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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 อีทีเค อีเอ็มเอส เอเชีย จ.ระยอง บริษัทการค้า 26.50 เดนมาร์ก 6
โปรดักชั่นส์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ
ETK EMS ASIA อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) (7.6)
PRODUCTIONS CO., LTD. ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
2 ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน จ.สระบุรี สนับสนุนการค้า 47.10 ร่วมทุน 161

แมชีเนอรี ่(ไทยแลนด์) จํากัด ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค และการลงทุน สิงคโปร์
HITACHI CONSTRUCTION จ.สระบุรี (7.7) ญี่ปุ่น
MACHINERY (THAILAND)
CO., LTD.

3 แยงจินิค อินดัสตรี้ จ.ปทุมธานี ชิ้นส่วนพลาสติก 45.50 ร่วมทุน 57
(ประเทศไทย) จํากัด 22/21 หมู่ที่ 7 สําหรับอุตสาหกรรม ไทย
YANGINIC INDUSTRY ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, ไต้หวัน
(THAILAND) CO., LTD. จ.ปทุมธานี อิเล็กทรอนิกส์,

และยานยนต์ เป็นต้น
(6.6)

4 MR. CONG LUO กรุงเทพมหานนคร ซอฟต์แวร์ 5.00 จีน 9
แขวงยานนาวา เขตสาทร (5.7)

กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ที่ต้ังโครงการ/ 

    สถานที่ติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 26 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,388.61 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 756 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 55/2559 (ก.29)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
                   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 16/2559 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ที่ต้ังโครงการ/ 

    สถานที่ติดต่อ
ลําดับ บริษัท

5 เอ็ดดูดี จํากัด จ.นนทบุรี ซอฟต์แวร์ 3.50 ไทย 44
EDDUDEE CO., LTD. 120/14 หมู่ 2 (5.7)

ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน 
อ.เมือง จ.นนทบุรี

6 MR. KOSUKE SOGO กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 8.00 ร่วมทุน 22
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (5.7) สิงคโปร์

แอ๊ดเอ็มควอเทียร ์ ญี่ปุ่น
ชั้น 22 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

7 นายชวภาส องค์มหัทมงคล กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 9.00 ร่วมทุน 28
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร (5.7) ไทย

กรุงเทพฯ สิงคโปร์

8 เจ.เอ.เอ็ม เทคโนโลย ี จ.สมุทรปราการ CONNECTOR 43.40 ญี่ปุ่น 6
(ไทยแลนด์) จํากัด 888/28 หมู่ที่ 9 (5.4.19)
J.A.M. TECHNOLOGY ถ.เลียบคลองส่งน้ํา
(THAILAND) CO., LTD. สุวรรณภูมิ ต.บางปลา

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
9 นายธานี ศิริพงษ์ กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2.00 ลัคเซมเบิร์ก 29

88/39 ซ.บรมราชชนนี (E-COMMERCE)
62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์ (5.8)

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
10 เอ็มเอสพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนของ CONECTOR 32.00 ญี่ปุ่น 15

MSP (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เช่น PIN เป็นต้น
700/856 หมู่ที่ 5 (5.4.19)

ต.หนองกะขะ อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ที่ต้ังโครงการ/ 

    สถานที่ติดต่อ
ลําดับ บริษัท

11 เอ็กซ์แอค โซลูชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 3.00 ออสเตรเลีย 6
XACT SOLUTIONS CO., LTD. แขวงคลองตันเหนือ และการลงทุน

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.7)

12 MR. PRAFUL SHAH จ.ปทุมธานี สํานักงานใหญ่ 10.00 หมู่เกาะ 11
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ข้ามประเทศ เคย์แมน

(7.5)

13 เอ็มเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จ.สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 18.00 ร่วมทุน 16
MX (THAILAND) CO., LTD. ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไทย

จ.สมุทรสาคร (6.2.2) จีน

14 นายชัยยศ คชพันธ์ จ.ภูเก็ต ซอฟต์แวร์ 4.00 ไทย 9
12/86 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต (5.7)

อ.เมือง จ.ภูเก็ต

15 MR. ANTHONY JOHN จ.สุราษฏร์ธานี VACUUM 6.25 ออสเตรเลีย 13
WARREN EXCAVATION UNIT,

ชิ้นส่วนของ VACUUM
EXCAVATION UNIT
เช่น VACUUM HOSE
และ JETTING LANCE

เป็นต้น และการซ่อมแซม
VACUUM EXCAVATION

UNIT ที่ผลิตเอง
(4.5)

16 นางสุนทรี รอดประจง จ.นครราชสีมา ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง 10.00 ไทย 24
2/7 ตรอกสุขสันต์ อุปกรณ์จับยึด
ต.ในเมือง อ.เมือง และการซ่อมแซมอุปกรณ์
จ.นครราชสีมา จับยึดที่ผลิตเอง

(4.3) และ (4.2)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ที่ต้ังโครงการ/ 

    สถานที่ติดต่อ
ลําดับ บริษัท

17 โรจนะ อินดัสเตรียล จ.ชลบุรี น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 183.20 ร่วมทุน 8
แมเนจเม้นท์ จํากัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (7.1) ไทย
ROJANA INDUSTRIAL ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ญี่ปุ่น
MANAGEMENT CO., LTD. จ.ชลบุรี

18 โกแบร์ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ 10.00 ร่วมทุน 3
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ข้ามประเทศ สิงคโปร์

แอ๊คควอเทียร ์ (7.5) ดัตซ์
ห้อง BTE-TWR.23.2309
ชั้น 23 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ
19 มูราตะ อิเล็กทรอนิกส ์ จ.ลําพูน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 250.30 ญี่ปุ่น 83

(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม เช่น ULTRASONIC
MURATA ELECTRONIC ภาคเหนือ 63 หมู่ที่ 4 SENSOR เป็นต้น
(THAILAND) CO., LTD. ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 (5.5)

(เขตประกอบการเสรี) 
อ.เมือง จ.ลําพูน 

20 เนเชอรัลเลเท็กซ์ จ.ปทุมธานี / ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 69.60 ไทย 120
แมทเทรส แอนด์ พิลโล จํากัด  จ.สมุทรปราการ เช่น หมอนยางพารา
NATURAL LATEX ต.บึงขําอ้อ อ.หนองเสือ เป็นต้น
MATTRESS PILLOW จ.ปทุมธานี (1.14.2)
CO., LTD.

21 สยาม พรีสเตรสเซด จ.ชลบุรี P.C. STRAND WIRE 260.00 ร่วมทุน 30
แมททีเรียล จํากัด ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม (4.1.3) ไทย
SIAM PRESTRESSED จ.ชลบุรี ฮ่องกง
MATERIAL CO., LTD.

22 นิสสัน สปริง จ.ระยอง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 60.00 ญี่ปุ่น 8
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
NISSAN SPRING ซีบอร์ด (ระยอง) ต.ตาสิทธิ์ แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง
(THAILAND) CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (4.5.2)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ที่ต้ังโครงการ/ 

    สถานที่ติดต่อ
ลําดับ บริษัท

23 ฟุคูจุ อินดัสทรี จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ 3.06 ญี่ปุ่น 1
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น เช่น WIRE RING เป็นต้น
FUKUJU INDUSTRY ซีบอร์ด (ระยอง) ต.ตาสิทธิ์ (4.8.17)
(THAILAND) CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

24 อิมเมอทัล พาร์ท จํากัด จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 37.60 ไทย 15
IMMALTAL PART CO., LTD. ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ เช่น ฝาครอบ

จ.สมุทรปราการ CONDENSER เป็นต้น
(4.1.3)

25 โพลีเมอร์ริท เอเชีย จํากัด จ.สมุทรปราการ COMPOUNDED 12.10 ไทย 4
POLYMERIT ASIA CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมบางปู PLASTIC และ

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง MASTERBATCH
จ.สมุทรปราการ (6.6)

26 น้ํามันพืชปทุม จํากัด จ.ปทุมธานี ไบโอดีเซล 229.50 ไทย 28
PATUM VEGETABLE OIL 29/3 ถ.ปทุมธานี- (BIO-DIESEL)
CO.,LTD. ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง (1.18)

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
รวมทั้งส้ิน 1,388.61 756

26 โครงการ ล้านบาท คน
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