Metal Detector 

SOLUTIONS (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร Conveyor, Indicator,

CO., LTD. ต.พานทอง อ.พานทอง Detector Head เป็นต้น

จ.ชลบุรี (4.2)

Page 2 of 16



ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

8 MR.FUSASHI  OBORA กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 8.50 ญี่ปุ่น 2

(เขต 1) และการลงทุน

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (7.15)

อีสเทิร์นซีบอร์ด 

ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

9 นายเกรียงไกร วินธุพันธ์ จ.สระแก้ว เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 35.00 ไทย 17

(เขต 3) (Wood Pellet)

(1.17)

-ไม่ระบุที่อยู่-

10 โกลบอลฟูดส์ จํากัด จ.เชียงใหม่ แป้งแปรรูป 18.40 ไทย 14

GLOBAL FOODS CO., LTD (เขต 3) (MODIFIED STARCH) หรือ

ต.ออนไต้ อ.สันกําแพง เดกตรินหรือโมดีไฟสตาร์ซ

จ.เชียงใหม่ (1.13)

11 หาดใหญ่ ที.อาร์.วู๊ดซิป จํากัด จ.สงขลา เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 60.00 ไทย 18

HATYAI T.R. WOODCHIP (เขต 3) (BIOMASS PELLET)

CO., LTD. 199/61 หมู่ 5 (1.17)

ต.พังลา อ.สะเดา 

จ.สงขลา

12 สปาร์คเทค (ประเทศไทย) จํา จ.ชลบุรี สนับสนุนการค้าการลงทุน 96.70 ญี่ปุ่น 10

SPARKTEC (THAILAND) (เขต 2) (7.15)

CO., LTD.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

จ.ชลบุรี

Page 3 of 16



ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

13 ครีเอทีฟ ทอง เอเชีย จํากัด กรุงเทพมหานคร ธุรกิจรับจ้างบริหาร 11.00 สิงคโปร์ 39

CREATIVE TONG ASIA (เขต 1) ระบบธุรกิจระหว่างประเทศ

CO., LTD. 2/70 ถ.สุขมวิท 42 (7.16)

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ

14 เรียวโซ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้าและการลงทุน 23.60 ญี่ปุ่น 11

RYOSHO (THAILAND) (เขต 1) (7.15)

CO., LTD. 1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ

15 MR. HUANG TSE HIN กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 15.30 ไต้หวัน 6

(เขต 1) (5.8)

-ไม่ระบุที่อยู่-

16 บัซซ่ีบีส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 5.00 ร่วมทุน 31

BUZZEBEES CO., LTD. (เขต 1) (5.8) ไทย

ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง นิวซีแลนด์

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

17 MR. GIL VERSULKER กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 3.00 ร่วมทุน 37

(เขต 1) (5.8) อิสราเอล

ฮ่องกง

-ไม่ระบุ-
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

18 นายปฏิกร วัฒนอมาตย์ จ.สมุทรปราการ ซอฟต์แวร์ 1.50 ร่วมทุน 7

(เขต 1) (5.8) ไทย

79/163 ถ.เทพารักษ์ ญี่ปุ่น

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

19 นายอิทธิพันธุ์ อิทธรัตนะโกมล กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 4.00 ไทย 6

(เขต 1) (5.8)

-ไม่ระบุ-

20 MR. ADRIAN PAUL JONES กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 8.00 Seychelles 62

(เขต 1) (5.8)

-ไม่ระบุ-

21 วินเนอร์ ออนไลน์ จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 27.30 ร่วมทุน 201

WINNER ONLINE CO., LTD (เขต 1) (5.8) ไทย

446/61-71 Cayman

พระโขนงเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

22 ไอเดีย คอนเน็คท จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 1.80 ไทย 10

IDEA CONNECT CO., LTD. (เขต 1) (5.8)

888/26 ถ.ศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

23 เอลโม่ อินดัสทร้ี จ.ชลบุรี เคร่ืองฉายวีดีทัศน์ 200.00 ญี่ปุ่น 10

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (VISUAL PRESENTER)

ELMO INDUSTRY (5.4)

(THAILAND) CO., LTD.

24 นายประเสริฐ ลอยพันธ์พล กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2.00 ไทย 5

(เขต 1) (E-COMMERCE)

(5.9)

-ไม่ระบุ-

25 เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ จ.นครราชสีมา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 14.70 ญี่ปุ่น 98

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) เช่น REAR CAMERA เป็นต้น

JVC OPTICAL COMPONEN 189 หมู่ 3 (5.5)

(THAILAND) CO., LTD. ถ.ราชสีมา-โชคชัย

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี

ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

26 แอดวานซ์ไอดี เอเชีย จ.เชียงใหม่ WIRE HARNESS 9.00 ร่วมทุน 43

เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (เขต 3) (5.3) และ (5.5) ไทย

ADVANCED ID ASIA 116 หมู่ 3 ต.แม่คือ ออสเตรีย

ENGINEERING CO., LTD. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

27 เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จํา กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 16.54 ร่วมทุน 45

WEALTH MANAGEMENT (เขต 1) (5.8) ไทย

SYSTEM CO., LTD. 383 ถ.ลาดหญ้า อเมริกัน

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

28 นายอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ จ.สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนจากโฟม 126.70 ไทย 90

(เขต 1) (FOAM PRODUCTS AND

FOAM PARTS) เช่น โฟมแผ่น

-ไม่ระบุ- และบรรจุภัณฑ์โฟม เป็นต้น

(6.12)

29 นายอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนจากโฟม 115.00 ไทย 67

(เขต 1) (FOAM PRODUCTS AND

FOAM PARTS) เช่น บรรจุภัณฑ์

-ไม่ระบุ- โฟม ชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และยานยนต์ เป็นต้น 

(6.12)

30 นายอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ แผ่นพลาสติกและชิ้นส่วน 66.50 ไทย 21

(เขต 1) พลาสติก (PLASTIC SHEETS

AND PLASTIC PARTS)

-ไม่ระบุ- (6.12)

31 อีสเทิร์น โพลีแพค จํากัด จ.ระยอง บรรจุภัณฑ์พลาสติก 250.00 ไทย 350

EASTERN POLYPACK (เขต 2) (PLASTIC PACKAGING)

CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของบริษัท และแผ่นพลาสติก

ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) (PLASTIC SHEETS)

ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา (6.12)

จ.ระยอง

32 นายกันฐพงศ์ บุญวิสิฐกุล จ.ระยอง ชิ้นส่วนพลาสติกสําหรับ 200.00 ร่วมทุน 193

(เขต 2) อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไทย

(PLASTIC PARTS FOR ญี่ปุ่น

- ไม่ระบุ - INDUSTRIAL) เช่น 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

และยานยนต์ เป็นต้น

(6.12)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

33 ไทยนครพัฒนา จํากัด จ.นนทบุรี ยาน้ํา (LIQUID MEDICINE) 50.00 ไทย 50

THAI NAKORN PATANA (เขต 1) (6.5)

CO., LTD. 94/7 ถ.งามวงศ์วาน 

ต.บางเขน อ.เมือง

จ.นนทบุรี

34 พีคิว เคมิคอลส์ จ.ชลบุรี ZEOLITE 108.20 ร่วมทุน 16

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (6.2) เดนมาร์ก

PQ CHEMICALS (THAILAN 38/13 ถ.สุขุมวิท อเมริกัน

CO., LTD. นิคม

35 นางสาวเรือนพร มิตรใจดี จ.ฉะเชิงเทรา บรรจุภัณฑ์พลาสติก 201.00 ไทย 50

(เขต 2) (PLASTIC PACKAGING)

(6.12)

36 อิลาสโตเมอร์ โปรดักส์ จ.ระยอง ชิ้นส่วนพลาสติกและ 68.00 นิวซีแลนด์ 29

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์

ELASTOMER PRODUCTS (PLASTIC AND SYNTETIC

(THAILAND) CO., LTD. RUBBER PARTS)

(6.12)

37 นายสมเกียรติ  ฤกษ์วรัญญู จ.ชัยภูมิ เลี้ยงเป็ดเนื้อ 60.00 ไทย 17

(เขต 3) (1.5)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

38 สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จ.พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือแพทย์ 86.40 ร่วมทุน 24

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2)  เช่น รากฟันเทียม ไทย

STARS MICROELECTRONIC 605-605 หมู่ 2 (Dental Implant) อังกฤษ

(THAILAND) PUBLIC CO., L ถ.อุดมสรยุทธ เขตประกอบ สกรูยึดกระดูก

การเสรี นิคมอุตสาหกรรม (Screw Implant) และ

บางปะอิน ต.คลองจิก แผ่นโลหะตามกระดูก

อ.บางปะอิน (Plate Implant) เป็นต้น

จ.พระนครศรีอยุธยา (3.9)

39 อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จํากัด จ.ชลบุรี เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 132.00 ร่วมทุน 155

INTERFACE SOLUTIONS (เขต 2) สําหรับงานอุตสาหกรรม เช่น ญี่ปุ่น

CO., LTD. 693/5-6 ม.1 ต.หนองขาม ASSEMBLY MACHINE, สิงคโปร์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี CONVEYOR,HANDLING ไต้หวัน

EQUIPMENT,TYRE WINDING

MACHINE และ INSPECTION 

MACHINE เป็นต้น 

และการซ่อมแซมเคร่ืองจักร

หรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

(4.2)

40 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จําก จ.ปทุมธานี ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล 68.90 ร่วมทุน 4

SIAM KUBOTA (เขต 1) และอุปกรณ์ทางการเกษตร ไทย

CORPORATION CO., LTD. 101/19-24, หมู่ 20 เช่น เฟืองดอกจอก ญี่ปุ่น

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  (BEVEL GEAR) เป็นต้น

จ.ปทุมธานี (4.2)

41 ด็องวอน (ประเทศไทย) จํากัด จ.ระยอง ท่อไอเสีย (EXHAUST SYTEM) 60.40 ร่วมทุน 24

DONGWON (THAILAND) (เขต 2) และชิ้นส่วนท่อไอเสีย ไทย

CO., LTD. 107/7 นิคมอุตสาหกรรม สําหรับยานพาหนะ เช่น เกาหลีใต้

อีสเทอร์ซีบอร์ด (ระยอง) FRONT SYSTEM, 

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง REAR SYSTEM เป็นต้น 

จ.ระยอง (4.10)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

42 พีเจ้น อินดัสทรีส์ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 24.50 ญี่ปุ่น 30

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) และชิ้นส่วนซิลิโคน 

PIGEON INDUSTRIES 700/103 หมู่ 1 (5.2)

(THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

43 เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด พระนครศรีอยุธยา ปุ๋ยเคมีผสม 271.60 ไทย 84

CHAROEN POKPHAND (เขต 2) และปุ๋ยอินทรีเคมี

PRODUCE CO., LTD. 90 หมู่ 4 ถ.ทางหลวง (6.6)

หมายเลข 3063

ต.ปากจั่น อ.นครหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา

44 ผดุงศิลป์วิศวการ จํากัด จ.ปทุมธานี โครงสร้างโลหะสําหรับ 52.80 ไทย 110

PADUNGSILPA (เขต 1) งานอุตสาหกรรม เช่น ถังน้ํามัน

ENGINEERING CO., LTD. 100/7 ถ.ปทุมธานี-สามโคก และถังบรรจุของเหลว เป็นต้น

ต.สามโคก อ.สามโคก (4.19)

จ.ปทุมธานี

45 เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหา จ.พระนครศรีอยุธยา โครงสร้างโลหะสําหรับงาน 203.40 ไทย 108

M.C.S. STEEL PUBLIC (เขต 2) ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม

CO., LTD. 70 หมู่ 2 ถ.หมายเลข 3442 (4.19)

ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร

จ.พระนครศรีอยุธยา
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

46 ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ จ.ปราจีนบุรี -ชิ้นส่วนโลหะสําหรับ 57.40 ญี่ปุ่น 97

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

YANO ELECTRONICS 204 หมู่ 7 เช่น Spring Plate,Ground

(THAILAND) CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของบริษัท Plate, Bracket เป็นต้น

304 อินดัสเตรียลปาร์ค -ชิ้นส่วนพลาสติกสําหรับ

ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น

จ.ปราจีนบุรี Guide, Cover,Rack เป็นต้น

-ชิ้นส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น 

Bracket,Earth,Drive Unit,

Const Front,Const Rear,

Dvd Deck Mechanism 

เป็นต้น 

(5.5)

47 นายภูวัชร กิตติศรีไสว จ.นครปฐม ท่อพลาสติกเสริมโลหะ 150.00 ร่วมทุน 38

(เขต 1) (PLASTIC COMPOSITE PIPE) ไทย

อ.กําแพงแสน (6.12) จีน

จ.นครปฐม

48 เอ็น ยู ซี อินเตอร์แพค จํากัด จ.นครปฐม สิ่งพิมพ์กล่องกระดาษ 24.00 ไทย 62

N.U.C. INTERPACK CO., LT (เขต 1) (Printed Paper Box)

50/23 ต.บางแก้ว (6.16)

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

49 ซุปเปอร์ พีอี ไพพ์ จํากัด จ.ปทุมธานี ท่อพลาสติก 33.60 ไทย 35

SUPPER PE PIPES CO., LT (เขต 1) (6.12)

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

50 MR. LAU TAI SAN จ.สมุทรปราการ การตัดโลหะ 100.50 สิงคโปร์ 12

(เขต 1) (COIL CENTER)

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (2.18)

ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ

51 เรอิเก้น (ประเทศไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ 8.00 ญี่ปุ่น 12

REIKEN (THAILAND) CO., L (เขต 2) ด้วยระบบนํ้าร้อน 

136 ม. 1 นิคมอุตสาหกรรม (MOLD TEMPERATURE

บ้านหว้า (ไฮเทค) CONTROLLER) 

ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน (4.2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

52 Mr. Kim Dail จ.ระยอง เส้นก๋วยเตี๋ยว 25.00 เกาหลี 8

(เขต 2) (1.11)

นิคมอุตสาหกรรมซิตี้ 

ระยอง
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

53 เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 364.60 ร่วมทุน 255

SVI PUBLIC CO., LTD. (เขต 1) และชิ้นส่วน เช่น PRINTED ไทย

141-142 ม.5 ถ.ติวานนท์ CIRCUIT BOARD ASSEMBLY สิงคโปร์

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (PCBA), WIRELESS ROUTER ฮ่องกง

ต.บางกะดี อ.เมือง MODEM และ TEMPERATURE เยอรมนี

จ.สมุทรปราการ CONTROLLER เป็นต้น

(5.4) และ (5.5)

54 โฟกัส อุตสาหกรรม พลาสติก จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนพลาสติก 57.40 ไทย 231

จํากัด (เขต 1) สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น

FOCUS PLASTIC INDUSTR ต.ออนใต้ อ.สันกําแพง SHELF EGG, LAMP COVER

CO., LTD. จ.เชียงใหม่ และ CAP TUBE เป็นต้น

(5.3)

55 โกลบอลฟูดส์ จํากัด จ.เชียงใหม่ โจ๊ก ข้าวต้มก่ึงสําเร็จรูป 29.22 ไทย 24

GLOBAL FOODS CO., LTD (เขต 3) และข้าวหุงสุกเร็ว 

98 ม.2 ต.หนองน้ําใส (Quick cook rice)

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (1.11)

56 อีบีพี เอทานอล จํากัด จ.สระแก้ว ก๊าซชีวภาพ 133.00 ไทย 23

EBP ETHANLO CO., LTD. (เขต 3) (1.18)

98 ม.2 ต.หนองน้ําใส 

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

57 แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์เคมีสําหรับ 39.70 ร่วมทุน 23

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (เขต 2) อุตสาหกรรมการผลิด ไทย

MAGMECOMP PRECISION 162 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน Hard Disk Drive อเมริกัน

TECHNOLOGY PUBLIC ต.ลําไทร อ.วังน้อย (INDUSTRIAL CHEMICALS) จีน

PUBLIC CO., LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา เช่น EPOXY เป็นต้น แคนาเดียน

(6.2)

58 เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอ จ.สมุทรสาคร ชิ้นส่วนจากยางสังเคราะห์ 27.70 ไทย 31

จํากัด (เขต 1) และยางธรรมชาติ 

SPP INDUSTRIAL RUBBER 80/87 ถ.พุทธมณฑล (SYNTHETIC AND NATURAL

CO., LTD. สาย 5 ต.กระทุ่มแบน RUBBER PARTS)

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (1.16) และ (6.12)

59 ไทโย แพ็คก้ิง จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 60.00 ญี่ปุ่น 31

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) โฟมและยางสังเคราะห์

THAIYO PACKING 700/766 หมู่ 1 สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

(THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (PLASTIC, FOAM AND 

ต.พานทอง อ.พานทอง RUBBER PARTS) 

จ.ชลบุรี (6.12)

60 เจริญเภสัชแล็บ จํากัด กรุงเทพมหานคร ยาแผนปัจจุบัน 88.00 ร่วมทุน 86

CHAROEN BHAESAJ LAB (เขต 1) ได้แก่ ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ํา ไทย

CO., LTD. 32 ถ.เพชรเกษม (6.5) มาเลเซีย

แขวงปากคลองภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

61 MR. KENTAROH TADA จ.ระยอง ชิ้นส่วนพลาสติก 39.00 ญี่ปุ่น 43

(เขต 2) และชิ้นส่วนยางสังเคราะห์

นิคมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ

อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) (Plastic and Synthetic 

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง Rubber Parts for Industry)

จ.ระยอง (6.12)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)

ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

62 MR. LIU CHUN-CHI จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์โลหะ 50.00 ฮ่องกง 37

(เขต 2 (METAL PRODUCTS) 

ต.บางสมัคร อ.บางปะกง เช่น ตะกร้าเหล็ก เป็นต้น

จ.ฉะเชิงเทรา (4.3)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

(PLASTIC PRODUCTS) 

เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

และถุงพลาสติก

(PLASTIC BAGS)

(6.12)

63 ไทยนครพัฒนา จํากัด จ.นนทบุรี ยาน้ํา (LIQUID MEDICINE) 50.00 ไทย 20

THAI NAKORN PATANA (เขต 1) (6.5)

CO., LTD. 94/7 ถ.งามวงศ์วาน 

ต.บางเขน อ.เมือง

จ.นนทบุรี

64 ไทยนครพัฒนา จํากัด จ.นนทบุรี ยาเม็ด (TABLET MEDICINE) 80.00 ไทย 15

THAI NAKORN PATANA (เขต 1) (6.5)

CO., LTD. 94/7 ถ.งามวงศ์วาน 

ต.บางเขน อ.เมือง

จ.นนทบุรี

65 ไทยนครพัฒนา จํากัด จ.นนทบุรี ยาครีม (CREAM MEDICINE) 60.00 ไทย 11

THAI NAKORN PATANA (เขต 1) (6.5)

CO., LTD. 94/7 ถ.งามวงศ์วาน 

ต.บางเขน อ.เมือง

จ.นนทบุรี
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน
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ผู้ถือหุ้น

(สัญชาติ)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
ที่ต้ังโครงการ

66 ซันแพคเกจจ้ิง (2010) จํากัด จ.นครปฐม ฟิล์มพลาสติก 20.00 ไทย 14

SUN PACKAGING (2010) (เขต 1) (PLASTIC FILMS) 

CO., LTD. 401 ถ.เพชรเกษม (6.12)

ต.พระประโทน อ.เมือง

จ.นครปฐม

67 นายขวัญชาติ สายน้อย จ.ชุมพร น้ํามันปาล์มดิบ 344.20 ไทย 76

(เขต 3) (CRUDE PALM OIL)

เมล็ดในปาล์มอบแห้ง 

-ไม่ระบุ- (DRIED PALM KERNEL)

(1.17)

68 บูรพาแพ็คก้ิง วู้ด จํากัด จ.ระยอง เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 80.00 ไทย 30

BURAPAPACKING WOOD (เขต 2) (Wood Pellet)

CO., LTD. 37/2 ต.บ้านนา อ.แกลง (1.17)

จ.ระยอง

รวมทั้งส้ิน 4,712.00 3,510
68 โครงการ ล้านบาท คน
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