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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 สยาม ยาชิโยะ จํากัด จ.ปราจีนบุรี บริษัทการค้า 7.70 ญี่ปุ่น 11
SIAM YACHIYO CO., LTD. 214 หมู่ที ่7 ต.ท่าตูม ระหว่างประเทศ

อ.ศรีมหาโพธิ (7.6)
จ.ปราจีนบุรี

2 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ 102.30 ร่วมทุน 65
THAI UNION GROUP 72/1 หมู่ที ่7 ข้ามประเทศ ไทย
PUBLIC CO., LTD. ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย (7.5) อังกฤษ

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ญี่ปุ่น
และอ่ืน ๆ

3 เบสตั้น โกลบอล ฟู๊ด กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 10.00 ออสเตรเลีย 5
(ไทยแลนด์) จํากัด 689 ซ.สุขุมวิท 35 ระหว่างประเทศ
BESTON GLOBAL FOOD ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน (7.5)
(THAILAND) CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 15 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 2,094.70 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 575 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 64-1/2559 (ก.36)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ท่ี 13 มิถุนายน 2559
                   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 21/2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

4 อินโดรามา เวนเจอร์ส กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 7.50 ร่วมทุน 6
โกลบอล เซอร์วิสเซส จํากัด 75/80-81 อาคารโอเช่ียน ระหว่างประเทศ มอริเชียส
INDORAMA VENTURES ทาวเวอร์ 2 ช้ัน 32 (7.6) อินเดีย
GLOBAL SERVICES LIMITED ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)

ถ.อโศก แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

5 โตโยดะ กิเคน กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 10.00 ญี่ปุ่น 2
(ประเทศไทย) จํากัด 2922/127 ระหว่างประเทศ
TOYODA GIKEN อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. ช้ัน 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ

6 โฟตอน ทรัค จ.ปทุมธานี บริษัทการค้า 6.20 ร่วมทุน 24
(ประเทศไทย) จํากัด ต.บ้านกลาง อ.เมือง ระหว่างประเทศ ไอซ์แลนด์
FOTON TRUCK จ.ปทุมธานี (7.6) และ
(THAILAND) CO., LTD. เบอร์มิวดา

7 แอซิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 40.00 ร่วมทุน 29
ASICS (THAILAND) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างประเทศ สิงคโปร์
CO., LTD. (7.6) ญี่ปุ่น

8 นายวันชนะ โกศัลวิตร์ กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 14.00 มาเลเซีย 7
Wanchana Kosanvit ระหว่างประเทศ

-ไม่ระบุที่อยู่- (7.6)

9 ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จํากัด สมุทรปราการ วิจัยและพัฒนา 40.00 ไทย 8
THAI ELECTRIC VEHICLE 1 หมู ่10 ซ.วัดมหาวงศ์ (7.11)
CO., LTD. ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย 

ต.สําโรง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

10 เอจีซี เทคโน กลาส จ.ชลบุรี บริษัทการค้า 2.00 ญี่ปุ่น 3
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ
AGC TECHNO GLASS อมตะนคร (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. 700/322 หมู่ที ่6

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง 
จ.ชลบุรี

11 นางชารียา เหล่าบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 47.00 ไทย 26
50/1 ถ.เพชรเกษม (Wood Pellet)
ต.เสวียต อ.ท่าฉาง (1.17)
จ.สุราษฎร์ธานี

12 นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด จ.บุรีรัมย์ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 200.00 ไทย 12
NORTH EAST RUBBERS 398 ต.โคกม้า (7.1)
CO., LTD. อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

13 ไพโอเนียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด กรุงเทพฯ โรงแรม 1,240.00 ไทย 77
PIONEER PROPERTY ไฮแอทเพลส ถ.สุขุมวิท (7.23.1)
CO., LTD. แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

14 อีเลฟเว่น สตรีท กรุงเทพฯ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 123.00 ร่วมทุน 250
(ประเทศไทย) จํากัด เขตสาทร กรุงเทพฯ (E-Commerce) สิงคโปร์
11 STREET (THAILAND) (5.8) เกาหลี
CO., LTD.
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

15 เซียว เซียง เคมีคอล จ.ระยอง ZINC OXIDE 245.00 จีน 50
อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์
XIAO XIANG CHEMICAL อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร สําหรับอุตสาหกรรม
INDUSTRY (THAILAND) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6.1)
CO., LTD.

รวมทั้งส้ิน 2,094.70 575
15 โครงการ ล้านบาท คน
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