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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 MR. GAETANO กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 2.15 อิตาลี 4
(3.1.1) LIBRATTI (เขต 1) และการลงทุน

50 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี (7.15)
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 02-6522447

2 ไทคอน อินดัสเทรียล จ.ระยอง พัฒนาอาคารสําหรับ - 33.90 ร่วมทุน 2
(3.1.2) คอนเน็คชั่น จํากัด (เขต 2) โรงงานอุตสาหกรรม สิงคโปร์

(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (7.8) สวิตเซอร์
TICON INDUSTRIAL ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง แลนด์
CONNECTION จ.ระยอง สหรัฐฯ
PUBLIC CO.,LTD. โทร. 02-6796565 อังกฤษ

3 MR. TOSHIO กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า - 30.00 ญ่ีปุ่น 11
(3.1.3) MATSUSHITA (เขต 1) และการลงทุน

120 ม.11 อาคารเอ็มไพร์ (7.15)
ทาวเวอร์ ชั้น 4

แขวงบางนา กรุงเทพฯ

ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันพุธท ี5 มีนาคม 2557

                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่  9/2557 วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 29 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2,753.00 ล้านบาท

และมีการจ้างงานรวม 1,830 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่  17/2557  (ก. 9)
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ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน
บริษัท

4 วี-วัน โพลทรี จํากัด จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ 1,900,000 350.00 ไทย 15
(3.1.4) V-ONE POULTRY (เขต 3) (1.5) ตัว

CO.,LTD. 191 ต.ทุ่งกระเต็น
อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์
โทร. 081-9670474

5 ไบโอกรีน พาวเวอร์ จ.ขอนแก่น ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.10 30.00 ไทย 14
(3.1.5) จํากัด (เขต 3) (7.1) เมกะวัตต์

BIOGREEN POWER 88 ม.6 ถ.มิตรภาพ
CO.,LTD. ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา

จ.ขอนแก่น
โทร. 043-418807-13

6 อี เอส 1212 จํากัด จ.สมุทรปราการ ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.250 17.30 ไทย 1
(3.1.6) ES 1212 CO.,LTD. (เขต 1) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง เมกะวัตต์

41/40 ถ.บางนา-ตราด บนหลังคา
ต.บางโฉลง อ.บางพลี (7.1)

จ.สมุทรปราการ
โทร

7 อี เอส เพาเวอร์ จํากัด จ.สมุทรปราการ ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.250 17.10 ไทย 1
(3.1.7) ES POWER CO.,LTD. (เขต 1) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง เมกะวัตต์

41/32,41/35-6 บนหลังคา
ถ.บางนา-ตราด (7.1)

ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-3496584
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ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์
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กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน
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งาน
บริษัท

8 อัครปาล์ม จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ น้ํามันปาล์มดิบ 6,000 ตัน 15.00 ไทย 25
(3.1.8) AKKARA PALM (เขต 3) (1.12)

CO.,LTD. 25/1 หมู่ท่ี 3
ถ.เพชรเกษม ต.ศิลาลอย

อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร. 081-9952929
9 MR. SU DO KEEN กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 3.00 มาเลเซีย 15

(3.1.9) KANG (เขต 1) (5.8)
195 อาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ
โทร. 

10 ทีเอซ ี(ไทยแลนด์) จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 1,500,000 35.00 เกาหลี 20
(3.1.10) จํากัด (เขต 2) สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิ้น

TAC (THAILAND) 789/32 หมู่ท่ี 1 และอิเล็กทรอนิกส์
CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เช่น FILTER

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา เคร่ืองปรับอากาศ,
จ.ชลบุรี FILTER ตู้เย็น

โทร. 038-348670-1 และ FILTER
เคร่ืองกรองน้ํา เป็นต้น

(5.3)

11 MR. SIMONE กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 5.00 อิตาลี 9
(3.1.11) BRACALONI (เขต 1) (5.8)

65 ซ.สุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพ
โทร. 02-6522446-7
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ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์
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งาน
บริษัท

12 โซเชียลอัพ จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ - 1.50 ไทย 60
(3.1.12) SOCIALUP CO.,LTD. (เขต 1) (5.8)

1016 อาคารศรีเฟ่ืองฟุ้ง
ชั้น 4 โซนบี ถ.พระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6338050

13 MR. ARI JUHANI กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.00 ฟินแลนด์ 32
(3.1.13) HONKA (เขต 1) (5.8)

14 นายหลิว ซุน จ.เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 1,000 ตัน 40.00 จีน 42
(5.2) (เขต 3) เช่น ครีมและโลชั่น

อ.หางดง จ.เชียงใหม่ บํารุงผิวและ
เจลล้างหน้า เป็นต้น

(6.9)

15 ตรีสานพร้ินต้ิง จํากัด จ.สมุทรสาคร สิ่งพิมพ์ เช่น 30,528,000 64.70 ไทย 15
(5.3) TRISAN PRINTING (เขต 1) บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ตารางเมตร

CO.,LTD. 30/61 หมู่ 1 (6.16)
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์สินสาคร

ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-833877-78
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ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต
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เงินลงทุน
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การจ้าง

งาน
บริษัท

16 โตโยคิกิ จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ 80,200 ชิ้น 66.60 ญ่ีปุ่น 30
(5.4) อินดัสเทรียล (เขต 1) (TRACTOR)

(ประเทศไทย) จํากัด 967 ถ.พุทธรักษา รถขุดดิน
TOYOKIKI ต.แพรกษาใหม่ (EXCAVATOR)
INDUSTRIAL อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รถยก (FORKLIFT)
CO.,LTD. โทร. 02-2559681 และรถเกลี่ยดิน

(MOTOR GRADER)
เช่น BEAM TILT และ
MANIFOLD เป็นต้น

(4.2)
17 พร วง กิจ จํากัด จ.จันทบุรี เคร่ืองประดับ 1,200,000 180.00 เยอรมนี 960
(5.5) PORN WONG KITE (เขต 3) และชิ้นส่วน ชิ้น

CO.,LTD. 23/3, 21หมู่ 7 (3.7)
ถ.ญาณวิโรจน์ 

ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี

โทร. 039-325199
18 MR. ALAIN จ.สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์จาก 2,052 ตัน 200.00 ฮ่องกง 148
(5.6) MISSORTEN (เขต 1) ยางธรรมชาติ เช่น

ท่ีนอน เป็นต้น
-ไม่ระบุท่ีอยู่- (1.16)

19 มิยามะ พรีซิชั่น จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 204 ตัน 200.00 ญ่ีปุ่น 19
(5.7) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) FUEL PIPE 

MIYAMA PRECISION นิคมอุตสาหกรรม CONNECTOR 
(THAILAND) CO.,LTD. ปิ่นทอง ชลบุรี เป็นต้น

(4.3)
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ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์
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20 พลาสติกโปร จํากัด จ.ปทุมธานี ขวดพลาสติก 21,024,000 4.50 ไทย 16
(5.8) PLASTIC PRO (เขต 1) (6.12) ใบ

CO.,LTD. 25/16 หมู่ 12 
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
โทร. 081-8246933

21 ไทยขนส่งทางน้ํา จํากัด กรุงเทพฯ ขนส่งทางเรือ 4 ลํา 53.00 ไทย 18
(5.9) THAI RIVER (เขต 1) (7.9)

TRANSPORT 1705-1707 ถ.เจริญนคร
CO.,LTD. แขวงบางลําภูล่าง

เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-4370133

22 MR. TATSUYA จ.สมุทรปราการ แม่พิมพ์ 100 ชุด 72.50 ญ่ีปุ่น 43
(5.10) HOTTA (เขต 1) อุปกรณ์จับยึด 160 ชุด

90/30-31 ถ.บางพลี-ตําหรุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และ 48,000 ชิ้น
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี การซ่อมแซมแม่พิมพ์

จ.สมุทรปราการ ท่ีผลิตเอง
โทร. 02-6320900 (4.2)

23 ชินเซย์ โคกิ จ.ชลบุรี ชุดเกียร์สําหรับ 140,000 ชุด 120.00 ญ่ีปุ่น 40
(5.11) (ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) ยานพาหนะและ

SHINSEI KOKI นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชิ้นส่วนชุดเกียร์ 1,400,000 
(THAILAND) CO.LTD. ชลบุรี (บ่อวิน) ต.บ่อวิน  เช่น SHIFT LEVER ชิ้น

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  CONTROL,SHIFT
โทร. 02-7132025 LEVER PLATE และ

UPPER/LOWER
HOUSING เป็นต้น

(4.10)
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ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์
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การจ้าง

งาน
บริษัท

24 ฟ้าใสการเกษตร จํากัด จ.นครปฐม/จ.ราชบุรี ไข่ไก่ (จ.นครปฐม) 49,980,000 351.40 ไทย 17
(5.12) FASAI KARNKASET (เขต 1) และ (เขต 2) ฟอง

CO.,LTD. 106 ม.11 ต.บางเลน ไก่รุ่น (จ.ราชบุรี) 2,076,600
อ.บางเลน จ.นครปฐม (1.5) ตัว
โทร. 034-301531-5

25 เซนต์โกเบน ซีคิวริท จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ 400,000 ชิ้น 267.00 ร่วมทุน 34
(5.13) (ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) เช่น กระจกข้าง เบลเย่ียม

SAINT-GOBAIN 64/8 นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ฝร่ังเศส
SEKURIT (THAILAND) อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) (4.10) ไทย
CO.,LTD. ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
โทร. 038-667800

26 อิวาตะ โบลท์ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 450 ตัน 191.90 ญ่ีปุ่น 30
(5.15) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) SCREW, BOLT, 

IWATA BOLT นิคมอุตสาหกรรม PIN, RIVET เป็นต้น
(THAILAND) อมตะนคร จ.ชลบุรี (4.3)
CO.,LTD. โทร. 02-7407860-2
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ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
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การจ้าง

งาน
บริษัท

27 อาพิค ยามาดะ จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 5,000 ชิ้น 70.00 สิงคโปร์ 25
(5.16) พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) (เขต 1) เช่น PUNCH GUIDE

จํากัด 899/55 หมู่ท่ี 21 และ PUNCH เป็นต้น
ซ.จงศิริ ปาร์คแลนด์ แม่พิมพ์และ 10 ชุด
ถ.คลองเอเช ต.บางพลี อุปกรณ์จับยึด

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (4.2)
โทร. 02-6616061

28 เอ็นซุ โมลด้ิง โพรดักส์ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ 930 ตัน 69.70 ญ่ีปุ่น 24
(5.17) (ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) เช่น ชิ้นส่วนพลาสติก

ENSHU MOLDING 700/354 หมู่ 6 ของเข็มขัดนิรภัย
PRODUCTS ถ.บางนา-ตราด เป็นต้น
(THAILAND) CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรม (4.10)

อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 038-465354-5
29 เทพผดุงพรมะพร้าว จ.นครปฐม ผลิตภัณฑ์จากพืช 25,200,000 260.20 ไทย 160

(5.18) จํากัด (เขต 1) ผัก ผลไม้ ได้แก่ ลิตร
THEP PADUNG 58-59 หมู่ 5 น้ํามะพร้าว น้ํากระทิ
PORN COCONUT ถ.พุทธมณฑลสาย 4 บรรจุภาชนะผนึก
CO.,LTD. ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน (1.11)

จ.นครปฐม
โทร. 02-8131102

รวมท้ังส้ิน 2,753.45 1,830
29 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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