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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 MR. TENG CHONG กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 15.00 ฮ่องกง 75
(3.1.1) (เขต 1) (5.8)

-ไม่ระบุที่อยู่-

2 MR. MACKENZIE จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ - 1.80 แคนาดา 3
(3.1.2) JAMES PRINGLE (เขต 3) (5.8)

-ไม่ระบุที่อยู่-

3 เอ พลัส อินเตอร์กรุ๊ป จ.นครปฐม เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 60,000 ตัน 63.30 ไทย 16
(3.1.3) จํากัด (เขต 1) (WOOD PELLET)

A PLUS INTERGROUP 11/4 ต.วัดละมุด (1.17)
CO.,LTD. อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร. 02-4554314

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันพุธท ี14 พฤษภาคม 2557

            ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 17/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 24 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 1,773.58 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 909 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่  31-2/2557  (ก. 16-2)

ลําดับ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
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บริษัทลําดับ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน

4 MR. MICHAEL YORK กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า - 14.00 สหรัฐฯ 12
(3.1.4) (เขต 1) และการลงทุน

63 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี (7.15)
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 
5 MR. OSAMU จ.ชลบุรี การออกแบบ - 32.00 ญ่ีปุ่น 4

(3.1.5) MATSUMOTO (เขต 2) ผลิตภัณฑ์
131 หมู่ท่ี 6 ต.ดอนหัวฬอ (7.23)

อ.เมือง จ.ชลบุรี

6 โซเก็น เคมิคอล จ.ชลบุรี ศูนย์จัดหาจัดซื้อ - 15.00 ญ่ีปุ่น 4
(3.1.6) เอเชีย จํากัด (เขต 2) ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

SOKEN CHEMICAL 700/699 หมู่ท่ี 1 ระหว่างประเทศ
ASIA CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรม (7.12)

อมตะนคร ต.พานทอง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร. 038-079900

7 ดาคอน อินสเป็คชั่น จ.ระยอง พัฒนาทรัพยากร - 5.76 ร่วมทุน 7
(3.1.7) เซอร์วิสเซส จํากัด (เขต 2) มนุษย์ ไทย

DACON 78/4 หมู่ท่ี 6 ถ.สุขุมวิท (7.18.1) สิงคโปร์
INSPECTION ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 
SERVICES CO.,LTD. จ.ระยอง

โทร. 038-880788 # 116
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บริษัทลําดับ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน

8 เอ็กซ์พีลิงค์ จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 1.22 ไทย 6
(3.1.8) XPLINK CO.,LTD. (เขต 1) (5.8)

202 อาคารเลอคองคอร์ด
ชั้น 21 ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทร. 02-2754377
9 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริมาลา จ.ลําปาง ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 1,050 ตัน 7.10 ไทย 20

(3.1.9) (เขต 3) แผ่นหลังคาเหล็ก
881 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน เป็นต้น
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง (4.3)

โทร. 
10 สมูธซี จํากัด ไม่ระบุท่ีต้ัง ขนส่งทางเรือ 1 ลํา 50.00 ไทย 17
(5.1) SMOOTH SEA (    ) (7.9)

CO.,LTD. 454 ถ.พระราม 3
แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-2921576

11 MR. MICHAEL KELLY จ.ชลบุรี เคมีสําหรับใช้ใน 1,200 ตัน 31.80 ออส 14
(5.2) (เขต 2) อุตสาหกรรม เตรเลีย

นิคมอุตสาหกรรม เหมืองใต้ดิน
เหมราชชลบุรี (บ่อวิน (6.2)
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
โทร. 
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บริษัทลําดับ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน

12 พีวีทีเอ็ม จํากัด จ.ปทุมธานี สารถนอมคุณภาพ 19,800 ตัน 120.00 ไทย 30
(5.3) PVTM CO.,LTD. (เขต 1) อาหาร

เขตอุตสาหกรรมนวนคร (6.2)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
โทร. 02-9525653-8

13 จีเนียส ทราฟฟิค จ.นครปฐม การออกแบบ 60,000 ชิ้น 50.00 ไทย 63
(5.4) ซิสเต็ม จํากัด (เขต 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์

GENIUS TRAFFIC 66/22-24 หมู่ 12 และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
SYSTEM CO.,LTD. ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จากการออกแบบ

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน ทางอิเล็กทรอนิกส์
จ.นครปฐม เช่น โคมไฟ LED

โทร. 02-8119965 เป็นต้น
(5.7)

14 โรแลนด์ ดิจิตอล จ.สมุทรสาคร เคร่ือง่จักรสําหรับ 8,000 ชุด 97.30 ญ่ีปุ่น 10
(5.5) กรุ๊ป (ไทยแลนด์) (เขต 1) อุตสาหกรรม

จํากัด 30/122 หมู่ท่ี 1 (4.2)
ROLAND นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์
DIGITAL GROUP และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
(THAILAND) CO.,LTD. ต.โคกขาม อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร
โทร. 02-4022220

15 นายสมชาย จ.ระยอง HEAT PUMP 200,000 ชุด 85.00 ร่วมทุน 28
(5.6) งามกิจเจริญลาภ (เขต 2) สําหรับอุปกรณ์ ไทย

88/9 หมู่ 2 ต.มะขามคู่ ทําน้ําร้อน ฝร่ังเศส
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (5.3)
โทร. 038-893620-7
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บริษัทลําดับ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ
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การ

จ้างงาน

16 เอ็มบีไอ จ.สงขลา โรงแรม 108 ห้อง 125.00 มาเลเซีย 24
(5.7) อินเตอร์เนชั่นแนล (เขต 3) (7.4)

จํากัด 888/12 ถ.กาญจนวนิช
MBI INTERNATION ต.สํานักขาม อ.สะเดา
CO.,LTD. จ.สงขลา

17 ซันโค อิเล็กทรอนิกส์ จ.ปราจีนบุรี WIRE HARNESS 3,500,000 97.00 ญ่ีปุ่น 178
(5.8) (ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 3) ASSEMBLY ชิ้น

SANKO 461 หมู่ 7 เขตอุตสาห- สําหรับยานพาหนะ
ELECTRONICS กรรมของบริษัท 304 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
THAILAND CO.,LTD. อินดัสเตรียลปาร์ค 7 อิเล็กทรอนิกส์

ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ์ิ (4.10) , (5.3)
จ.ปราจีนบุรี และ (5.5)

โทร. 037-481095-6
18 นอร์ทอีส รับเบอร์ จ.บุรีรัมย์ ยางแท่ง 40,000 ตัน 240.00 ไทย 220
(5.9) จํากัด (เขต 3) (1.16)

NORTH EAST 398 หมู่ 4 ถ.โชคชัย-
RUBBER CO.,LTD. เดชอุดม ต.โคกม้า 

อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โทร. 044-605222

19 สยามเอ็นจีเคส จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 56,700,000 202.40 ญ่ีปุ่น 10
(5.10) ปาร์คปลั๊ก จํากัด (เขต 2) METAL SHELL ชิ้น

SIAM NGK SPARK 700/849 หมู่ท่ี 1 FOR SPARK PLUG 
PLUG CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

อมตะนคร ต.พานทอง (4.3)
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร. 038-447155
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บริษัทลําดับ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
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การ

จ้างงาน

20 สยามเอ็นจีเคส จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ 12,300,000 115.20 ญ่ีปุ่น 10
(5.11) ปาร์คปลั๊ก จํากัด (เขต 2) เช่น SPARK PLUG ชิ้น

เป็นต้น

และชิ้นส่วนโลหะ 18,700,000
เช่น METAL SHELL ชิ้น

FOR SENSOR 
เป็นต้น

(4.3) และ (4.10)
21 ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ จ.ลําพูน ชิ้นส่วนอากาศยาน 5,110 ชิ้น 73.60 เนเธอร์ 50
(5.12) อินทีเรีย ซิสเทมส์ (เขต 3) เช่น INFLIGHT แลนด์

(ไทยแลนด์) จํากัด 68/2-3 หมู่ 4 TRASH COMPACTOR

DRIESSEN AIRCRAFT ถ.เชียงใหม่-ลําปาง และ BEVERAGE
INTERIOR SYSTEMS นิคมอุตสาหกรรม CHILLER เป็นต้น
(THAILAND) CO.,LTD. ภาคเหนือ ต.บ้านกลาง (4.9)

อ.เมือง จ.ลําพูน 
โทร. 053-569300

22 วรกุลชัย อินโนเวชั่น กรุงเทพมหานคร เคร่ืองจักรท่ีมี 40 ชุด 9.20 ไทย 30
(5.13) จํากัด (เขต 1) การออกแบบ

WORAKULCHAI 26 ซ.เพชรเกษม 28 ทางวิศวกรรม เช่น
INNOVATIONS แยก 5 แขวงบางจาก PACKAGING 
CO.,LTD. เขตภาษีเจริญ MACHING เป็นต้น

กรุงเทพมหานคร (4.2)
โทร. 02-868588870-5

23 อี อี เอส รีนิวเอเบิล จ.อุบลราชธานี ก๊าซชีวภาพ 22,645,000 126.90 ไทย 19
(5.15) จํากัด (เขต 3) (1.18)

E E S RENEWABLE 333/7 หมู่ 3 
CO.,LTD. ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน 

จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-252977-9
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บริษัทลําดับ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์
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กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน

24 บีคอน แอสเชท 2 จํากัด จ.ชลบุรี บริการทดสอบ 30 ชิ้นงาน 195.00 - 59
(5.16) BEACON ASSETS 2 (เขต 2) ทางวิทยาศาสตร์

LTD. 789/128 หมู่ท่ี 1 (7.21)
นิคมอุตสาหกรรม

ปิ่นทอง ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 038-348080

รวมท้ังส้ิน 1,773.58 909
24 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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