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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 เควีเอส เฟรช จ.นครสวรรค์ ไก่ชําแหละ 72,000 ตัน 480.00 ไทย 1,144
โปรดักส์ จํากัด (เขต 3) (1.9)
KVS FRESH ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก 
PRODUCT ต.หัวดง อ.เก้าเล้ียว 
CO., LTD. จ.นครสวรรค์

โทร 081-5642296
2 ตงจิต สตาร์ช จํากัด จ.ชัยภูมิ แป้งมันสําปะหลัง 90,000 ตัน 350.00 ไทย 45

TONGIT STARCH (เขต 3) (1.13)
CO., LTD. ถ.สุระนารายณ์

ต.โคกเริงรมย์
อ.บําเหน็จณรงค์

จ.ชัยภูมิ
โทร. 088-5900509

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557

       ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 16/2557 วันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 17 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 9,449.65 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 3,160 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี  140/2557  (ก. 68)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

3 ทีพีเค แอ็บโซลูท จ.นครราชสีมา แป้งมันสําปะหลัง 150,000 ตัน 593.00 ไทย 128
สตาร์ช จํากัด (เขต 3) (1.13)
TPK ABSOLUTE 55 หมู ่13
STARCH CO., LTD. ต.หนองหัวแรต 

อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

โทร. 02-6791800
4 นครชัยศรีฟาร์ม จ.นครปฐม เล้ียงไก่เนื้อ 13,088,000 ตัว 500.00 ไทย 97

จํากัด (เขต 1) (1.5)
NAKHON CHAISRI 6/3 หมู ่3 ต.สัมปทวน
FARM CO., LTD. อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร. 034-331859
5 เอส พี เอ็ม จ.ราชบุรี สุกรขุน 200,000 ตัว 440.00 ไทย 254

อาหารสัตว์ จํากัด (เขต 2) (1.5)
S P M FEED MILL 125 หมู ่8 ต.ดอนทราย
CO., LTD. อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

โทร. 032-281201
6 เอพีเอ็ม อะโกร จ.ราชบุรี สุกรขุน 200,000 ตัว 440.00 ไทย 254

จํากัด (เขต 2) (1.5)
APM AGRO 19 หมู ่1 ต.ปากช่อง
CO., LTD. อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โทร. 081-8566129
7 เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง จ.ราชบุรี ช้ินส่วนเหล็กหล่อ 15,600 ตัน 600.00 ญ่ีปุ่น 109

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) เช่น CYLINDER
A & M CASTING นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี BODY และ
(THAILAND) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี MOUNTING 
CO., LTD. โทร. 038-185088 BRACKET เป็นต้น

(2.15)
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

8 นิชินโบะ สมบูรณ์ จ.ระยอง ช้ินส่วนยานพาหนะ 1,500,000 ช้ิน 825.00 ร่วมทุน 35
ออโตโมทีฟ จํากัด (เขต 2) เช่น BRAKE LINING ไทย
NISSHINBO 18 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ญ่ีปุ่น
SOMBOON อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (4.10)
AUTOMOTIVE ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
CO., LTD. จ.ระยอง

โทร. 038-954448
9 MR. JIMMIE C จ.ระยอง ผลิตช้ินส่วน 1,800,000 ช้ิน 792.20 อเมริกัน 510

HOOVER (เขต 2) อากาศยาน เช่น
หมู ่6 นิคมอุตสาหกรรม STIFFENER, 
อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร METAL SHEET 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง COVER, RIB ASSY

และ BRACKET
ASSY เป็นต้น

(4.9)
10 เซคช่ัน เทคโนโลย ี จ.พระนครศรีอยุธยา ช้ินส่วนสําหรับ 7,740,000 ช้ิน 450.00 สิงคโปร์ 77

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) HARD DISK DRIVE
SEKSUN 99 หมู ่9 สวนอุตสาหกรรม เช่น DISK CLAMP
TECHNOLOGY โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย และ DISK
(THAILAND) จ.พระนครศรีอยุธยา SEPARATOR 
CO., LTD. โทร. 035-800100 PLATE เป็นต้น

(5.5)
11 ไอดับบลิวซีที จํากัด จ.สระบุรี ผลิตภัณฑ์จากโฟม 5,500 ตัน 426.00 ร่วมทุน 224

IWCT CO., LTD. (เขต 2) (6.12) ไทย
76 หมู ่5 เขตอุตสาหกรรม ญ่ีปุ่น
ของบริษัท เหมราชสระบุรี

ท่ีดินอุตสาหกรรม 
อ.หนองแค จ.สระบุรี
โทร. 02-8124499
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

12 สยามคราฟท์ จ.กาญจนบุรี ถุงกระดาษ 13,380 ตัน 426.40 ไทย 36
อุตสาหกรรม จํากัด (เขต 2) อุตสาหกรรม
SIAM KRAFT 99 หมู ่6 ถ.แสงชูโต (6.15)
INDUSTRY (สายเก่า) ต.วังศาลา
CO., LTD. อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-615000
13 สยามคูโบต้า จ.ปทุมธานี วิจัยและพัฒนา - 639.80 ร่วมทุน 138

คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (เขต 1) เครื่องจักรกล ไทย
SIAM KUBOTA เขตอุตสาหกรรมนวนคร การเกษตร ญ่ีปุ่น
CORPORATION ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง และช้ินส่วน
CO., LTD. จ.ปทุมธานี (7.20)

โทร. 02-9090300
สยามอีสเทิร์น
โลจิสติกส์ จํากัด

14 (โครงการท่ี 1) ไม่ระบุท่ีตั้ง เรือเฟอร์รี ่(7.9) 1 ลํา 689.50 ไทย 31
15 (โครงการท่ี 2) ไม่ระบุท่ีตั้ง เรือเฟอร์รี ่(7.9) 1 ลํา 689.50 ไทย 31
16 (โครงการท่ี 3) ไม่ระบุท่ีตั้ง เรือเฟอร์รี ่(7.9) 1 ลํา 689.50 ไทย 31

SIAM EASTERN 999/2 หมู ่6
LOGISTICS ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
CO., LTD. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-3857188
17 นางสาวสุธิดา ไม่ระบุท่ีตั้ง ขนส่งทางเรือ 1 ลํา 418.75 ไทย 16

หมื่นละม้าย (        ) (7.9)

-ไม่ระบุ-

รวมท้ังส้ิน 9,449.65 3,160
17 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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