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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 เอสซีจี นิชิเร จ.สมุทรปราการ บริการรับฝากห้องเย็น 9,000 ตันสินค้า 412.00 ญี่ปุ่น 38

โลจิสติกส์ จํากัด (เขต 1) บริการรถขนส่งห้องเย็น 14 คัน

SCG NICHIREI 173 ม.16 ต.บางเสาธง (1.19)

LOGISTICS CO.,LTD. อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-7061710

2 ไทยกอง จํากัด จ.สงขลา ถุงมือยาง 1,892,160,000 916.90 ไทย 500
(เขต 3) สําหรับตรวจโรค ชิ้น

ต.พะตง อ.หาดใหญ่ (EXAMINATION GLOVE)

จ.สงขลา (3.9)
โทร.

3 ไทยกอง จํากัด จ.ตรัง ถุงมือยาง 1,892,160,000 930.90 ไทย 500
(เขต 3) สําหรับตรวจโรค ชิ้น

(EXAMINATION GLOVE)

(3.9)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

           ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 5/2558 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 10 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 6,025.30 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 1,929 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 20/2558  (ก. 10)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)
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บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

4 ไทยกอง จํากัด จ.ตรัง ถุงมือยาง 1,892,160,000 652.10 ไทย 394
(เขต 3) สําหรับตรวจโรค ชิ้น

(EXAMINATION GLOVE)

(3.9)

5 ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน จ.ชลบุรี หลอดเก็บตัวอย่าง 190,000,000 287.20 ออสเตรีย 12
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) เลือด (BLOOD ชิ้น
GREINER BIO-ONE 700/172 หมู่ท่ี 1 COLLECTION TUBE)
(THAILAND) ต.บ้านเก่า อ.พานทอง (3.9)
CO., LTD. จ.ชลบุรี

โทร. 038-465633
6 MR. YOSHIFUMI จ.ระยอง ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 32,640,000 689.20 ญี่ปุ่น 50

OSHIDA (เขต 2) INNER RING และ ชุด
สวนอุตสาหกรรม OUTER RING เป็นต้น

ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย (4.3)
จ.ระยอง

โทร. 038-961679
7 บอร์กวอร์เนอร์ จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ 787,000 ชิ้น 852.00 อเมริกา 198

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เช่น TURBOCHARGER

BORGWARNER 700/607 หมู่ 4 เป็นต้น
(THAILAND) ต.บ้านเก่า อ.พานทอง (4.10)
CO., LTD. จ.ชลบุรี

โทร. 038-210196-9
8 โตโยเท็ตส ึ จ.ปราจีนบุรี ชิ้นส่วนโลหะ 43,300 ตัน 495.00 ญี่ปุ่น 168

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 3) สําหรับยานพาหนะ
TOYOTETSU เขตอุตสาหกรรม เช่น CENTER BODY
(THAILAND) ของบริษัท 304 PILLAR, FRONT 
CO., LTD. อินดัสเตรียลปาร์ค SUSPENSION 

645 หมู่ 7 MEMBER และ
จ.ปราจีนบุรี DOOR INNER 

โทร. 037-270450 ASSMBLY เป็นต้น
(4.10)
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บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

9 ไดโฮ แมนูแฟคเจอร่ิง จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 1,600 ตัน 490.00 ญี่ปุ่น 30
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรม
DAIHO นิคมอุตสาหกรรม ต่าง ๆ
MANUFACTURING อมตะนคร (6.12)
(THAILAND) 700/642 หมู่ 3
CO., LTD. ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

จ.ชลบุรี
โทร. 038-447023

10 มิลบอน จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 20,000 ตัน 300.00 ญี่ปุ่น 39
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เช่น นํ้ายาย้อมผม
MILBON 7/380 หมู่ 6 แชมพูและครีมนวดผม
(THAILAND) ต.มาบยางพร เป็นต้น
CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6.9)

โทร. 038-027371-5

รวมท้ังสิ้น 6,025.30 1,929
10 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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