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555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8316

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

ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 จิรโชติ การไฟฟ้า จํากัด จ.สระแก้ว ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 40.00 ไทย 1,010
JIRACHOT ELECTRICITY (เขต 3) (7.1)
CO., LTD. 88/11 หมู ่14 ถ.สุวรรณศร

ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง
จ.สระแก้ว

2 นายณัฐศรัญญ์ อุทัยชลานนท์ กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 3.00 ร่วมทุน 14
(เขต 1) (5.8) ไทย

ถ.สุขุมวิท ซ.13 Malta
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

3 MR SEN LI กรุงเทพฯ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 14.00 ร่วมทุน 21
(เขต 1) (E - COMMERCE) ไต้หวัน

ถ.ศรีนครินทร์ แขวง (5.9) จีน
สวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ

4 วู้ดด้า จํากัด จ.นครปฐม เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 34.00 ไทย 26
WOODA CO., LTD. (เขต 1) (WOOD PELLE)

(1.17)

ฉบับที่ 41/2558  (ก. 22)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558

                  ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่11/2558 วันจันทร์ที ่23 มีนาคม 2558 

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีต้ังโครงการ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 54 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 5,340.60 ล้านบาท
และมีการจ้างงานรวม 4,110 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีต้ังโครงการ

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

5 นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จ.นครราชสีมา ชิ้นส่วนสําหรับยานพาหนะ 33.60 ร่วมทุน 12
จํากัด (เขต 3) เช่น RUN CANNEL เป็นต้น ไทย
NISHIKAWA TACHAPLALERT 399 หมู ่3 ถ.ราชสีมา- (4.10) ญ่ีปุ่น
COOPER CO., LTD. โชคชัย เขตอุตสาหกรรม สหรัฐฯ

สุรนารี ต.หนองบัวศาลา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

6 โฟร์เอเวอร์ เซิร์ฟ จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 1.80 ไทย 10
4EVER SERVE CO., LTD. (เขต 1) (5.8)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ชั้น 19 ห้อง 1-2 โซนด ี
ถ.แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ
7 เชียงตะวัน เนเจอร์รัล จ.ชุมพร น้ํามันปาล์มดิบ 15.00 ไทย 20

ปาล์มออยส์ จํากัด (เขต 3) (Crude Palm Oil)
CHIENGTAWAN NATURAL 112/1 ต.วิสัยเหนือ (1.12)
PALM CO., LTD. อ.เมือง จ.ชุมพร

8 แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร ์ จ.ระยอง ชุดเพลาขับ 66.40 ร่วมทุน 2
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) (FRONT AND REAR AXLE) ไทย
ZF LEMFORDER 300/84 นิคมอุตสาหกรรม (4.10) สิงคโปร์
(THAILAND) CO., LTD. อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) เยอรมัน

ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

9 คัวนาโค จํากัด กรุงเทพฯ หินเจียระไน 4.90 รัสเซีย 14
QUANACO CO., LTD. (เขต 1)  และพลอยเจียระไน

40/4-5 ซ.สุขาภิบาล 2 (3.7)
ซ.31 นิคมอุตสาหกรรม
อัญธานี แขวงดอกไม้ 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ

10 แซดเอฟ เลมฟอร์เตอร์ จ.ระยอง ชุดเพลาขับ 61.80 ร่วมทุน 2
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) (FORNT AND REAR AXLE) ไทย
ZF LEMFORDER 300/84 หมู ่1 (4.10) สิงคโปร์
(THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม เยอรมัน

อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีต้ังโครงการ

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

11 มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตรี กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ สนับสนุนการค้า 10.00 ญ่ีปุ่น 19
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน
MITSUBISHI HEAVY 173/31,173/34 (7.15)
INDUSTRIES (THAILAND) อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
CO., LTD. ชั้น 25 ถ.สาทร 

แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ

12 DR. ALEXANDER NIKOLAUS จ.นนทบุรี ออกแบบชิ้นส่วน 4.00 ร่วมทุน 3
BREZING (เขต 1) งานอุตสาหกรรม เยอรมัน

ที่ได้จากการฉีดหรือหล่อข้ึนรูป บริติช
-ไม่ระบุ- (7.23)

13 แทคเท็ค จํากัด จ.สมุทรปราการ เครื่องรับส่งวิทยุ 40.00 ไทย 104
TACTECH CO., LTD. (เขต 1) (5.4)

418 หมู ่17 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ
14 นางจันทร์วัน วิบูลย์พงศ์ จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ 1.50 ไทย 20

(เขต 3) (5.8)
230 หมู ่4 ถ.ทุ่งหัวช้าง
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง

จ.ลําพูน
15 ลักษณ์ธนากุล จํากัด จ.ลําพูน ไข่ไก่ 157.40 ไทย 18

LAKTHANKUN CO., LTD. (เขต 3) (1.5)
230 หมู ่4 ถ.ทุ่งหัวช้าง
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง 

จ.ลําพูน 
16 ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม จํากัด จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ 55.00 ไทย 18

THANARUNGRAK FARM (เขต 3) (1.5)
CO., LTD. อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

โทร. 
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีต้ังโครงการ

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

17 ซันเด้น (ประเทศไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา CONDENSER 110.00 ร่วมทุน 160
SANDEN (THAILAND) (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ ไทย
CO., LTD. 1-11/12 หมู ่5 (4.10) ญ่ีปุ่น

ถ.โรจนะ สวนอุตสาหกรรม สิงคโปร์
โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา

18 ซันเด้น (ประเทศไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา คอมเพรสเซอร์ 138.20 ร่วมทุน 99
SANDEN (THAILAND) (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ ไทย
CO., LTD. 1-11/12 หมู ่5 (4.10) ญ่ีปุ่น

ถ.โรจนะ สวนอุตสาหกรรม สิงคโปร์
โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา
19 อีสเทิร์น โพลีแพค จํากัด จ.ระยอง บรรจุภัณฑ์พลาสติก 150.00 ไทย 155

EASTERN POLYPACK (เขต 2) และแผ่นพลาสติก 
CO., LTD. 47 หมู ่6 ต.แม่น้ําคู ้ (6.12)

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

20 แอร์โรคลาส จํากัด จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับ 300.00 ไทย 410
AEROKLAS CO., LTD. (เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

111/1 หมู ่2 เช่น แผ่นปูพ้ืนรถกระบะ
เขตอุตสาหกรรมของบริษัท และหลังคารถยนต์ เป็นต้น
ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จํากัด -ชิ้นส่วนพลาสติกสําหรับ
ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์

จ.ระยอง (6.12)
21 นางสาวจันจิรา แย้มย้ิม จ.ชลบุรี ผลิตภัณฑ์พลาสติก 230.00 ไทย 125

(เขต 2) (6.12)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

22 อีเทอนอล ซากาตะ อ้ิงซ์ จํากัด จ.สมุทรสาคร หมึกพิมพ์ 190.00 ร่วมทุน 70
ETERNAL SAKATA INX (เขต 1) (6.8) ไทย
CO., LTD. 30 นิคมอุตสาหกรรม ญ่ีปุ่น

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สินสาคร ต.โคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีต้ังโครงการ

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

23 ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด จ.ชลบุรี บรรจุภัณฑ์พลาสติก 189.00 ร่วมทุน 300
(มหาชน) (เขต 2) และชิ้นส่วนพลาสติก ไทย
PANJAWATTANA PLASTIC สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ สิงคโปร์
PUBLIC CO., LTD. -ไม่ระบุ- (PLASTIC PACKAGING ญ่ีปุ่น

AND PLASTIC PARTS)
(6.12)

24 ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล จ.ชลบุรี ผลิตภัณฑ์เคมี 70.20 เนเธอร์แลนด์ 5
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เพ่ือการอุตสาหกรรม เช่น
TRANSITION OPTICAL 700/158 หมู ่1 PHOTOCHROMIC COATING
(THAILAND) LTD. นิคมอุตสาหกรรม SOLUTION และ PROTECTIVE

อมตะนคร ต.บ้านเก่า COATING SOLUTION เป็นต้น
อ.พานทอง จ.ชลบุรี (6.2)

25 นายไพศาล รามศิริ จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์สีชนิดต่าง ๆ เช่น 100.00 ร่วมทุน 100
(เขต 2) สีรองพ้ืน สีเคลือบโลหะ เป็นต้น ไทย

นิคมอุตสาหกรรม (6.8) จีน
อมตะซิตี้ ต.ปลวกแดง 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

26 นางสาวแปลง ศรีจันทร์ จ.สมุทรปราการ ยาแผนโบราณชนิดต่าง ๆ 97.00 ไทย 23
(เขต 1) ได้แก่ ยาแผนโบราณชนิดเม็ด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชนิดน้ํา ชนิดผงและครีม
ระยอง (6.5)

27 นางสาวสุมิตรา เพ็ชกุล จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์พลาสติก 150.00 ร่วมทุน 73
(เขต 2) เช่น ถ้วยพลาสติก ชามพลาสติก ไทย

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และแผ่นพลาสติก จีน
(6.12)
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีต้ังโครงการ

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

28 โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จํากัด จ.ระยอง AIR FILTER FOR 72.50 ร่วมทุน 32
DONALSON (THAILAND) (เขต 2) HARD DISK DRIVE ฮ่องกง 
CO., LTD. 7/217 หมู ่6 ซ.พรประภา (5.5) ฮอลันดา

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง อังกฤษ
จ.ระยอง

29 เคเอ็นแอล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จ.สมุทรปราการ RFID TAG 155.00 ร่วมทุน 550
KNL MANUFACTURING (เขต 1) และ RFID COMPONENT ฮ่องกง
CO., LTD. (5.5) ฝรั่งเศส

-ไม่ระบุ-

30 โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จํากัด จ.ลพบุรี ลูกไก่ 138.00 ไทย 35
(เขต 3) (1.5)

188 หมู ่7 ต.หนองเข่ือง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

31 ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จํากัด จ.ระยอง SHOCK ABSORBER 217.80 ออสเตรเลีย 79
OFF ROAD ACCESSORIES (เขต 2) (4.3)
LTD. 64/130 หมู ่4

นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
32 สมบูรณ์ทรัพย์การเกษตร จํากัด จ.สระแก้ว เลี้ยงไก่เนื้อ 135.00 ไทย 24

SOMBOONSAB KASET (เขต 3) (1.5)
CO., LTD. 55 หมู ่6 ต.หนองบอน
(โครงการที ่1) อ.เมือง จ.สระแก้ว

33 ธนาสิริการเกษตร จํากัด จ.สระแก้ว เลี้ยงไก่เนื้อ 135.00 ไทย 24
THANASIRIKANKASET (เขต 3) (1.5)
CO., LTD. 55 หมู ่6 ต.หนองบอน
(โครงการที ่2) อ.เมือง จ.สระแก้ว
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ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ท่ีต้ังโครงการ

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

34 ศรีสุวรรณฟาร์ม จํากัด จ.สระแก้ว เลี้ยงไก่เนื้อ 135.00 ไทย 24
SRISUWAN FARM CO., LTD. (เขต 3) (1.5)
(โครงการที่ 3) 55 หมู ่6 ต.สระแก้ว

อ.เมือง จ.สระแก้ว

35 ศรีสุวรรณการเกษตร จํากัด จ.สระแก้ว เลี้ยงไก่เนื้อ 135.00 ไทย 24
(โครงการที ่4) (เขต 3) (1.5)

36 นําชัยขนส่งทางทะเล จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง เดินเรือท่องเที่ยว 160.00 ไทย 44
NUMCHAI OCEAN หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
TRANSPORT CO., LTD. (7.3)

37 Mr. Tsuyoshi Matsuyama จ.นครนายก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผม 50.00 ร่วมทุน 77
(เขต 2) (skincare and haircare ไทย

haircare products) ญ่ีปุ่น
-ไม่ระบุ- เช่น สบู่ก้อน, สบู่เหลว แชมพู

และ soap base เป็นต้น
(6.9)

38 เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล จ.สุราษฎร์ธานี เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 140.00 ไทย 48
เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (เขต 3) (Biomass Pellet)
MKS RENEWABLE หมู ่3 ถ.เพชรเกษม (1.17)
ENERGY CO., LTD. ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม

จ.สุราษฎร์ธานี
39 ออร์กานิกา จํากัด จ.ลําพูน เนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง 16.00 ไทย 25

ORKANICA CO., LTD. (เขต 3) (1.11)
294 ต.นครเจดีย์ 
อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
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40 เทสโก้ อควา จํากัด จ.ชลบุรี น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 58.30 ญ่ีปุ่น 21
TESCO AQUA CO., LTD. (เขต 2) (7.1)
(โครงการที่ 1) นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

41 ซีนา ออฟชอร์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 116.20 ร่วมทุน 12
SCENA OFFSHOR CO., LTD. (    ) (7.9) ไทย
(โครงการที ่1) สิงคโปร์

42 ซีนา ออฟชอร์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 116.20 ร่วมทุน 12
SCENA OFFSHOR CO., LTD. (    ) (7.9) ไทย
(โครงการที ่2) สิงคโปร์

43 เทพอัมพรฟาร์ม จํากัด จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ 20.00 ไทย 12
THEP AUMPORNTARM (เขต 3) (1.5)
CO., LTD. 117 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง

ต.หนองโสน อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์

44 การุณกรีนกู๊ดส์ จํากัด จ.สิงห์บุรี เพาะปลูกพืชด้วยระบบ 60.00 ไทย 15
KAROON GREEN GOODS (เขต 3) Hydroponics
CO., LTD. 80 หมู ่4 ถ.สายเอเชีย (1.2)

ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี

45 เพียว ฟู้ดส์ โฟร์ ยู จํากัด จ.เชียงใหม่ พืชผักผลไม้แปรรูปแช่แข็ง 15.80 ร่วมทุน 19
PURE FOODS 4U CO., LTD. (เขต 3) เช่น มะเขือเทศแปรรูปแช่แข็ง ไทย

โหระพาแปรรูปแช่แข็ง ออสเตรเลีย
-ไม่ระบุ- และแตงซูกินีแปรรูปแช่แข็ง

(1.11)
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46 มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จ.ชลบุรี วิจัยและพัฒนาลิฟต์ 84.30 ญ่ีปุ่น 43
จํากัด (เขต 2) และชิ้นส่วน
MITSUBISHI ELEVATOR 700/86 หมู ่6 (7.20)
ASIA CO., LTD. ถ.บางนา-ตราด นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง

จ.ชลบุรี
47 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 185.00 ไทย 10

SC MANAGEMENT CO., LTD. (    ) (7.9)
(โครงการที ่1) 88 ถ.เดอะพาร์คแลนด์

แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ

48 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 158.00 ไทย 10
SC MANAGEMENT CO., LTD. (7.9)
(โครงการที ่2)

49 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 158.00 ไทย 10
SC MANAGEMENT CO., LTD. (7.9)
(โครงการที ่3)

50 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 158.00 ไทย 10
SC MANAGEMENT CO., LTD. (7.9)
(โครงการที ่4)
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51 ซุ่นจ้ิน เทคโนโลยี จ.ชลบุรี ล้อยางตัน (SOLID TIRES) 72.00 จีน 40
(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) (4.10)
SHUN GIN TECHNOLOGY 840/7 ม.1 ต.คลองก่ิว
(THAILAND) CO., LTD. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

52 เดย์ พลัส (ไทยแลนด์) จ.พระนครศรีอยุธยา เบเกอรี่ชนิดต่าง ๆ 45.00 ร่วมทุน 40
DAY PLUS (THAILAND) (เขต 2) ทั้งแบบมีไส้และไม่มีไส ้ ไทย
CO., LTD. 1/88 หมู ่5 (1.11) ญ่ีปุ่น

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

53 มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย จ.ระยอง SOLENOID VALVE 95.70 ญ่ีปุ่น 12
ออโต้ พาร์ท จํากัด (เขต 2) (4.8)
MITSUBISHI ELECTRIC THAI เขตอุตสาหกรรมของบริษัท
AUTO-PARTS CO., LTD. สยามอีสเทอร์น

54 เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 242.00 ไทย 25
SVI PUBLIC CO., LTD. (เขต 1) เช่น SUBMOUNT เป็นต้น

141-142 ม. 5 ถ.ติวานนท์ (5.5)
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

ต.บางกะดี อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี

รวมท้ังสิ้น 5,340.60 4,110
54 โครงการ ล้านบาท คน

Page 10 of 10


