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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 แวลู แมกซ์ จํากัด จ.ชลบุรี เคร่ืองจักร เช่น 47 ชุด 66.00 ญี่ปุ่น 33
VALUE MAX CO.,LTD. (เขต 2) เคร่ืองผลิตนํ้ามัน
(โครงการท่ี 1) 1,3 ซ.4 เสรี 8 จากพลาสติก และ

ถ.รามคําแหง เคร่ืองคัดแยกขยะ
แขวงสวนหลวง เป็นต้น

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ (4.2)
โทร. 02-7174502

2 เอจีเอ็ม รีไซโคลน จ.สระบุรี เคร่ืองจักร เช่น 36 ชุด 56.00 ไทย 45
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เคร่ืองผลิตนํ้ามัน
AGM RECYCLONE 9/255 อาคาร จากพลาสติก และ
CO., LTD. ยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 25 เคร่ืองคัดแยกขยะ
(โครงการท่ี 2) ถ.รามคําแหง เป็นต้น

แขวงสวนหลวง (4.2)
เขตสวนหลวง ปทุมธานี

โทร. 02-7174502

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 38/2557 วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน  36 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2,514.67 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 1,490 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่  110/2557  (ก. 50)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

3 อิมเมจ ครีเอทีฟ แอนด์ จ.ชลบุรี เคร่ืองจักร เช่น 21 ชุด 20.00 ไทย 24
เทคโนโลยี โซลูชั่น (เขต 2) เคร่ืองผลิตนํ้ามัน
จํากัด 2 ซ.อารีสัมพันธ์ 3 จากพลาสติก และ
IMAGE CREATIVE ถ.พหลโยธิน แขวง เคร่ืองคัดแยกขยะ
AND TECHNOLOGY สามเสนใน เขตพญาไท เป็นต้น
SOLUTIONS กรุงเทพฯ (4.2)
CO., LTD. โทร. 02-7174502

4 เค อาร์ สตีล จํากัด จ.ชลบุรี ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ 138 ตรม. 11.00 ร่วมทุน 11
K R STEEL CO., LTD. (เขต 2) ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ไทย

154/20 หมู่ 7 ระหว่างประเทศ เกาหลี
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา (7.12)

จ.ชลบุรี
5 พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น จ.นครราชสีมา บริการสอบเทียบ 48,000 ชิ้นงาน 40.00 ไทย 25

แล็บ จํากัด (เขต 3) มาตรฐานเคร่ืองมือ
P.C.S. CALIBRATION 2 หมู่ 3 เขตอุตสาห- และอุปกรณ์
LAB CO., LTD. กรรมของบริษัท ในด้านต่างๆ เช่น

พี.ซี.เอส เอสเตท จํากัด ด้านมิติ ด้านนํ้าหนัก
ต.โคกกรวด อ.เมือง ต้านแรงดันและ

จ.นครราชสีมา แรงบิด เป็นต้น
โทร. 044-240300 (7.22)

6 โอคายาม่า จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะสําหรับ 150 ตัน 15.40 ร่วมทุน 50
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ไทย
OKAYAMA 42/27 ม.5 ถ.สุขุมวิท 3-WAY JOINT, ต่างชาติ
(THAILAND) เขตประกอบการเสรี COUPLING PIPE,
CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม SUCTION PIPE 

แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา เป็นต้น
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (5.3)

โทร. 038-401561-3

Page 2 of 10



กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

7 เอ็กซ์เรย์ ไอซีที แอนด์ จ.ชลบุรี ซอฟต์แวร์ - 2.55 ร่วมทุน 13
คอนซัลติ้ง จํากัด (เขต 2) (5.8) ไทย
X-RAY ICT AND 3/11 หมู่ 11 เบลเย่ียม
CONSULTING ต.หนองปรือ 
CO., LTD. อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทร. 086-1453884
8 จ๊อบนิสิต จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ - 1.20 ร่วมทุน 11

JOB NISIT CO., LTD. (เขต 1) (5.8) ไทย
608/14 ซ.พญานาค รัสเซีย
แขวงถนนเพชรบุรี เอส

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทเนีย
โทร. 

9 เซียง อี้ เทคโนโลยี จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ 20,290 ตัน 225.00 ร่วมทุน 51
กรุ๊ป จํากัด (เขต 2) และชิ้นส่วนพลาสติก ไทย
SHIANG EY 711/13 หมู่ 9 สําหรับอุตสาหกรรม ไต้หวัน
TECHNOLOGY ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง ต่างๆ
GROUP CO., LTD. จ.ชลบุรี (6.12)

โทร. 038-263056
10 ไฮช์คิวแพค อินดัสตรี จ.สงขลา แถบสายรัดพลาสติก 2,500 ตัน 44.10 ร่วมทุน 67

จํากัด (เขต 3) (POLYESTER STAP) ไทย
HIGH Q PACK 351 ถ.ปาดังเบซาร์ (6.12) มาเลเซีย
INDUSTRIES ต.สะเดา อ.สะเดา
CO., LTD. จ.สงขลา

โทร. 074-522857-9
11 MR. HUANG จ.ฉะเชิงเทรา เครื่องมือช่าง เช่น 1,500,000 ชิ้น 70.00 ไต้หวัน 46

CHIN - CHEN (เขต 2) PUTIY KNIVES,
นิคมอุตสาหกรรม SPEED WRENCH

เวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น
(4.1)
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

12 คาโต้แล็ค จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ 9.40 ญี่ปุ่น 20
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
KATOLEC 115 หมู่ 4 ระหว่างประเทศ
(THAILAND) ต.บางพระครู (7.12)
CO., LTD. อ.นครหลวง จ.อยุธยา

โทร. 035-364333

13 นายชูวิทย์ จ.สงขลา เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 63,000 ตัน 56.00 ไทย 32
จึงธนสมบูรณ์ (เขต 3) (WOOP PELLET)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (1.17)

14 ฟูจิ แมทชีน จ.ปทุมธานี สนับสนุนการค้า - 9.80 สิงคโปร์ 21
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน
FUJI MACHINE 19/23 หมู่ท่ี 3 (7.15)
(THAILAND) ถ.พหลโยธิน ต.คลอง-
CO., LTD. หน่ึง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
15 นายณธาร สติวรรธน์ กรุงเทพฯ ธุรกิจรับจ้างบริหาร - 2.90 ไทย 32

(เขต 1) ระบบธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
(7.16)

16 นายชูวิทย์ จ.ชุมพร เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 63,000 ตัน 56.00 ไทย 32
จึงธนสมบูรณ์ (เขต 3) (Wood Pellet)

ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ (1.17)
จ.ชุมพร
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

17 นายชูวิทย์ บุรีรัมย์ เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 63,000 ตัน 56.00 ไทย 32
จึงธนสมบูรณ์ (เขต 3) (Wood Pellet)

อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (1.17)
โทร. 

18 แอโร่เวิร์ค คอมโพสิต จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนอากาศยาน 12,600 ชิ้น 12.40 เนเธอร์ 21
(เอเชีย) จํากัด (เขต 2) เช่น DOOR PANEL แลนด์
AERO WORKS 226 ม.3 นิคมอุตสาห- เป็นต้น
COMPOSITED กรรมแหลมฉบัง (4.9)
(ASIA) LTD. ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 038-491280-5

19 MR. PAYAGE JOHN จ.เชียงใหม่ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 700 ชุด 10.00 ร่วมทุน 21
ROBERTO (เขต 3) ท่ีมีการออกแบบ สวิส

221 หมู่ 5 ทางวิศวกรรม ยูเครน
ถ.หางดง - สะเมิง เช่น เคร่ืองกรองนํ้า

ต.หนองแก้ว อ.หางดง เครื่องทํานํ้าบริสุทธิ์
จ.เชียงใหม่ และอุปกรณ์ผลิตนํ้า

โทร. 053-432501 สะอาดต่างๆ เป็นต้น
และการซ่อมแซม
เคร่ืองจักรหรือ

อุปกรณ์ท่ีผลิตเอง
(4.2)

20 โค้ช เอ (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า - 2.60 ญี่ปุ่น 22
จํากัด (เขต 1) และการลงทุน
COACH A (THAILAND) 388 อาคารเอ๊กเซ้นจ์ (7.15)
CO., LTD. ทาวเวอร์ ชั้น 29 

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทร. 02-1049181
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

21 ฮัวยี จํากัด จ.ชลบุรี NON-WOVEN 2,400 ตัน 70.00 ไต้หวัน 35
HUA YI CO., LTD. (เขต 2) FABRIC

168 หมู่ 2 (3.1)

ถ.บ้านบึง-ชลบุรี
ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง 

จ.ชลบุรี
โทร. 038-158055#15

22 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.ตราด ขยายพันธุ์กุ้ง 218.20 ไทย 73
จํากัด (มหาชน) (เขต 3) -นอเพลียส 19,354 ล้านตัว
CHAROEN 61/1-2 หมู่ 6 -ลูกกุ้ง 2,280 ล้านตัว
POKPHAND FOODS ต.คลองใหญ่ (1.5)
PUBLIC CO., LTD. อ.แหลมงอบ จ.ตราด

โทร. 02-6257536-7
23 บ๊ิกซี จํากัด ไม่ระบุท่ีตั้ง ขนส่งทางเรือ ขนาดระวาง 120.00 ไทย 18

BIG SEA CO., LTD. (      ) (7.9) บรรทุก
(โครงการท่ี 1) 454 ถ.พระรามท่ี 3 1,000-1500

แขวงบางโคล่ ตันกรอส
เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร

โทร.02-2922761-2
ต่อ 17

24 บ๊ิกซี จํากัด ไม่ระบุท่ีตั้ง ขนส่งทางเรือ ขนาดระวาง 150.00 ไทย 20
BIG SEA CO., LTD. (      ) (7.9) บรรทุก
(โครงการท่ี 2) 454 ถ.พระรามท่ี 3 2,500-4,000

แขวงบางโคล่ ตันกรอส
เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร

โทร.02-2922761-2
ต่อ 17
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

25 เบนซ์มาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือแพทย์ เช่น 2,817,000 ชิ้น 367.60 ร่วมทุน 275
อิเลคทรอนิคส์ (เขต 2) เคร่ืองวัดระดับ ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 94 หมู่ 1 นํ้าตาลในเลือด, เนเธอร์
BENCHMARK นิคมอุตสาหกรรม เคร่ืองป๊ัมหัวใจ, แลนด์
ELECTRONICS บ้านหว้า (ไฮเทค) เคร่ืองวิเคราะห์
(THAILAND) ต.บ้านแสน อ.บางปะอิน ก๊าซในปอด,
CO., LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองวิเคราะห์

โทร. 035-276300 ระบบประสาท,
ระบบวัดชีพจร คนไข้

เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูป 4,225,500 ชิ้น
 ได้แก่ PCBA สําหรับ

เคร่ืองมือแพทย์
(3.9) และ (5.5)

26 สตาร์ แอดวานซ์ จ.สมุทรปราการ ช้ินส่วนพลาสติก 500 ตัน 11.00 ร่วมทุน 16
พลาสติก จํากัด (เขต 1) สําหรับอุตสาหกรรม ไทย
STAR ADVANCE 291 หมู่ 4 ต่างๆ มาเลเซีย
PLASTIC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม (6.12)

บางปู ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-7094175
27 อิโนแอ็ค จ.ปราจีนบุรี สารเก็บความเย็น 1,200 ตัน 20.00 สิงคโปร์ 6

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) สําหรับอุตสาหกรรม

INOAC (THAILAND) 515 หมู่ 9 (COOL AGENTS)

CO., LTD. ถ.กบินทร์บุรี-โคราช (6.2)

ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 037-204485
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

28 สยาม เอ็น เค เอส จ.พระนครศรีอยุธยา FERROUS SULFATE 4,800 ตัน 50.00 ญี่ปุ่น 18
จํากัด (เขต 2) (6.2)

SIAM NKS CO., LTD. 123 หมู่ 4 นิคมอุตสาห-
กรรมสหรัตนนคร
ต.บางพระครู 
อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-364028-9

29 คิมแพ็ค จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา แผ่นลามิเนต 21,600,000 81.20 ไทย 14
KIM PACK CO., LTD. (เขต 2) (Laminated Web) ตารางเมตร

91/4 ถ.บางนา-ตราด (6.12)

นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว์ ต.บางสมัคร

อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 038-842758-63
30 สายใยแก้ว ภาคใต ้ จ.สงขลา ลวดเหล็กสําหรับ 6,900 ตัน 78.00 ไทย 47

จํากัด (เขต 3) คอนกรีตอัดแรง

SAIYAIKEAW G1-20, G1-21 ม.4 (PRE-STRESSED WIRE)

SOUHTERN CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรม (2.13)

ภาคใต้ ต.ฉลุง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร. 
31 ฟร็อสตี้ ฟรุ๊ตส์ จํากัด จ.ระยอง ผลไม้แช่แข็งเคลือบ 72 ตัน 7.22 สวีเดน 17

FROSTY FRUITS (เขต 2) (Frozen coated fruits)

CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (1.11)

โทร. 089-0568155
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
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จ้างงาน
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บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

32 แน็ชเชอรัล จ.ชลบุรี เส้นยางยืด 14,400 ตัน 302.00 ร่วมทุน 165
รับเบอร์เธร็ด จํากัด (เขต 2) (1.16) ไทย
NATURAL RUBBER 234 หมู่ 7 จีน
THREAD CO., LTD. ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา

ต.หนองอิรุณ 
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร. 038-291461

33 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ.นครศรีธรรมราช ยางแท่งและหรือ 55,500 ตัน 11.80 ร่วมทุน 138
จํากัด (มหาชน) (เขต 3) ยางผสม ไทย
SRI TRANG 1 หมู่ 2 ต.ถํ้าใหญ่ (1.16) สิงคโปร์
AGRO-INDUSTRY อ.ทุ่งสง 
PUBLIC CO., LTD. จ.นครศรีธรรมราช

โทร. 074-344613
34 ซีทีเอ็กซ์ โฮลด้ิง จํากัด จ.ปทุมธานี บริการรับฝากห้องเย็น 1,952 ตันสินค้า 153.30 ไทย 35

CTX HOLDING (เขต 1) (1.19)

CO., LTD. 37/3 หมู่ 11 
ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

โทร. 02-8951761
35 สุรินทร์ โซล่าร์ จ.สุรินทร์ ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.968 54.00 ไทย 2

เอ็นเนอร์จี จํากัด (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง เมกะวัตต์
SURIN SOLAR 125,127 ถ.ปัทมานนท์ บนหลังคา

ENERGY CO., LTD. ต.ในเมือง อ.เมือง (7.1)

จ.สุรินทร์
โทร.
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
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จ้างงาน
(คน)
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(ประเภทกิจการ)

36 สุรินทร์ โซล่าร์ พลัส จ.สุรินทร์ ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.968 54.00 ไทย 2
จํากัด (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง เมกะวัตต์
SURIN SOLAR PLUS 125,127 ถ.ปัทมานนท์ บนหลังคา

CO., LTD. ต.ในเมือง อ.เมือง (7.1)

จ.สุรินทร์
โทร.

รวมท้ังสิ้น 2,514.67 1,490
36 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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