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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 มิตานิ ไมโครนิกส์ จ.พระนครศรีอยุธยา อุปกรณ์สําหรับ 36,000 ช้ิน 40.00 ญ่ีปุ่น 29
(3.1.1) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เคร่ืองพิมพ์ในอุตสาห-

MITANI MICRONICS 70/4 ม.9 สวนอุตสาห- กรรมอิเล็กทรอนิกส์
(THAILAND) กรรมโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย เช่น SCREEN MASK
CO.,LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

โทร. 098-2584159 (4.2)
2 MR. JOHN C. PARK จ.แพร่ เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 16,900 ตัน 19.10 ร่วมทุน 18

(3.1.2) (เขต 3) (WOOD/PELLET) เกาหลี
193 หมู่ 2 ต.นํ้าชํา (1.17) สหรัฐฯ
อ.สูงเม่น จ.แพร่

โทร. 081-9175022
3 ไอทรีส เมดิเคิล กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 5.19 สวิส 12

(3.1.3) ประเทศไทย จํากัด (เขต 1) และการลงทุน เซอร์แลนด์
ITRIS MEDICAL 1168/48 อาคารลุมพินี (7.15)
(THAILAND) ทาวเวอร์ ช้ัน 18 
CO.,LTD. ถ.พระราม 4 แขวง

ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6799922

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

ฉบับท่ี  9/2557  (ก. 8)

วันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557

             ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี  8/2557 วันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 36 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2,801.00 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 1,165 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต

(ต่อปี)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน
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บริษัทลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

4 แอลเมท-ไทย จํากัด จ.สมุทรปราการ ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.710 40.00 ไทย 2
(3.1.4) ALMET THAI (เขต 1) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง เมกะวัตต์

CO.,LTD. 235 ถ.สุขุมวิท กม.35 บนหลังคา
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง (7.1)
จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-2946287
5 ลิกซิล กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 6.50 ร่วมทุน 33

(3.1.5) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน ไทย
มหาชน 1/6 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน (7.15) สิงคโปร์
LIXILASEAN กม. 32 ต.คลองหน่ึง
(THAILAND) CO.,LTD. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทร. 02-9014455
6 ที.ไอ.ที. จ.ระยอง ศูนย์จัดหาจัดซื้อ - 4.30 อังกฤษ 6

(3.1.6) อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (เขต 2) ช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์
T.I.T. INTERNATIONAL 119 หมู่ 3 ถ.บ้านค่าย- ระหว่างประเทศ
CO.,LTD. หนองละลอก เขตอุตสาห- (7.12)

กรรมของบริษัทเหมราช
ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 038-892295-9

7 อูเบะ แมชชีนเนอร่ี ไทย กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า - 15.00 ญ่ีปุ่น 15
(3.1.7) จํากัด (เขต 1) และการลงุทน

UBE MACHINERY 122/2 ถ.กรุงเทพกรีฑา (7.15)
THAI CO.,LTD. แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
โทร. 02-7358503-4

8 ฟูคูอิ คาเซอิ จ.ชลบุรี แผ่นยางสังเคราะห์ 1,500 ตัน 210.00 ญ่ีปุ่น 13
(3.1.8) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) กันสะเทือน เช่น

FUKUI KASEI นิคมอุตสาหกรรม VIBATION PROOF
(THAILAND) CO.,LTD. อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ RUBBER เป็นต้น

อ.เมือง จ.ชลบุรี (6.12)
โทร. 02-6796565
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บริษัทลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

9 ไทคอน อินดัสเทรียล จ.ชลบุรี พัฒนาอาคารสําหรับ 6 หน่วย 359.00 ร่วมทุน 2
(3.1.9) คอนเน็คช่ัน จํากัด (เขต 2) โรงงานอุตสาหกรรม ไทย

(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (7.8) อังกฤษ
ต.บึง อ.ศรีราชา สหรัฐฯ

จ.ชลบุรี สิงคโปร์
โทร. 02-6796565 สวิตเซอร์

แลนด์
10 คิวแอลที จ.ระยอง บริการทดสอบ 70,000 15.00 ไทย 21

(3.1.10) อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (เขต 2) ทางวิทยาศาสตร์ ช้ินงาน
QLT INTERNATIONAL 21/3 ถ.บ้านพลง (7.21)
CO.,LTD. ต.มาบตาพุด อ.เมือง

จ.ระยอง
โทร. 038-691408-10

11 เค.เอส.พรีเมียร์ จ.สระบุรี เคร่ืองผลิตไฟฟ้า 300 เคร่ือง 35.00 ไทย 48
(3.1.11) โปรดักส์ จํากัด (เขต 2) ขนาดเล็กและเคร่ือง

4/5 หมู่ 8 ต.ไผ่ตํ่า จักรในกระบวนการ
อ.หนองแค จ.สระบุรี อบแห้งผลิตผล

ทางการเกษตรด้วย
เตาแก๊สซิไฟเออร์
เช้ือเพลิงชีวมวล

(4.2)
12 ไดโฮ แมนูแฟคเจอร่ิง จ.ชลบุรี แม่พิมพ์ (MOLD) 100 ชุด 31.00 ญ่ีปุ่น 25

(3.1.12) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) และการซ่อมแซม
DAIHO 700/642 หมู่ 3 แม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง
MANUFACTURING นิคมอุตสาหกรรม่ (4.2)
(THAILAND) CO.,LTD. อมตะนคร ต.บ้านเก่า

อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร. 038-447023
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บริษัทลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

13 Ms. Michelle จ.นครปฐม สนับสนุนการค้า - 2.20 ร่วมทุน 10
(3.1.13) Maric O'Hare (เขต 1) และการลงทุน สิงคโปร์

79 หมู่ 8 ต.ทุ่งบัว (7.15) อังกฤษ
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

โทร. 
14 Mr. Ravi C. Periasamy กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 9.81 แคนาดา 8

(3.1.14) (เชต 1) (5.8)
87 อาคารเอ็มไทย
ทาวเวอร์ ช้ัน 27 
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6279060

15 ทีเอสเคที จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ช้ินส่วนสําหรับ 400,000,000 30.00 ญ่ีปุ่น 21
(5.1) TSKT CO.,LTD. (เขต 2) FLEXIBLE PRINTED ช้ิน

130/158-159 ม.3 CIRCUIT 
ต.วังจุฬา อ.วังน้อย (5.5)
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-721850

16 สามมิตร มอเตอร์ส จ.สมุทรสาคร ช้ินส่วนยานพาหนะ 11,100 ช้ิน 56.80 ไทย 92
(5.2) แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (เขต 1) เช่น กระบะด๊ัมพ์

(มหาชน) 85/1 หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 เป็นต้น
SAMMITR MOTORS ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน (4.10)
MANUFACTURING จ.สมุทรสาคร
CO.,LTD. โทร. 02-4294888
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บริษัทลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

17 นิตต้ัน (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ช้ินส่วนยานพาหนะ 400 ตัน 200.20 ร่วมทุน 25
(5.3) จํากัด (เขต 2) เช่น ENGINE VALVE ไทยและ

NITTAN (THAILAND) 700/44 หมู่ 6 เป็นต้น ญ่ีปุ่น
CO.,LTD. ถ.บางนา-ตราด กม.57 (4.10) 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ

อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 038-743486

18 อุตสาหกรรมนมไทย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์จาก 17,500 ตัน 199.80 ไทย 41
(5.4) จํากัด (เขต 2) นํ้านมดิบ เช่น

THE THAI INDUSTRY 158 ม.16 นิคมอุตสาห- นมพร้อมด่ืมยูเอชที
CO.,LTD. กรรมบางปะอิน เป็นต้น

ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน (1.11)
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-221480-93

19 อุตสาหกรรมนมไทย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์จาก 37,800 ตัน 171.90 ไทย 114
(5.5) จํากัด (เขต 2) นํ้านมดิบ

THE THAI INDUSTRY 158 ม.16 นิคมอุตสาห- (ยกเว้นการผลิต
CO.,LTD. กรรมบางปะอิน นํ้าด่ืมและไอศกรีม)

ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน (1.11)
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-221480-93

20 อุตสาหกรรมนมไทย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์จาก 17,500 ตัน 199.80 ไทย 41
(5.6) จํากัด (เขต 2) นํ้านมดิบ เช่น

THE THAI INDUSTRY 158 ม.16 นิคมอุตสาห- นมพร้อมด่ืมยูเอชที
CO.,LTD. กรรมบางปะอิน เป็นต้น

ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน (1.11)
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-221480-93
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บริษัทลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

21 บางกอกแร้นซ์ จํากัด จ.เพชรบูรณ์ ลูกเป็ด 6,017,400 ตัว 46.90 ร่วมทุน 8
(5.7) (มหาชน) (เขต 3) (1.5) ไทย

BANGKOK RANCH 69 หมู่ 9 ต.สามแยก ฮ่องกง
PUBLIC CO.,LTD. อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เนเธอร์

โทร. 081-7205932 แลนด์
สิงคโปร์
ญ่ีปุ่น

22 MR. KHOR HUCK จ.สงขลา นํ้าผ้ึง และ 19.60 ร่วมทุน 65
(5.8) GHEE (เขต 3) ผลิตภัณฑ์จากผ้ึง ไทย

88 หมู่ 7 ต.พังลา -นํ้าผ้ึง 5,000 ตัน มาเลเซีย
อ.สะเดา จ.สงขลา -เกสรผ้ึง 30 ตัน
โทร. 081-4642131 -นมผ้ึง 1 ตัน

-ไข่ผ้ึง 1.5 ตัน
(1.11)

23 นอร์ท เทิร์น จ.ลําพูน - เคร่ืองจักร เช่น 200 เคร่ือง 36.60 ญ่ีปุ่น 67
(5.9) เทคโนโลยี่ จํากัด (เขต 3) AUTOMATIC 

NORTHERN 99/11 ม.5 PACKAGING 
TECHNOLOGY ถ.เล่ียงเมืองลําพูน-ป่าซาง MACHINE เป็นต้น
CO.,LTD. สวนอุตสาหกรรม -ช้ินส่วนเคร่ืองจักร 100 ตัน

เครือสหพัฒนฯ-ลําพูน เช่น SLIDE เป็นต้น
ต.ป่าสัก อ.เมือง (4.2)

จ.ลําพูน
โทร. 053-537675-8

24 MR. RAMANJIT จ.ชลบุรี โครงสร้างโลหะ 531 ตัน 52.40 อังกฤษ 35
(5.10) SINGH (เขต 2) สําหรับงานก่อสร้าง

นิคมอุตสาหรรมเหมราช หรืองานอุตสาหกรรม
ชลบุรี (บ่อวิน) ต.บ่อวิน (4.19)

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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บริษัทลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

(จํานวน 2 โครงการ)
25 บ้านกังหันมารีน จํากัด จ.สิงห์บุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.951 58.00 ไทย 2

(5.11) BAAN KUNG HUN (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง เมกะวัตต์
MARINE CO.,LTD. 323 หมู่ 7 ต.ถอนสมอ บนหลังคา

อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (7.1)
26 สันติพัฒน์ พาวเวอร์ จ.กําแพงเพชร ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.951 58.00 ไทย 2

(5.11) จํากัด (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง เมกะวัตต์
SANTIPAT POWER 189 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน บนหลังคา
CO.,LTD. ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง (7.1)

จ.กําแพงเพชร
โทร. 055-789022

27 MR. HSU CHING YUH จ.เพชรบุรี ช้ินส่วนสําหรับ 43,000,000 196.30 สิงคโปร์ 128
(5.12) (เขต 3) ผลิตภัณฑ์ ช้ิน

138 ถ.เพชรเกษม อิเล็กทรอนิกส์
ต.สระพัง อ.เขาย้อย เช่น PRINTER

จ.เพชรบุรี CHASSIS,SERVER
PART และ SET TOP
BOX CASE เป็นต้น

(5.5)
(จํานวน 4 โครงการ)

28 เมโทร กรีน จ.นนทบุรี ผลิตไฟฟ้าจาก 0.981 71.80 ไทย 2
(5.13) เอนเนอจี จํากัด (เขต 1) พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะวัตต์

METRO GREEN 88 ถ.ฤชุพันธ์ ต.ราษฎร์ ท่ีติดต้ังบนหลังคา
ENERGY CO.,LTD. นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (7.1)

โทร. 02-9680800#7339
29 เมโทร กรีน จ.นนทบุรี ผลิตไฟฟ้าจาก 0.676 48.80 ไทย 2

(5.13) เอนเนอจี จํากัด (เขต 1) พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะวัตต์
METRO GREEN 88 ถ.ฤชุพันธ์ ต.ราษฎร์ ท่ีติดต้ังบนหลังคา
ENERGY CO.,LTD. นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (7.1)

โทร. 02-9680800#7339
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บริษัทลําดับ ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์
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30 เมโทร กรีน จ.นนทบุรี ผลิตไฟฟ้าจาก 0.697 50.20 ไทย 2
(5.13) เอนเนอจี จํากัด (เขต 1) พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะวัตต์

METRO GREEN 88 ถ.ฤชุพันธ์ ต.ราษฎร์ ท่ีติดต้ังบนหลังคา
ENERGY CO.,LTD. นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (7.1)

โทร. 02-9680800#7339
31 เมโทร กรีน จ.นนทบุรี ผลิตไฟฟ้าจาก 0.998 70.50 ไทย 2

(5.13) เอนเนอจี จํากัด (เขต 1) พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะวัตต์
METRO GREEN 88 ถ.ฤชุพันธ์ ต.ราษฎร์ ท่ีติดต้ังบนหลังคา
ENERGY CO.,LTD. นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (7.1)

โทร. 02-9680800#7339
32 ไดโด เพรส ฟอร์มม่ิง จ.สมุทรปราการ ช้ินส่วนโลหะ เช่น 7.10 ตัน 81.50 ญ่ีปุ่น 38

(5.14) จํากัด (เขต 1) TERMINAL เป็นต้น
DAIDO PRESS เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (4.3)
FORMING CO.,LTD. ของบริษัท ชัยนันท์-บางพลี

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ

โทร. 
33 โทเร พลาสติกพรีซิช่ัน กรุงเทพมหานคร ช้ินส่วนพลาสติก 1,025 ตัน 157.00 ร่วมทุน 46

(5.15) (ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) เช่น ช้ินส่วนเคร่ือง ญ่ีปุ่น
TORAY PLASTICS 3 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ่ายเอกสารและเฟือง ไทย
PRECISION แขวงอนุสาวรีย์ พลาสติกในรถยนต์
(THAILAND) CO.,LTD. เขตบางเขน กรุงเทพฯ เป็นต้น

โทร. 02-9716800 (6.12)
34 MR. WALTER จ.สมุทรปราการ ตลับลูกปืน 2,000,000 40.00 ร่วมทุน 46

(5.16) HOEHN (เขต 1) (BEARING) ช้ิน ไทย
888/44 ม.9 (4.3) เยอรมนี

ถ.เลียบคลองสุวรรณภูมิ
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ของบริษัท เอสเอ็มอี 
แฟคทอรี อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
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35 ฟู่หยวน คอมมิวนิเคช่ัน จ.นครปฐม ช้ินส่วนสําหรับ 30,000 142.80 ไทย 68
(5.17) เทคโนโลยี จํากัด (เขต 1) อุปกรณ์โทรคมนาคม กิโลเมตร

FUYUAN 67583 ถ.ศาลายา- เช่น สายเคเบิลใยแก้ว
COMMUNICATION บางภาษี ต.บางระกํา นําแสง (OPTICAL
TECHNOLOGY อ.บางเลน จ.นครปฐม FIBER CABLE)
CO.,LTD. โทร. 02-5033663 (5.5)

36 ไอพาร์ค มายสเปซ จ.สมุทรสาคร ท่ีจอดรถอัตโนมัติ 420 ชุด 20.00 ไทย 76
(5.18) จํากัด (เขต 1) (4.2)

IPARK MYSPACE 66 หมู่ 4 ต.บ้านแพ้ว
CO.,LTD. อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โทร. 02-7175378

รวมท้ังส้ิน 2,801.00 1,165
36 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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