
 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 MR. POUNTNEY จ.สมุทรปราการ บริษัทการค้า 10.00 นิวซีแลนด์ 19
DAVID GRENVILLE อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่างประเทศ

(7.6)

2 MR. YOUNG SEOK CHO จ.สมุทรปราการ MOLD RELEASE AGENT 19.78 เกาหลี 14
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (6.1)
สุวรรณภูมิ ต.บางพลีน้อย

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

3 นางสาวดารินทร์ รุ่งกมล กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 4.00 ไทย 12
507/517 ถ.สาธุประดิษฐ์ (5.7)

แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 18 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,175.72 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 504 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 6/2559  (ก.5)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
                       ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 3/2559 วันจันทร์ท่ี 25 มกราคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อลําดับ บริษัท

4 ซิลิคอน คราฟท ์ กรุงเทพมหานคร การออกแบบ 20.00 ร่วมทุน 74
เทคโนโลยี จํากัด 40 ถ.เทศบาลรังสรรเหนือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไทย
SILICON CRAFT แขวงลาดยาว (ELECTRONICS DESIGN) บริติช-เวอร์จ้ิน
TECHNOLOGY CO., LT เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ไอร์แลนด์

จากการออกแบบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

เช่น DIE, IC, RFID TAG

และ RFID READER

เป็นต้น

(5.6)
5 เมทราเวทเธอร์ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 25.04 ร่วมทุน 13

(ประเทศไทย) จํากัด แขวงสีลม เขตบางรัก (5.7) นิวซีแลนด์
METRAWEATHER กรุงเทพมหานคร อังกฤษ
(THAILAND) CO., LTD. ออสเตรีย

6 MR. Ulrich Ziems จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ 1.60 เยอรมัน 7
242/2 หมู่ 2 ต.หนองแก้ว (5.7)

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

7 โทเร อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงเทพมหานคร บริษัทการค้า 120.00 ญี่ปุ่น 4
เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 20 อาคารบุปผจิต ช้ัน 9 ระหว่างประเทศ
TORAY INTERNATIONAL ยูนิต A ถ.สาทรเหนือ (7.6)
TRADING (THAILAND) แขวงสีลม เขตบางรัก

CO., LTD. กรุงเทพมหานคร

8 นางสาวดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต จ.ภูเก็ต ผลิตภัณฑ์จากยาง 50.00 ไทย 84

ธรรมชาติ เช่น หมอน
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และที่นอน เป็นต้น

(1.16)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อลําดับ บริษัท

9 โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ.ระยอง บริการทดสอบ 85.60 ญี่ปุ่น 17
(ประเทศไทย) จํากัด 135 หมู่ 2 ต.ตาสิทธิ์ ทางวิทยาศาสตร์
YOKOHAMA TIRE อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (1.14)
MANUFACTURING 

(THAILAND) CO., LTD.

10 ฟิวเจอร์ - เทค (เอเชีย) จํากัด จ.สมุทรปราการ เคร่ืองจักรและช้ินส่วน 16.00 ร่วมทุน 18
FUTURE-TECH (ASIA) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี เคร่ืองจักรสําหรับ ไทย
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ งานอุตสาหกรรม เช่น ญี่ปุ่น

Hardness testing

machine, Sample 

preparation machine

และ Turret เป็นต้น

และการซ่อมแซม

เคร่ืองจักรที่ผลิตเอง

(4.5.2)
11 โคราช มัตซึชิตะ จํากัด จ.นครราชสีมา ช้ินส่วนโลหะ 236.80 ร่วมทุน 85

KORAT MATSUSHITA 88/1 หมู่ 1 ต.นากลาง เช่น TERMINAL, COVER ไทย
CO., LTD. อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และ BONE TAG เป็นต้น ญี่ปุ่น

(4.3)

12 นายพัฒนศักดิ์ แสนสมรส จ.สมุทรปราการ ช้ินส่วนระบบรางรถไฟ 33.00 ร่วมทุน 17
ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง หรือรถไฟฟ้า เช่น ไทย

อ.บางเสาธง GEAR และ PTO CASE ญี่ปุ่น
จ.สมุทรปราการ เป็นต้น

(4.8)
13 ยูนิโปร แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 174.30 ไทย 10

UNIPRO MARKETING อ.เมืองฉะเชิงเทรา ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา (Functional

Polyester Fiber) 

(3.1)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อลําดับ บริษัท

14 แอลพลา แพคเกจจ้ิง จ.ปราจีนบุรี ขวดพลาสติก 121.70 ร่วมทุน 65
(ประเทศไทย) จํากัด เขตอุตสาหกรรมของบริษัท (6.12) ไทย
ALPLA PACKAGING 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 257 ออสเตรีย
(THAILAND) CO., LTD. ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

15 ไทยโทเรซินเทติคส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร POLYPHENYLENE 141.50 ร่วมทุน 24
THAI TORAY SYNTHETICS แขวงอนุสาวรีย์ SULFIDE ไทย
CO., LTD. เขตบางเขน กรุงเทพฯ COMPOUNDED RESIN ญี่ปุ่น

(6.5)
16 เอส.อาร์.2015 จ.ลพบุรี เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 59.90 ไทย 20

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ (1.16.3)
S.R.2015 INTERNATIONAL จ.ลพบุรี

CO., LTD.

17 นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ จ.ระยอง การอบ-ชุบ 44.00 ญี่ปุ่น 5
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (HEAT TREATMENT) 
NAGATO HEAT TREATMENT อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร (4.3)
(THAILAND) CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

18 นายสุทธิพงษ์ ชาญธัญกรรม จ.สงขลา น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 12.50 ไทย 16
ต.สะเดา อ.สะเดา (1.10)

จ.สงขลา

รวมทั้งส้ิน 1,175.72 504
18 โครงการ ล้านบาท คน
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