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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 นางสาวปฏิมา จ.ภูเก็ต ซอฟต์แวร์ - 2.25 ไทย 6
ขุมพรมเกสรา (เขต 2) (5.8)

88/9 ถ.เจ้าฟ้า-
ตะวันตก ค.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทร. 089-4740065
2 บลูฟาโล่ สมาร์ท จ.น่าน เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 57,600 ตัน 36.00 ไทย 20

เอ็นเนอร์จี จํากัด (เขต 3) (WOOD PELLET)
BLUEFALO SMART อ.ท่าวังผา จ.น่าน (1.17)
ENERGY CO., LTD. โทร. 034-250432

3 MR. GUR MILSTEIN จ.ชลบุรี เครื่องดนตรี 31,500 ช้ิน 8.30 อิสราเอล 15
(เขต 2) อิเล็กทรอนิกส์และ

อุปกรณ์
และ AUDIO CABLE 10,000 ช้ิน

(5.4)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557

              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 29/2557 วันพุธที ่13 สิงหาคม 2557 
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 17 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,438.34 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 902 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่  79/2557  (ก. 35)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)
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4 เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ.ปทุมธานี ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 139 หน่วย 93.70 ไทย -
จํากัด (มหาชน) (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
SENA เดอะคิทท์ อาคาร C1 หรือปานกลาง
DEVELOPMENT ถ.ลําลูกกา ต.คูคต (7.5)
PUBLIC CO., LTD. อ.ลําลูกกา 

จ.ปทุมธานี
โทร. 02-5414642

5 เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ.ปทุมธานี ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 126 หน่วย 92.90 ไทย -
จํากัด (มหาชน) (เขต 1) ผู้มีรายได้น้อย
SENA เดอะคิทท์ อาคาร C2 หรือปานกลาง
DEVELOPMENT ถ.ลําลูกกา ต.คูคต (7.5)
PUBLIC CO., LTD. อ.ลําลูกกา 

จ.ปทุมธานี
โทร. 02-5414642

6 พี พี แอนด์ เอ็น จ.หนองคาย ไฟฟ้าจากพลังงาน 1.0 เมกะวัตต์ 79.80 ไทย 8
เพาเวอร์ ซัน จํากัด (เขต 3) แสงอาทิตย์
PP & N POWER ต.พระธาตุบังพวน (7.1)
SUN CO., LTD. อ.เมือง จ.หนองคาย

โทร. 
7 บี.พี. 15  จํากัด จ.แพร่ เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 79,200 ตัน 241.40 ไทย 25

B.P. 15 CO., LTD. (เขต 3) (WOOD PELLET)
ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น (7.1)

จ.แพร่
โทร. 02-2468890

8 นายกิตติ จึงสวนันทน์ จ.สมุทรสาคร -พัดลม 352,000 เครื่อง 35.00 ไทย 147
(เขต 1) สําหรับอุตสาหกรรม

ต.อ้อมน้อย -ช้ินส่วนโลหะ 300,000 ช้ิน
อ.กระทุ่มแบน สําหรับพัดลม
จ.สมุทรสาคร (5.1) และ (5.3)

โทร. 02-8102000
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9 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ช้ินส่วนยานพาหนะ 589,000 ช้ิน 145.20 ร่วมทุน 32
จํากัด (เขต 2) ได้แก่ GLOW PLUG ไทยและ
DENSO (THAILAND) 700/87 CONTROL UNIT สิงคโปร์
CO., LTD. ถ.บางนา-ตราด และ CERAMIC 1,944,000 ช้ิน

นิคมอุตสาหกรรม GLOW PLUG
อมตะนคร ต.บ้านเก่า (4.10)
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร. 038-214649

10 MR. TIMOTHY จ.ระยอง ผลิตภัฑณ์พลาสติก 276 ตัน 63.00 ออส 15
ROBIN BLATCH (เขต 2) หรือเคลือบด้วย เตรเลีย

ถ.ทางหลวงหมายเลข พลาสติก
331 กม. 91.5 เพ่ือทําการผลิต

นิคมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อีสเทอร์นซีบอร์ด เช่น ถังขยะปลอด

(ระยอง) ต.ปลวกแดง เช้ือในโรงพยาบาล
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขวดนํ้าและหน้ากาก

โทร พลาสติก เป็นต้น
(6.12)

11 ศรีตรังแอโกร จ.อุบลราชธานี นํ้ายางข้น 22,000 ตัน 173.70 ร่วมทุน 22
อินดัสทรี จํากัด (เขต 3) (Concentrate Latex) ไทย
(มหาชน) 128 หมู่ 7 ต.เมือง (1.16) ออส
SRITRANG ศรีไค อ.วารินชําราบ เตรเลีย
AGRO-INDUSTRY จ.อุบลราชธานี สิงคโปร์
PUBLIC CO., LTD. โทร. 074-344663
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12 หยวน ต้า จ.ระยอง ช้ินส่วนลําโพง 36,000,000 ช้ิน 43.60 ไต้หวัน 189
อิเลคโทรนิคส ์ (เขต 2) เช่น CONE, EDGES,
(ไทยแลนด์) จํากัด 64/51 หมู่ 4 DUST CAP
YUAN DA นิคมอุตสาหกรรม DAMPER, SPODER
ELECTRONICS อีสเทอร์นซีบอร์ด Spacer และ
(THAILAND) (ระยอง) ต.ปลวกแดง SUB Cone เป็นต้น
CO., LTD. จ.ระยอง (5.5)

โทร. 038-955566-71
13 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ.พระนครศรีอยุธยา FAN MOTOR 850,000 ช้ิน 84.00 ญี่ปุ่น 53

จํากัด (เขต 2) สินค้าก่ึงสําเร็จรูป 50,000 ช้ิน
NMB-MINEBEA THAI 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ท่ีผลิตเอง เช่น
CO., LTD. กม. ท่ี 51 STATOR ASSY,

ถ.เชียงรากน้อย STATOR PCB ASSY
อ.บางปะอิน และ ROTOR

จ.พระนครศรีอยุธยา IMPELLER ASSY
เป็นต้น
(5.3)

14 เอสซี วาโด จํากัด จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะ เช่น 44 ตัน 57.80 ไทย 65
SC WADO CO., LTD. (เขต 2) BASE PLATE และ

362-364 หมู่ 6 HEAT SINK เป็นต้น
ถ.ยุทธศาสตร์ 331 (4.3)

กม. 91-92 
นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชชลบุรี (บ่อวิน)
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
โทร. 038-296816

Page 4 of 5



บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน

(คน)

15 เอ แอล ปาล์ม จํากัด จ.ชุมพร ไฟฟ้า 2.2 เมกะวัตต์ 109.99 ไทย 8
A L PALM CO., LTD. (เขต 3) จากก๊าซชีวภาพ

173 หมู่ 4 (7.1)
ต.ทุ่งตะไคร 

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
โทร. 075-818801

16 ซูมิกะ โพลีเมอร์ จ.ฉะเชิงเทรา COMPOUNDED 16,850 ตัน 61.70 ร่วมทุน 74
คอมพาวด์ (เขต 2) PLASTIC ไทยและ
(ประเทศไทย) จํากัด 160 หมู่ 12 (6.12) ญี่ปุ่น
SUMIKA POLYMER นิคมอุตสาหกรรม
COMPOUNDS เวลโกรว์ ต.บางวัว
(THAILAND) อ.บางปะกง 
CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-989174-7
17 ลอเรลตัน จิวเวลรี่ จ.สมุทรสาคร เครื่องประดับ 400,000 ช้ิน 110.00 สหรัฐฯ 223

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) (3.7)
LAURELTON 121 หมู่ 1
JEWELRY ถ.พระราม 2
(THAILAND) ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง
CO., LTD. จ.สมุทรสาคร

โทร.

รวมท้ังสิ้น 1,438.34 902
17 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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