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

http://www.boi.go.th                                                                E-mail:head@boi.go.th
ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 ท็อป ออฟ พลาสติก จํากัด จ.ระยอง ABS SHEET 29.20 ร่วมทุน 12
TOP OF PLASTIC ต.แม่นํ้าคู้ อ.ปลวกแดง (6.6) ไทย
CO., LTD. จ.ระยอง เกาหลีใต้

2 นายพรหมไพโรจน์ กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2.00 ร่วมทุน 5
เคน ไชยพร แขวงดอกไม้ (E - COMMERCE) ไทย

เขตประเวศ กรุงเทพฯ (5.8) อิตาลี

3 บีเอสที เอลโทรมาท เซาท์ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 4.00 เยอรมนี 5
อีสท์ เอเชีย จํากัด 455/21 หมู่บ้านบีซ และการลงทุน

พัฒนาการ-อ่อนนุช (7.7)
ถ.พัฒนาการ 

ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 22 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 3,069.40 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 607 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี  31/2559  (ก.18)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559
              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 10/2559 วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

4 เหย่าคุน แมชชินเนอร่ี จํากัด จ.ระยอง บริษัทการค้า 11.00 จีน 8
YAOKUN MACHINERY เขตอุตสาหกรรมของ ระหว่างประเทศ
CO., LTD. บจก.เหมราชระยองที่ดิน (7.6)

อุตสาหกรรม
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง
5 MR. MATTHIEU MARIE กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 9.30 ไทย 15

BONNET แขวงสีลม เขตบางรัก และการลงทุน
กรุงเทพมหานคร (7.7)

6 ซันเท็น (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร สํานักงานใหญ่ 2.10 ร่วมทุน 4
แขวงปทุมวัน ข้ามประเทศ สิงคโปร์

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (7.6) ญี่ปุ่น
จีน

7 อาชิโมริ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร บริษัทการค้า 14.60 ญี่ปุ่น 5
ASHIMORI (THAILAND) และ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างประเทศ
CO., LTD. แขวงคลองตันเหนือ (7.6)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
8 MR. KEISUKE TOBE กรุงเทพมหานคร บริษัทการค้า 38.00 ญี่ปุ่น 9

แขวงบางนา เขตบางนา ระหว่างประเทศ
กรุงเทพฯ (7.6)

9 MR. SATOSHI KUWAHARA กรุงเทพมหานคร บริษัทการค้า 10.00 ญี่ปุ่น 8
แขวงบางนา เขตบางนา ระหว่างประเทศ

กรุงเทพฯ (7.6)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

10 ฮันซ่า อินเตอร์เทค จํากัด จ.นครราชสีมา เคร่ืองจักรสําหรับ 17.70 ร่วมทุน 69
HANSA INTERTECH เขตอุตสาหกรรมสุรนารี งานอุตสาหกรรม ไทย
CO., LTD. ต.หนองระเวียง อ.เมือง เช่น หม้อนํ้าสําหรับ เยอรมัน

จ.นครราชสีมา อุตสาหกรรม (BOILER),
เคร่ืองเขย่าหัวมัน

(ROOT PRE-CLEANER),
เคร่ืองล้างหัวมัน

(ROOT CLEANING),
เคร่ืองสับย่อยหัวมัน
(ROOT CHOPPER),

ชุดอบแป้ง
(STARCH DRAYER) 
และเคร่ืองควบคุม
เคร่ืองจักรอัตโนมัติ

(AUTOMATIC 
CONTROL SYSTEM)

เป็นต้น
(4.5.2)

11 เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด จ.ลําพูน SEMICONDUCTOR 192.00 เกาหลี 28
KEC (THAILAND) CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ DEVICE 

เขตประกอบการเสรี (5.4.9)
ต.บ้านกลาง อ.เมือง

จ.ลําพูน
12 ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ จ.ระยอง แบตเตอร่ีสําหรับรถยนต์ 73.30 เยอรมัน 11

ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ นิคมอุตสาหกรรม HYBRID (PHEV)
(ประเทศไทย) จํากัด อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร (4.8.3.1)
DTS DRAEXLMAIER อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
AUTOMOTIVE SYSTEMS 
(THAILAND) CO., LTD.
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

13 ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ฉลากสินค้า (LABEL) 165.00 แคนาดา 39
CCL LABEL (THAI) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (6.14.2)
CO., LTD. ต.บางสมัคร อ.บางปะกอง

จ.ฉะเชิงเทรา

14 อมตะ ซัมมิท จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ 154.20 ไทย 10
(1) เรดด้ี บิลท์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม

AMATA SUMMIT อมตะนคร 700 หมู่ 1 และ/หรือคลังสินค้า
READY BUILT CO., LTD. ต.คลองตําหรุ อ.เมือง (7.8)
(จํานวน 6 โครงการ) จ.ชลบุรี

15 อมตะ ซัมมิท จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ 263.80 ไทย -
(2) เรดด้ี บิลท์ จํากัด โรงงานอุตสาหกรรม

และ/หรือคลังสินค้า
(7.8)

16 อมตะ ซัมมิท จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ 595.90 ไทย -
(3) เรดด้ี บิลท์ จํากัด โรงงานอุตสาหกรรม

และ/หรือคลังสินค้า
(7.8)

17 อมตะ ซัมมิท จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ 226.60 ไทย -
(4) เรดด้ี บิลท์ จํากัด โรงงานอุตสาหกรรม

และ/หรือคลังสินค้า
(7.8)

18 อมตะ ซัมมิท จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ 799.90 ไทย -
(5) เรดด้ี บิลท์ จํากัด โรงงานอุตสาหกรรม

และ/หรือคลังสินค้า
(7.8)

19 อมตะ ซัมมิท จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ 110.80 ไทย -
(6) เรดด้ี บิลท์ จํากัด โรงงานอุตสาหกรรม

และ/หรือคลังสินค้า
(7.8)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

20 นายสมนึก แซ่โง้ว จ.สกลนคร ยางแท่ง/ยางผสม 462.70 ไทย 260
(Block Rubber/

-ไม่ระบุที่อยู่- Compound Rubber)
(1.16)

21 สยามลัคกี้มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 100.00 ไทย 19
SIAM LUCKY MARINE 553 อาคาร (7.3.3)
CO., LTD. เดอะพาลาเดียม ชั้น 30 

ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

22 เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จ.สมุทรสาคร เคร่ืองด่ืมจากพืชผักผลไม้ 201.00 ไทย 100
จํากัด ต.คลองมะเด่ือ เช่น นํ้ามะม่วง และ
HERITAGE SNACKS อ.กระทุ่มแบน นํ้าอัลมอนด์ เป็นต้น
FOODS CO., LTD. จ.สมุทรสาคร (1.17)

รวมท้ังส้ิน 3,483.10 607
22 โครงการ ล้านบาท คน

** บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด  การจ้างงาน 10 คน (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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