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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 นางพริมา จ.นนทบุรี ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 600 ตัน 10.00 ไทย 74
(3.1.1) อารีธรรมศิริกุล (เขต 1) เช่น UPPER PART,

40/4 ถ.บางบัวทอง- BLANK HOLDER 
สุพรรณบุรี ต.ละหาร เป็นต้น

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี แม่พิมพ์ 100 ชุด
โทร. 02-9256464 และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง
(4.2)

2 ไทยโทเรซินเทติคส์ กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า - 1.75 ร่วมทุน 2
(3.1.2) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน ไทย

THAI TORAY 20 อาคารบุปผาจิต (7.15) และญ่ีปุ่น
SYNTHETICS ชั้น 11 ถ.สาทรเหนือ
CO.,LTD. แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ
โทร. 02-6665968

ฉบับที่  40/2557  (ก. 18)

ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557

            ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 19/2557 วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 32 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2,508.15 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 2,219 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

3 นางสายสวาท จ.นนทบุรี ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 600 ตัน 10.00 ไทย 74
(3.1.3) โลจนะโกสินทร์ (เขต 1) เช่น UPPER PART,

40/4 ถ.บางบัวทอง- BLANK HOLDER 
สุพรรณบุรี ต.ละหาร เป็นต้น
อ.บางบัวทอง จ.ชลบุรี แม่พิมพ์ 120 ชุด
โทร. 02-9256464 และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง
(4.2)

4 Mr. Alex H Chen กรุงเทพฯ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - 5.00 ร่วมทุน 18
(3.1.4) (เขต 1) (E-Commerce) เยอรมัน

(5.9) ไอร์แลนด์
-ไม่ระบุท่ีอยู่-

5 พริซีชั่น จ.สมุทรสาคร ศูนย์จัดหาจัดซื้อ - 3.40 ไทย 12
(3.1.5) อิเล็คโทรนิคส์ จํากัด (เขต 1) ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

PRECISION 22/22 หมู่ 3 ระหว่างประเทศ
ELECTRONICS ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน (7.12)
CO.,LTD. จ.สมุทรสารคร

โทร. 034-460548
6 ไทคอน อินดัสเทรียล จ.ระยอง พัฒนาอาคารสําหรับ 1 หน่วย 33.90 ร่วมทุน 2

(3.1.6) คอนเน็คชั่น จํากัด (เขต 2) โรงงานอุตสาหกรรม ไทย
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม (7.8) อังกฤษ
TICON INDUSTRIAL อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร อเมริกา
CONNECTION อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สิงคโปร์
PUBLIC CO.,LTD. โทร. 02-6796565 สวิตเซอร์

แลนด์
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

7 นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา อุปกรณ์เคร่ืองจักร 60,000 ชิ้น 8.90 ญ่ีปุ่น 15
(3.1.7) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เช่น Pump สารเคมี

NITTO KOHKI 64,64/1 หมู่ 9 ถ.โรจนะ เป็นต้น
INDUSTRY สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (4.2)
(THAILAND) ต.ธนู อ.อุทัย
CO.,LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-227310
8 สยามพาราวู้ดพาร์ท จ.สงขลา ชิ้นส่วนเคร่ืองเรือน 7,300,000 40.80 ร่วมทุน 59

(5.1) จํากัด (เขต 3) (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ ชิ้น มาเลเซีย
SIAM PARAWOOD 42 หมู่ 5 ต.ทุ่งขม้ิน จากไม้หวงห้าม) ไต้หวัน
PAHT CO.,LTD. อ.นาหม่อม จ.สงขลา เช่น ท่ีรองนั่งเก้าอ้ี

โทร. 089-8766713 แผ่นไม้หน้าโต๊ะ
ขาโต๊ะ ไม้ชั้นบันได
เสาบันได เป็นต้น

(3.15)
9 นิสสัน เทรดด้ิง กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ ศูนย์จัดหาจัดซื้อ 1,300 ตรม. 89.10 ร่วมทุน 6

(5.2) (ไทยแลนด์) จํากัด (เขต 1) ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ไทยและ
NISSAN TRADING 62/2 หมู่ 6 ระหว่างประเทศ ญ่ีปุ่น
(THAILAND) ถ.บางนา-ตราด กม.32 (7.12)
CO.,LTD. ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ

 จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-2162051-6

10 พัทลุงน้ํามันปาล์ม จ.พัทลุง น้ํามันปาล์มดิบ 5 ตัน 65.00 ไทย 37
(5.3) จํากัด (เขต 3) (1.12) ผลปาล์มสด

PHATTHALUNG หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต่อชั่วโมง
PALM OIL CO.,LTD. ต.ท่าแค อ.เมือง

จ.พัทลุง
โทร. 081-9691024
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

11 พูแรค (ประเทศไทย) จ.ระยอง Lactic Acid และ 9,000 ตัน 72.60 เนเธอร์ 190
(5.4) จํากัด (เขต 2) Lactic Acid แลนด์

PURAC 3 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาห- Derivatives 
(THAILAND) กรรมเอเชีย ต.บ้านฉาง (6.1)
CO.,LTD. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทร. 038-698800
12 ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จ.สระบุรี ฟิล์มพลาสติกสําหรับ 13,470 ตัน 195.00 ไทย 69
(5.5) จํากัด (เขต 2) เซลส์แสงอาทิตย์

TPI ALL STASONS 49/1 ถ.พิชัยรณรงค์ (6.12)
CO.,LTD. สงคราม ต.นาโฉง 

อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร. 036-731724

13 เอสวายเอส เอเชีย จ.สมุทรปราการ การซ่อมเรือขนาด 15 ลํา 14.90 ร่วมทุน 54
(5.6) จํากัด (เขต 1) ต้ังแต่ 500 ตันกรอส ไทยและ

SYS ASIA CO.,LTD. 399 อาคารอินเตอร์เชนจ หรือตํ่ากว่า 500 อังกฤษ
21 ชั้นท่ี 33 ถ.สุขุมวิท ตันกรอส (ยกเว้น
แขวงคลองเตยเหนือ เรือไม้หรือเหล็ก)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (4.6)
โทร. 02-6606244

14 อาซาฮี เซเคย์ จ.สระบุรี แม่พิมพ์ 90 ชุด 30.00 ญ่ีปุ่น 16
(5.8) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (MOLD & DIE) 

ASAHI SEIKEI 142/14 เขตอุตสาหกรรม และการซ่อมแซม
(THAILAND) ของบริษัทเหมราช แม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง
CO.,LTD. สระบุรี ท่ีดินอุตสาห (4.2)

ต.หนองปลาหมอ
อ.หนองแค จ.สระบุรี
โทร. 081-7082764
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

15 แป้งไทยไบโอ จํากัด จ.นครราชสีมา ก๊าซชีวภาพ 7,776,000 39.10 ไทย 12
(5.9) THAI STARCH BIO (เขต 3) (1.18) ลูกบาศก์เมตร

CO.,LTD. 178 หมู่ 4 
ต.สระตะเคียน 

อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โทร. 081-8785088

16 นายอาภาพล จ.สมุทรสาคร COMPOUNDED 8,400 ตัน 34.00 ร่วมทุน 58
(5.10) สุวรรณะรุจิ (เขต 1) PLASTIC ไทย

อ.กระทุ่มแบน (6.12) สหรัฐฯ
จ.สมุทรสาคร

17 ฮันซอล เทคนิคส์ จ.ชลบุรี PRINTED CIRCUIT 7,000,000 214.00 เกาหลีใต้ 663
(5.11) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) BOARD ASSEMBLY ชิ้น

HANSOL 168 หมู่ 1 ถ.บ้านบึง- (PCBA)

TECHNICS แกลง ต.บ้านบึง (5.5)
(THAILAND) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
CO.,LTD. โทร. 038-444101-4

18 เทสโกเอ็นจิเนีย จํากัด จ.ระยอง ท่อเหล็ก 80,000 ตัน 231.80 ไทย 183
(5.12) TESCO (เขต 2) และชิ้นส่วนโลหะ 9,600 ตัน

ENGINEERS 37/4 ต.มาบข่า เช่น ข้อต่อ และ
CO.,LTD. อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ข้องอ เป็นต้น

โทร. 085-3202772 (2.14) และ (4.3)
19 ทีทีซี ดิจิตอล จํากัด จ.ชลบุรี หม้อหุงข้าว 1,000,000 10.00 ร่วมทุน 80

 (5.13) TTC DIGITAL (เขต 2) (5.2) เคร่ือง ไทยและ
CO.,LTD. ต.หนองปลาไหล ไต้หวัน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 02-9633890
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

20 ลาฟรันโคนิ จ.ปราจีนบุรี ท่อไอเสียสําหรับ 33,700 ชิ้น 84.70 ไทย 46
(5.14) ซิเลนเซียโทริ (เขต 3) ยานพาหนะ

(ไทยแลนด์) จํากัด 510/4 หมู่ 99 (EXHAUST SYSTEM)
LAFRANCONI เขตอุตสาหกรรม (4.10)
SILENZIATORI กบินทร์บุรี ต.หนองก่ี
(THAILAND) อ.กบินทร์บุรี
CO.,LTD. จ.ปราจีนบุรี

โทร. 038-300220
21 ซินเซอิ (ประเทศไทย) จ.พระนครศรีอยุธยา การเคลือบผิว 10 ตัน 32.00 ญ่ีปุ่น 17

(5.15) จํากัด (เขต 2) (SURFACE 
SHINSEI 40/18-19 ถ.โรจนะ TREATMENT)
(THAILAND) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (4.4)
CO.,LTD. ต.อุทัย อ.อุทัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-741741-4

22 ไบโอแมส ฟิวเอล จ.ตรัง เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 62,400 ตัน 140.00 ไทย 61
(5.16) เพลเลท จํากัด (เขต 3) (Wood Pellets)

BIOMASS FUEL 10 ต.ในคาน (1.17)
PELLETS CO., LTD. อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

โทร. 075-207440
23 สุขสมบูรณ์น้ํามันพืช จ.ชลบุรี เนยเทียม 28,800 ตัน 90.00 ไทย 35

(5.17) จํากัด (เขต 2) (MARGARINE)
SUKSOMBOON 109 หมู่ 4 ต.ห้างสูง และเนยขาว
VEGETABLE อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (SHORTENING)
OIL CO.,LTD. โทร. 038-442999 (1.12)
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

24 นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ จ.พระนครศรีอยะยา เคร่ืองมือช่าง เช่น 450,000 ชิ้น 164.60 ญ่ีปุ่น 24
(5.19) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) Pneumatic Grinder,

NITTO KOHKI 64, 64/1 หมู่ 9 ถ.โรจนะ Pneumatic Belt,
INDUSTRY สวนอุตสาหกรรมโรจนะ Sander และ
(THAILAND) ต.ธนู อ.อุทัย Pneumatic Hand 
CO.,LTD. จ.พระนครศรีพระยา Drill เป็นต้น

โทร. 035-227310 (4.1)
25 ยูไนเต็ด ออฟชอร์ ไม่ระบุท่ีต้ัง ขนส่งทางอากาศ 1 ลํา 209.30 ไทย 18

(5.20) เอวิเอชั่น จํากัด (      ) (7.9)
UNITED OFFSHORE 88 ถ.บางนา-ตราด
AVIATION แขวงบางนา เขตบางนา
CO.,LTD. กรุงเทพฯ

โทร. 02-3989850
26 ยามาดะ สมบูรณ์ จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ 6,671,600 159.70 ร่วมทุน 26

(5.21) จํากัด (เขต 2) เช่น OIL PUMP ชิ้น ไทยและ
YAMADA 60/4 หมู่ท่ี 3 ASSY, LOWER ญ่ีปุ่น
SOMBOON เขตอุตสาหกรรมของ VALVE BODY และ
CO.,LTD. บริษัท สยามอีสเทิร์น STATOR SHAFT

อินดัสเตรียลปาร์ค FLANGE ASSY 
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง เป็นต้น

จ.ระยอง (4.10)
โทร. 038-891250-5

27 ไดชิน จํากัด จ.ปทุมธานี ชิ้นส่วนยานพาหนะ 1,116,500 63.00 ร่วมทุน 86
(5.22) DAISIN CO.,LTD. (เขต 1) เช่น LEVER ASSY ชิ้น ไทยและ

101/60 หมู่ 20 PARKING BRAKE ญ่ีปุ่น
ถ.พหลโยธิน เป็นต้น

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง (4.10)
จ.ปทุมธานี

โทร. 02-5290070
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

28 ซัมมิท แอนเซ ่ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ 4,000,000 195.00 ร่วมทุน 70
(5.23) ออโตพาร์ท จํากัด (เขต 2) เช่น กลไกล็อคประตู ชิ้น ไทยและ

SUMMIT ANSEI 199/6 หมู่ท่ี 3 กลไกล็อคฝากระโปรง ญ่ีปุ่น
AUTO PART นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
CO.,LTD. แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา (4.10)

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 038-401320-5

29 เอ่ียมศิริ ไบโอ ก๊าซ จ.ศรีสะเกษ ก๊าซชีวภาพ 8,100,000 89.40 ไทย 5
(5.24) จํากัด (เขต 3) ลูกบาศก์เมตร

EIAMSIRI BIO GAS 49/1 หมู่ 11 ต.จานใหม่ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.5 
CO.,LTD.  อ.กันทรลักษณ์ (1.18) เมกะวัตต์

จ.ศรีสะเกษ
โทร. 

(จํานวน 2 โครงการ)
30 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ.ระยอง เฟอร์นิเจอร์หรือ 36,000 22.60 ไทย 76

(5.25) จํากัด (มหาชน) (เขต 2) ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
EAST COAST 29/1 ต.วังจันทร์ (ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)

FURNITECH PULIC อ.วังจันทร์ จ.ระยอง (3.15)
CO.,LTD. โทร. 038-556374

31 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ.ระยอง เฟอร์นิเจอร์หรือ 36,000 22.60 ไทย 76
(5.25) จํากัด (มหาชน) (เขต 2) ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

EAST COAST 37/9 หมู่ท่ี 10 (ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)

FURNITECH PULIC ถ.บ้านบึง - แกลง (3.15)
CO.,LTD. ต.ทางเกวียน อ.แกลง

จ.ระยอง
โทร. 038-886373
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ลําดับ ที่ต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การ

จ้างงาน
บริษัท

32 สุกฤษ 55 จํากัด จ.สมุทรสาคร ยาแผนโบราณ 500,000,000 126.00 ไทย 55
(5.26) SUKRIT 55 (เขต 1) ชนิดเม็ดและแคปซูล เม็ด

CO.,LTD. 78/6 หมู่ท่ี 1 (6.5)
ต.คอกกระบือ อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร
โทร. 034-867415

รวมท้ังส้ิน 2,508.15 2,219
32 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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