สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222

http://www.boi.go.th
ศูนย์บริการลงทุน

E-mail:head@boi.go.th
ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

ฉบับที่ 97/2559 (ก. 63)
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 33/2559 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 23 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 1,185.10 ล้านบาท
และมีการจ้างงานรวม 2,447 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

บริษัท

1 รายดีน จํากัด
RYDEEN CO., LTD.

2 MR. ATSUSHI KANUMA

3 บุ๊คกิ้งดอทคอม คัสโทเมอร์
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
BOOKING.COM CUSTOMER
SERVICE (THAILAND)
CO., LTD.
4 สยาม โซมาร์ จํากัด
SIAM SOMAR CO., LTD.

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

กรุงเทพฯ
689 ภิรัชทาวเวอร์
แอ๊คเอ็มควอเทียร์ ชั้น 31
ห้อง 3105-3107
ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
ต.บางแก้ว อ.บางพลี

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)
(5.8)

2.00

ไทย

16

บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ
(7.6)

13.00

ญี่ปุ่น

3

กรุงเทพฯ
689 อาคารภรัชทาวเวอร์
แอดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 30
ถ.สุขุมวิท (ซอย 35)
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
399 อาคารอินเตอร์เชนจ
ชั้นที่ 26 ยูนิต 2
ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้า
และการลงทุน
(7.7)

26.00

เนเธอร์แลนด์

54

บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ
(7.6)

10.00

ร่วมทุน
ฮ่องกง
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน

5
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ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

5 โซเล็ค ไอเอชคิว จํากัด
SOLEQ IHQ CO., LTD.

กรุงเทพฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

สํานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ
(7.5)

4.20

สิงคโปร์

7

6 MR. BUI TRUNG HIEU

กรุงเทพฯ
แขวงสีลม เขตบางรัก

ซอฟต์แวร์
(5.7)

8.80

ร่วมทุน
สิงคโปร์
เยอรมนี

30

7 นายศิร์วณิช บวรยศวัฒน์

จ.เชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง

ซอฟต์แวร์
(5.7)

4.50

ร่วมทุน
ไทย
จีน

8

กรุงเทพฯ
754/13 ซ.สุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์
(5.7)

3.00

ไทย

9

9 นายชยุฒ วัชรวิกรม

กรุงเทพฯ
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์
(5.7)

1.00

ไทย

8

10 ซิลเวอร์ มูน อินฟินิต้ี จํากัด
SINVER MOON INFINITY
CO., LTD.

กรุงเทพฯ
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

เครื่องประดับ
(5.8)

7.00

ไต้หวัน

160

11 MR. FANG CHIN-HSING

จ.ชลบุรี
แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง
ชลบุรี (บ่อวิน) ต.บ่อวิน
(4.5)
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

24.00

ไต้หวัน

85

8 อราฮันท์ (ประเทศไทย) จํากัด
ARAHANT (THAILAND)
CO., LTD.
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ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

12 สมุทรสาคร เนเชอรัล
คลีนเอนเนอร์จี จํากัด
SAMUTSAKHON NATURAL
CLEAN ENERGY CO., LTD.

จ.สมุทรสาคร
ต.บางโทรัด อ.เมือง

เชื้อเพลิงจากขยะ
(Refuse Derived Fuel)
(1.16.2)

381.00

ไทย

57

13 ไนน์ต้ไี นน์ นูดเดิ้ล จํากัด
NINETYNINE NOODLE
CO., LTD.

จ.แพร่
ต.ป่าแดง อ.เมือง

เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง
(1.17)

64.10

ไทย

150

14 สยามฟริท จํากัด
SIAM FRIT CO., LTD.

จ.สมุทรสาคร
ต.ป่าแดง อ.เมือง

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการ
อุตสาหกรรม เช่น
Frit, Zirconium
Silicate และ Ceramic
Filler เป็นต้น
(6.1)
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สําหรับอุตสาหกรรม
เช่น ท่อพลาสติกเสริมด้าย
POLYESTER และ
ท่อพลาสติกเสริมโลหะ
เป็นต้น
(6.6)
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(Wood Pellet)

13.90

ไทย

101

5.50

ร่วมทุน
ไทย
อิตาลี

47

110.00

ไทย

79

90.00

ไทย

21

15 เอ็นซีอาร์ - ทีอาร์บี
อินดัสตรี้ จํากัด

16 วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จํากัด
V GREEN AGRICULTURE
CO., LTD.
17 เอส.ซีไลอ้อน จํากัด
S.SEALION CO., LTD.

จ.ระยอง

จ.อุบลราชธานี
89 ต.สระสมิง
อ.วารินชําราบ

(1.17)

กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน
224/25 หมู่ที่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
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ขนส่งทางเรือ
(7.3.3)

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

เงินลงทุน

สัญชาติ

การจ้างงาน

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

(คน)

กรุงเทพฯ
สายนาฬิกา
287 ซ.ฉลองกรุง
และชิ้นส่วนของสายนาฬิกา
แขวงลําปลาทิว
เช่น PIN และ GROUP
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
BUCKLE เป็นต้น
(4.1.3)
กรุงเทพฯ
ชิ้นส่วนโลหะ
นิคมอุตสาหกรรม
เช่น อุปกรณ์จับยึด
ลาดกระบัง 296 หมู่ที่ 4
สายไฟฟ้าแรงสูง
แขวงลําปลาทิว
ตัวเชื่อต่อสายในอุปกรณ์
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทรคมนาคม และรางยึด
แผงพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นต้น
(4.1.3)
จ.มุกดาหาร
อาหารสัตว์
ต.บางทรายน้อย
(1.21)
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

50.90

ร่วมทุน
สวิส
อิตาเลียน
และดัตซ์

618

34.20

ออสเตรเลียน

224

25.00

ไทย

9

21 คิทซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
KITZ (THAILAND) CO., LTD.

จ.สมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ

วาล์ว (VALVE)
(4.1.3)

25.00

ญี่ปุ่น

502

22 เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จํากัด
MT CENTERTRADE CO., LTD.

จ.ชลบุรี
398 หมู่ที่ 7
ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

ยางแผ่นรมควัน
(Ribbed Smoked
Rubber Sheet)
(1.14.1)

262.00

ร่วมทุน
ไทย
สิงคโปร์
จีน

198

จ.ตรัง
ต.นาท่วมเหนือ
อ.เมือง จ.ตรัง

อาหารพร้อมรับประทาน
(1.17)

20.00

ไทย

56

ลําดับ

บริษัท

18 โปร ฟินิช จํากัด
PRO-FINISH CO., LTD.

19 พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์
(ประเทศไทย) จํากัด
PREFORMED LINE
PRODUCTS (THAILAND)
CO., LTD.

20 นายสมยศ ชาญจึงถาวร

23 ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
จํากัด (มหาชน)
KUANG PEI SAN FOOD
PRODUCTS PUBLIC
CO., LTD.
รวมทั้งสิ้น
23 โครงการ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

1,185.10
ล้านบาท
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2,447
คน

