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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 นายดิฐพงศ์ บุญสูง จ.ภูเก็ต ซ่อมเรือขนาดต่ํากว่า 480 ลํา 9.00 ไทย 8
(เขต 2) 500 ตันกรอส

177/6 หมูท่ี 7 ต.ไม้ขาว (ยกเว้นหรือไม้
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หรือเหล็ก)

โทร. 076-215803 (4.6)
2 เบรนฟอร์ส กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 2.00 สวิส 4

อินเตอร์เนชั่นแนล (เขต 1) หรือการลงทุน
(ไทยแลนด์) จํากัด 58/1 ซ.สุขุมวิท 53 (7.15)
BRAINFORCE ถ.สุขุมวิท
INTERNATIONAL แขวงคลองตันเหนือ 
(THAILAND) CO.,LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-1853803

และมีการจ้างงานรวม 942 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที  105/2557  (ก. 48)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 37/2557 วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน  21 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 1,626.75 ล้านบาท  
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

3 ซีเครส มารีน จํากัด จ.สมุทรปราการ ต่อเรือหรือซ่อมเรือ 20 ลํา 32.00 ไทย 107
SEA CREST (เขต 1) (ยกเว้นหรือไม้
MARINE CO., LTD. 98 หมู่ท่ี 2 หรือเหล็กขนาดตํ่ากว่า

ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน 500 ตันกรอส)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (4.6)
โทร. 02-7033013-5

4 ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จ.นครปฐม ท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 134 หน่วย 34.10 ไทย 10
จํากัด (เขต 2) ผู้มีรายได้น้อย
MIDA PROPERTY โครงการตรีพฤกษ์ หรือปานกลาง
CO., LTD. ถ.ไผ่ลิ้นช้าง ต.นครปฐม (7.5)

อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 02-4342390

5 แบม เอสเอ็มเอส จํากัด กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 8.80 ร่วมทุน 47
BAM SMS CO., LTD. (เขต 1) และการลงทุน ไทย

317/23 ถ.สุขุมวิท 63 (7.15) บริติชฯ
แขวงคลองตันเหนือ เบลเย่ียม
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-3915168

Page 2 of 6



ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

6 ฟอร์มิก้า คริสตัล จ.ชลบุรี พลอยเทียม ได้แก่ 38.00 รัสเซีย 50
ซิสเต็มส์ จํากัด (เขต 2) Nanogems 60,000 กก.
FORMICA CRYSTAL 213/8 ถ.สุขุมวิท (Glass Ceramic)
SYSTEM CO., LTD. (เขตประกอบการเสรี) Cubic Zirconia 6,000 กก.

นิคมอุตสาหกรรม Crystal 
แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา Corundum Crystal 840 กก.
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ฉนวนกันความร้อน 2,400 กก.

โทร. 02-2345655-6 (Cubic Zirconia
Ceramic)

(3.7)
7 นายกัมปนาท จ.สุรินทร์ เลี้ยงไก่เน้ือ 2,592,000 ตัว 70.00 ไทย 22

จองโชติศิริกุล (เขต 3) (1.5)

-ไม่ระบุที่อยู่-

8 นางเดือนฉาย จ.นครราชสีมา เลี้ยงไก่เน้ือ 3,110,400 ตัว 90.00 ไทย 27
จุไรวรรณสุทธิ (เขต 3) (1.5)

-ไม่ระบุที่อยู่-

9 ไอไค โลจิสติกส ์ จ.ชลบุรี ศูนย์กระจายสินค้า 3,028 ตรม. 174.25 ญี่ปุ่น 14
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) ด้วยระบบท่ีทันสมัย
AIKAI LOGISTICS นิคมอุตสาหกรรมอมตะ (7.10)
(THAILAND) จังหวัดชลบุรี
CO., LTD. โทร. 02-3985697
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

10 โอเค คาเซอ ิ จ.ชลบุรี MASTERBATCH 1,500 ตัน 67.20 ร่วมทุน 16
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) และ COMPOUNDED ญี่ปุ่น
OK KASEI 700/244 หมู่ท่ี 1 PLASTIC อเมริกา
(THAILAND) CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรม (6.12)

อมตะนคร ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร.
11 โคโย จอยท์ จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนยานพาหนะ 636,000 ชิ้น 203.10 ร่วมทุน 33

(ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 2) เช่น INTERMEDIATE ไทย
KOYO JOINT 172/2 หมู่ท่ี 12 SHAFT เป็นต้น ญี่ปุ่น
(THAILAND) CO.,LTD. ถ.บางนา-ตราด กม.43 (4.10)

ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-830840-7
12 เซฟกลัฟ จํากัด จ.สุราษฎร์ธานี ถุงมือยางสังเคราะห์ 576,000,000 216.00 ร่วมทุน 241

SAFE GLOVE (เขต 3) (Synthetic Rubber ชิ้น จีน
CO., LTD. ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ Gloves) ไต้หวัน

จ.สุราษฎร์ธานี (6.12)
โทร. 077-286027-8

13 ซิตี้ พีแอลเอ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนพลาสติก 171 ตัน 120.00 ญี่ปุ่น 28
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) สําหรับอุตสาหกรรม
CITY PLA 219/35 หมู่ท่ี 6 นิคม ต่างๆ
(THAILAND) อุตสาหกรรมป่ินทอง 3 (6.12)
CO., LTD. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
โทร. 092-2605866
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

14 อีเอส ออฟชอร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อเรือหรือซ่อมเรือ 10 ลํา 60.00 ร่วมทุน 13
และมารีน เอ็นจิเนียร่ิง (เขต 3)  (ขนาดตั้งแต่ 500 ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 161/2 หมู่ท่ี 7 ตันกรอส) สิงคโปร์
ES OFFSHORE & ถ.สวนหลวง-แหลมกุ่ม ผลิตโครงสร้างโลหะ 22,500 ตัน
MARINE ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก สําหรับงานก่อสร้าง
ENGINEERING จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรืองานอุตสาหกรรม
(THAILAND) โทร. 032-672977-9 เช่น BLOCK เป็นต้น
CO., LTD. (4.6) และ (4.19)

15 อีเอส ออฟชอร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อเรือหรือซ่อมเรือ 10 ลํา 60.00 ร่วมทุน 13
และมารีน เอ็นจิเนียร่ิง (เขต 3)  (ขนาดตั้งแต่ 500 ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 161/2 หมู่ท่ี 7 ตันกรอส) สิงคโปร์
ES OFFSHORE & ถ.สวนหลวง-แหลมกุ่ม ผลิตโครงสร้างโลหะ 22,500 ตัน
MARINE ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก สําหรับงานก่อสร้าง
ENGINEERING จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรืองานอุตสาหกรรม
(THAILAND) โทร. 032-672977-9 เช่น BLOCK เป็นต้น
CO., LTD. (4.6) และ (4.19)

16 โรเบิร์ต บ๊อช จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ 7,300,000 ชิ้น 198.20 ร่วมทุน 52
ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (เขต 2) เช่น CONNECTOR เนเธอร์
(ประเทศไทย) จํากัด 7/127 ถ.ทางหลวง HIGH POLE เป็นต้น แลนด์
ROBERT BOSCH หมายเลข 331 นิคม (4.10) ญี่ปุ่น
AUTOMOTIVE อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สิงคโปร์
(THAILAND) ต.มาบยางพร 
CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทร. 038-958888
17 ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด จ.ระยอง METHYL 116,000 ตัน 8.50 ร่วมทุน 115

THAI MMA CO., LTD. (เขต 2) METHACRYLATE ไทย
271 ถ.สุขุมวิท (MMA) และ ญี่ปุ่น

นิคมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูป
มาบตาพุด ต.มาบตาพุด TERTIARY BUTYL

อ.เมือง จ.ระยอง ALCOHOL (TBA)
โทร. 038-911700 (6.11)
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ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

18 เออีเค บรีดเดอร์ฟาร์ม จ.ชลบุรี ลูกไก่ 14,377,000 58.00 ไทย 52
จํากัด (เขต 2) (1.5) ตัว
AEK BREEDER FARM 31 หมู่ท่ี 3 
CO., LTD. ต.บ่อกวางทอง 

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
โทร. 038-263326

19 ไทย เดลิก้า จํากัด จ.ชลบุรี อุปกรณ์สําหรับ 350,000 ชิ้น 31.60 ญี่ปุ่น 48
THAI DELICA (เขต 2) รถแทรกเตอร์
CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือการเกษตร

ป่ินทอง ต.หนองขาม (EQUIPMENTS FOR

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี AGRICULTURAL
โทร. 038-347166-7 TRACTOR)

(4.2)
20 ไทยอีสเทิร์น ไบโอ จ.ชลบุรี ก๊าซชีวภาพ 990,000 55.00 ไทย 6

พาวเวอร์ จํากัด (เขต 2) (1.18) ลูกบาศก์เมตร
THAI EASTERN BIO 188 หมู่ 2 
POWER CO., LTD. ถ.ชลบุรี-แกลง

กม.ท่ี 56-57 ต.เขาซก
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
โทร. 038-168555

21 แอดวานซ์ ออโต จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานพาหนะ 4,800 ตัน 91.00 ไทย 36
โปรดักส์ เทคโนโลยี (เขต 1) เช่น REINFORCEMENT

จํากัด 90/50 หมู่ท่ี 20 และ LAMP HOUSING

ADVANCE AUTO ถ.บางพลี-ตําหรุ เป็นต้น

PRODUCTS ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี (4.10)

TECHNOLOGY จ.สมุทรปราการ
CO., LTD. โทร. 02-3825600

รวมท้ังสิ้น 1,626.75 942
21 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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