
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
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http://www.boi.go.th                                                             E-mail:head@boi.go.th

ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 นายอรรถพล จ.เชียงราย ซอฟต์แวร์ 1.25 ไทย 2

พุทธนานุวัฒน์ (เขต 3) (5.8)

426-427 หมู่2

ถ.บรรพปราการ ต.เวียง

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2 โคนิเคิล  จํากัด จ.นนทบุรี ซอฟต์แวร์ 1.50 ไทย 6

CONICLE CO., LTD. (เขต 1) (5.8)

32/168 หมู่ 1

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

3 โกลด์วินด์ กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า 14.00 ฮ่องกง 12

อินเตอร์เนชั่นแนล (เขต 1) และการลงทุน

(ประเทศไทย) จํากัด 65/28 Chamnan Phenjati (7.15)

GOLDWIND Business Center 

INTERNATIONAL ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง

(THAILAND) CO., LTD. กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 39/2558  (ก. 20)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
                   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 10/2558 วันจันทร์ท่ี 9 มีนาคม 2558 

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 52 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 5,066.81 ล้านบาท

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

และมีการจ้างงานรวม 4,929 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

4 นายโยธิน อินทรประสงค์ กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า 44.00 สิงคโปร์ 22

(เขต 1) และการลงทุน

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน (7.7)

กรุงเทพฯ

5 MR. LEE EUNGKYOO จ.ระยอง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 19.30 ร่วมทุน 70

(เขต 2) (MOLD PARTS) เกาหลี

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น แม่พิมพ์ (MOLD) และ จีน

ซีบอร์ด (ระยอง) การซ่อมแซมแม่พิมพ์

จ.ระยอง ที่ผลิตเอง 

(4.2)

6 เมืองพลบรีดเดอร์ฟาร์ม จํากัด จ.พิษณุโลก ผลิตลูกไก่ 144.60 ไทย 30

MUFANGPOL BREEDER (เขต 3) (1.5)

FARM CO., LTD. 289 หมู่ 11 ต.ดอนทอง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

7 เคแอลซี ไบโอ กรีนเทค จํากัด จ.สตูล เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 167.30 ไทย 61

KLC BIO GREENTECH (เขต 3) (BIOMASS PELLET)

CO., LTD. หมู่ 6 ถ.ยนตรการกําธร (1.17)

ต.ควนโดน อ.ควนโดน

จ.สตูล 

8 ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จํากัด จ.สตูล เลี้ยงไก่เนื้อ 139.30 ไทย 26

SILVER FARM CENTER (เขต 3) (1.5)

CO., LTD. ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ 

จ.ลพบุรี

9 ออปติมัส แพคเกจจ้ิง จํากัด จ.ชลบุรี/จ.อยุธยา ถาดพลาสติก 36.40 ไทย 75

OPTIMUS PACKGING (เขต 2) (6.12)

CO., LTD. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

10 ซี.อี.เอส. ซิสเต็มส์ จํากัด จ.ปทุมธานี ชิ้นส่วนพลาสติก 9.50 ไทย 50

C.E.S. SYSTEMS CO., LTD. (เขต 1) และแม่พิมพ์

64/104 หมู่ 19 (4.2) และ (6.12)

เขตอุตสาหกรรมนวนคร

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

11 เจเอสพี โฟม โปรดักส์ จ.สมุทรปราการ EXPANDED 205.00 ร่วมทุน 47

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) POLYPROPYLENE สิงคโปร์

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย BEADS ญี่ปุ่น

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (6.12)

12 ที แอนด์ เค ไฮเทค จํากัด จ.ระยอง COMPOUNDED 40.00 เกาหลี 25

T&K HITECH CO., LTD. (เขต 2) PLASTIC

นิคมอุตสาหกรรม (6.12)

อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

13 เอ พลัส เรียลเอสเตท จํากัด จ.นนทบุรี ที่อยู่อาศัยสําหรับ 36.10 ไทย 15

A PLUS REAL ESTATE (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย

CO., LTD. หรือปานกลาง

(โครงการที่ 1) (7.5)

14 เอ พลัส เรียลเอสเตท จํากัด จ.นนทบุรี ที่อยู่อาศัยสําหรับ 36.10 ไทย -

A PLUS REAL ESTATE (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย

CO., LTD. หรือปานกลาง

(โครงการที่ 2) (7.5)

* (การจ้างงานรวม 2 โครงการ 15 คน)

15 ทีเอส คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จ.ชลบุรี ใบมีดปาดสีหรือหมึก 82.00 ร่วมทุน 20

จํากัด (เขต 2) พิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์ ไทย

TS CORPORATION นิคมอุตสาหกรรม (DOCTOR BLADE ญี่ปุ่น

(ASIA) CO., LTD. อมตะนคร จ.ชลบุรี FOR PRINTING 

 MACHINE)

(4.2)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

16 นายนิกร ธะนะวงศ์ จ.สมุทรปราการ การอบ-ชุบโลหะ 59.90 ไทย 15

(เขต 1) (HEAT TREATMENT)

(4.5)

-ไม่ระบุ-

17 สตาร์คอร์ จํากัด จ.ระยอง -เหล็กรูปพรรณข้ึนรูปเย็น 60.50 ไทย 38

(เขต 2) เช่น เหล็กกล่อง และ

เขตอุตสาหกรรมของ เหล็กรางตัวซี เป็นต้น

บริษัทเหมราชระยองที่ดิน และโครงสร้างโลหะ

อุตสาหกรรม สําหรับงานก่อสร้าง

ต.หนองละลอก หรืองานอุตสาหกรรม

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง -แผ่นหลังคาหรือผนังเหล็ก

-อุปกรณ์สําหรับติดตั้ง

หลังคาหรือผนังเหล็ก

(4.3) และ (4.19)

18 จี ดับบลิว ไอ เทรดดิ้ง จ.สระบุรี อาหารสัตว์เลี้ยง เช่น 105.00 ไทย 75

จํากัด (เขต 2) อาหารสุนัข อาหารแมว 

GWI TRADING 40 ถ.สุวรรณศร เป็นต้น

CO., LTD. ต.โคกตูม อ.หนองแค (1.6)

จ.สระบุรี

19 สินสาคร จ.สมุทรสาคร น้ําประปา 30.00 ไทย 14

วอเตอร์เวิร์ค จํากัด (เขต 1) (7.1)

SINSAKHO 24/15 หมู่ 6

WATERWORK CO., LTD. ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

20 ชัวร์แทงค์ จ.ระยอง ผลิตและซ่อมบํารุงรักษา 53.40 ไอร์แลนด์ 260

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) ตู้คอนเทนเนอร์

SURETANK (THAILAND) 24/15 หมู่ 6 ต.สํานักท้อน (4.18)

CO., LTD. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

21 โปรเฟนเดอร์ จํากัด จ.นครปฐม ชิ้นส่วนยานพาหนะ 74.40 ไทย 96

PROFENDER CO., LTD. (เขต 1) เช่น โช้คอัพ

8/8 หมู่ 3 ต.หอมเกร็ค (Shock Absorber) 

อ.สามพราน จ.นครปฐม

(4.10)

22 ไทย โคะอิโท จํากัด จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนโคมไฟสําหรับ 105.30 ร่วมทุน 16

THAI KOITO CO., LTD. (เขต 1) ยานพาหนะ เช่น BODY, ไทย

370 หมู่ 17 REFLECTOR,EXTENSION ญี่ปุ่น

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และ LENS เป็นต้น

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (4.10)

จ.สมุทรปราการ

23 ไทย โคะอิโท จํากัด จ.สมุทรปราการ การเคลือบผิว 44.10 ร่วมทุน 14

THAI KOITO CO., LTD. (เขต 1) (SURFACE TREATMENT) ไทย

370 หมู่ 17 (4.4) ญี่ปุ่น

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

24 MR. TAKAYUKI AOKI จ.ปราจีนบุรี ALUMINIUM ALLOY 220.90 ญี่ปุ่น 27

(เขต 3) INGOT และ MOLTEN

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ALUMINIUM ALLOY 

จ.ปราจีนบุรี (2.17)

25 ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล จ.สิงห์บุรี เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้แช่ 104.00 ไทย 380

รีฟรีเจอร์เรชั่น (เขต 3) และตู้ทําน้ําเย็น เป็นต้น

(ประเทศไทย) จํากัด 103 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย (5.2)

SONGSERM ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี

COMMERCIAL จ.สิงห์บุรี

(THAILAND) CO., LTD.
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

26 เลียร์ ออโต้โมทีฟ จ.ระยอง โครงเบาะและเบาะรถยนต์ 163.70 ร่วมทุน 276

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (4.10) อเมริกัน

LEAR AUTOMOTIVE 64/3 หมู่ 4 ญี่ปุ่น

(THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น

ซีบอร์ด (ระยอง) 

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

27 นิชิกาว่า เดชาพลาเลิศ จ.นครราชสีมา ชิ้นส่วนยาง 36.00 ร่วมทุน 8

คูปเปอร์ จํากัด (เขต 3) สําหรับยานพาหนะ เช่น ไทย

NISHIKAWA TACHAPLALER 399 ม.3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย WEATHERSTRIP เป็นต้น ญี่ปุ่น

COOPER CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมสุรนารี (4.10) อเมริกัน

ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

28 เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาช จ.เชียงใหม่ แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ 49.70 ไทย 32

K.C. METAL SHEET PUBLIC (เขต 3) แป และประตูม้วน

CO., LTD. ต.สารภี อ.สารภี (4.3)

จ.เชียงใหม่

29 MR. MALTE SCHULDT จ.สมุทรปราการ อุปกรณ์ของระบบ 24.00 เยอรมัน 33

(เขต 1) กรองอากาศ 

(AIR PURIFICATION

-ไม่ระบุ- EQUIPMENT) 

เช่น AIR FILTER เป็นต้น

(4.2)

30 MS. JEAN, WONG จ.สระแก้ว ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 180.00 เคย์แมน 642

KUAN-MAY (เขต 3) (CAST IRON OR ไอส์แลนด์

STEEL PARTS) 

ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร ชิ้นส่วนโลหะปั๊มข้ึนรูป 

จ.สระแก้ว (STAMPING PARTS)

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง 

(2.15), (4.3) และ (4.2)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

31 เอสอีดับบลิวเอส- จ.ระยอง ชิ้นส่วนพลาสติกสําหรับ 146.40 ร่วมทุน 60

คอมโพเนนท์ (เขต 2) ยานพาหนะ เช่น HOUSING, ไทย

(ประเทศไทย) จํากัด 7/129 ม.3 RETAINER และ ญี่ปุ่น

SEWS-COMPONENTS นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ CONNECTOR เป็นต้น

(THAILAND) LTD. ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง (4.10)

จ.ระยอง

32 โบโชคุ ออโตโมทีฟ จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น 70.00 ญี่ปุ่น 12

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) SUN VISOR เป็นต้น

BOSHOKU 300/300 ต.ตาสิทธิ์ (4.10)

AUTOMOTIVE อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

(THAILAND) CO., LTD.

33 MR. EIICHIRO ISHIHARA จ.ชลบุรี ผ้าทอและเส้นด้าย 100.00 ร่วมทุน 37

(เขต 2) (3.1) ไทย

700/845 นิคมอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

อมตะนคร ต.หนองกะขะ 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

34 ไทยแน็กซิส จํากัด จ.ปราจีนบุรี ป้ายผ้าพิมพ์ (Print Label) 99.20 ร่วมทุน 222

THAI NAXIS CO., LTD. (เขต 3) ป้ายกระดาษพิมพ์ ไทย

222 ถ.สุวรรณศร (Paper Hang Tag) ฮ่องกง

ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี (3.1) ญี่ปุ่น

จ.ปราจีนบุรี

35 กรีน 1999 จํากัด จ.ชลบุรี อาหารจากพืชผักผลไม้อบแห้ง 78.97 ไทย 64

GREEN 1999 CO., LTD. (เขต 2) และสารสกัดจากพืชสมุนไพร

700/844 นิคมอุตสาหกรรม (1.11) และ (1.12)

อมตะนคร ต.หนองกะขะ 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

36 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล จ.นครราชสีมา แป้งแปรรูป 200.00 ไทย 58

(เขต 3) (Modifled Starch)

29 หมู่ 11 ต.ง้ิว (1.13)

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีตั้งโครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
(สัญชาติ)

37 นางภิญญาพัชญ์ จ.นครสวรรค์ ชิ้นส่วนอลูมิเนียมหล่อ 50.00 ไทย 27

สมบูรณ์กิตกร (เขต 3) (ALUMINIUM DIE CASTING)

(2.17) และ (4.3)

-ไม่ระบุ-

38 นายสุขวัฒน์ อําฤคขจร จ.สมุทรสาคร เคร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรม 103.00 ไทย 90

(เขต 1) เช่น เคร่ืองจักรสําหรับผลิตยา 

18/89 หมู่ 6 อาหาร และเคร่ืองสําอาง 

ต.คอกกระบือ เป็นต้น

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (4.2)

39 สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี กระดาษเคลือบกลางด้วย 60.00 ไทย 7

จํากัด (เขต 2) พลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม

SIAM KRAFT INDUSTRY 99 หมู่ 6 ถ.แสงชูโต (Plastic Inserted Paper

CO., LTD. (สายเก่า) ต.วังศาลา for Industry)

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (6.12)

40 มินิเกรท แพคก้ิง จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนพลาสติกสําหรับ 11.90 ไต้หวัน 98

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 

MINIGREAT PACKING 100 หมู่ 6 ต.หนองบอนแดง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

(THAILAND) CO., LTD. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และยานยนต์ เป็นต้น

(6.6)

41 เกนชิปวูดอินดัสเตรียล จ.เพชรบุรี ไม้ปูพื้น ไม้ฝาผนัง 140.00 ไต้หวัน 230

จํากัด (เขต 3) (ยกเว้น จากไม้หวงห้าม)

GEN SIP WOOD 229/1 ถ.เพชรเกษม (3.15)

INDUSTRIAL CO., LTD. ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอํา

จ.เพชรบุรี

42 บีเจซี เอฟวี่ อินดัสทรี จ.ระยอง โครงสร้างโลหะสําหรับงาน 270.00 ร่วมทุน 466

(1) จํากัด (มหาชน) (เขต 2) ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ไทย

BJC HEAVY INDUSTRIES 594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ (FABRICTION INDUSTRY เกาหลีใต้

PUBLIC CO., LTD. อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หรือการซ่อม PLATFORM)

(รวมจํานวน 3 โครงการ) (4.19)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
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43 บีเจซี เอฟวี่ อินดัสทรี จ.ระยอง โครงสร้างโลหะสําหรับงาน 250.00 ร่วมทุน 386

(2) จํากัด (มหาชน) (เขต 2) ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ไทย

(FABRICTION INDUSTRY เกาหลีใต้

หรือการซ่อม PLATFORM)

(4.19)

44 บีเจซี เอฟวี่ อินดัสทรี จ.ระยอง โครงสร้างโลหะสําหรับงาน 250.00 ร่วมทุน 406

(3) จํากัด (มหาชน) (เขต 2) ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ไทย

(FABRICTION INDUSTRY เกาหลีใต้

หรือการซ่อม PLATFORM)

(4.19)

45 เกษมสันต์ จํากัด จ.ลําพูน บริการรับฝากห้องเย็น 100.60 ไทย 13

KASAMSAN CO., LTD. (เขต 3) (Cold Storage)

40 หมู่ 21 ต.มะขามแจ้ (1.19)

อ.เมือง จ.ลําพูน

46 ไทยเอ็นเนอร์ย่ี จ.สุพรรณบุรี เคร่ืองปรับปรุงคุณภาพน้ํา 20.00 ไทย 50

คอนเซอร์เวชั่น จํากัด (เขต 2) และชิ้นส่วนเคร่ืองปรับปรุง

THAI ENERGY 320 ต.สนามชัย อ.เมือง คุณภาพน้ํา

CONSERVATION จ.สุพรรณบุรี (4.2)

CO., LTD.

47 ไทยเบนกัน จํากัด จ.ระยอง ข้อต่อท่อโลหะ 230.30 ญี่ปุ่น 30

THAI BENKAN (เขต 2) (Carbon steel Butt-

CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของ Weld Fitting)

บริษัทสยามอีสเทิร์น (4.3)

อินดัสเตรียลปาร์ค ระยอง 
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48 นางมัณฑนา เหล่าจิรกร จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ 80.00 ไทย 22

(1) (รวมจํานวน 3 โครงการ) (เขต 3) (1.5)

 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

49 นางมัณฑนา เหล่าจิรกร จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ 80.00 ไทย 22

(2) (เขต 3) (1.5)

50 นางมัณฑนา เหล่าจิรกร จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ 80.00 ไทย 22

(3) (เขต 3) (1.5)

51 เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากัด จ.ราชบุรี ก๋วยเตี๋ยวก่ึงสําเร็จรูป 124.29 ร่วมทุน 140

(มหาชน) (เขต 2) และเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง ไทย

PRESIDENT RICE PRODUCT 158 ถ.ทรงพล ต.ปากแรด (1.11) เยอรมนี

PUBLIC CO., LTD. อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ญี่ปุ่น

โทร. 

52 MR. CHEN CHIH-CHI จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยางธรรมชาติ 234.90 ไต้หวัน 80

(เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรรมต่าง ๆ

(NATURAL RUBBER PARTS

FOR INDUSTRIAL USE) 

เช่น ยานพาหนะ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

(1.16)

รวมทั้งส้ิน 5,066.81 4,929
52 โครงการ ล้านบาท คน
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