
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
                 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222

http://www.boi.go.th                                                                E-mail:head@boi.go.th
ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 เคเอฟฟู้ดส์ จํากัด (จ.สมุทรสาคร) สัตวน้ําแช่แข็ง 485.00 ไทย 900
KF FOODS CO., LTD. 1 หมู ่4 ถ.บ้านปลายคลองครุ และอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

ต.นาดี อ.เมือง (1.11)
จ.สมุทรสาคร

2 นางสาวอณิตา (จ.ชลบุรี) ลูกสุกร สุกรพันธ์ 350.00 ไทย 106
เสริมศักดิ์ศศิธร ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ และสุกรขุน

จ.ชลบุรี (1.5)

3 ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์ร่ี จํากัด (จ.ชลบุรี) ลูกสุกร 300.00 ไทย 97
(1) MUAN JAI GREENERY ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ (1.5)

CO., LTD. จ.ชลบุรี
(จํานวน 2 โครงการ)

4 ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์ร่ี จํากัด (จ.ชลบุรี) ลูกสุกร 300.00 ไทย 97
(2) ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ (1.5)

จ.ชลบุรี

ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 27 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 12,668.96 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 4,533 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 167/2558  (ก. 93)

ลําดับ บริษัท

วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558
              ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังที ่40/2558 วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อลําดับ บริษัท

5 เอก-หฤษฎ์ จํากัด (จ.ชลบุรี) ลูกสุกร 300.00 ไทย 97
(1) AEK-HARIT CO., LTD. ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ (1.5)

(จํานวน 3 โครงการ) จ.ชลบุรี

6 เอก-หฤษฎ์ จํากัด (จ.ชลบุรี) ลูกสุกร 300.00 ไทย 97
(2) ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ (1.5)

จ.ชลบุรี

7 เอก-หฤษฎ์ จํากัด (จ.ชลบุรี) ลูกสุกร 300.00 ไทย 97
(3) ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ (1.5)

จ.ชลบุรี

8 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล (จ.ฉะเชิงเทรา) น้ํามันสังเคราะห์ 935.00 ไทย 47
เอเนอร์จ้ี จํากัด ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม (1.18)
NORTHERN RENEWABLE จ.ฉะเชิงเทรา
ENERGY CO., LTD

9 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล (จ.ฉะเชิงเทรา) ถ่านอัดแท่ง ถ่านกัมมันต์ 261.00 ไทย 70
เอเนอร์จ้ี จํากัด ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม และน้ําส้มควันไม้
NORTHERN RENEWABLE จ.ฉะเชิงเทรา (1.17)
ENERGY CO., LTD

10 เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย (จ.ระยอง) ชิ้นส่วนโลหะ 600.00 ญ่ีปุ่น 195
จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เช่น BRACKET และ
DELTA PARTS AND DIES ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง RECLINER ASSY เป็นต้น
CO., LTD. จ.ระยอง (4.1)

11 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (จ.ปทุมธานี/ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2,927.00 ญ่ีปุ่น 2,642
(ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา/ลําพูน) สําหรับระบบไร้สาย
FUJIKURA ELECTRONICS เขตอุตสาหกรรมนวนคร (Wireless) 
(THAILAND) CO., LTD. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง เช่น Flexible Printed

จ.ปทุมธานี Circuit Assembly 
(FPCA) for Wireless
Communication 
System เป็นต้น

(5.4.3.1)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อลําดับ บริษัท

12 เอส ทู พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) พลังงานแสงอาทิตย์ 326.66 ไทย 2
(1) S2P ENERGY CO., LTD. ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง (7.1.1.2)

(จํานวน 6 โครงการ) จ.สระแก้ว

13 เอส ทู พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) พลังงานแสงอาทิตย์ 326.66 ไทย 2
(2) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง (7.1.1.2)

จ.สระแก้ว

14 เอส ทู พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) พลังงานแสงอาทิตย์ 326.66 ไทย 2
(3) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง (7.1.1.2)

จ.สระแก้ว

15 เอส ทู พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) พลังงานแสงอาทิตย์ 326.66 ไทย 2
(4) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง (7.1.1.2)

จ.สระแก้ว

16 เอส ทู พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) พลังงานแสงอาทิตย์ 326.66 ไทย 2
(5) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง (7.1.1.2)

จ.สระแก้ว

17 เอส ทู พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) พลังงานแสงอาทิตย์ 326.66 ไทย 2
(6) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง (7.1.1.2)

จ.สระแก้ว

18 ยูนิ พาวเวอร์ เทค จํากัด (จ.นครราชสีมา) ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 746.00 ไทย 41
UNI POWER TEC CO., LTD. ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว (7.1.1.2)

จ.นครราชสีมา 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อลําดับ บริษัท

19 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(1) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

(จํานวน 8 โครงการ) จ.สระแก้ว (7.1.1.2)

20 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(2) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

จ.สระแก้ว (7.1.1.2)

21 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(3) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

จ.สระแก้ว (7.1.1.2)

22 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(4) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

จ.สระแก้ว (7.1.1.2)

23 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(5) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

จ.สระแก้ว (7.1.1.2)

24 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(6) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

จ.สระแก้ว (7.1.1.2)

25 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(7) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

จ.สระแก้ว (7.1.1.2)

26 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากัด (จ.สระแก้ว) ไฟฟ้าจากพลังงาน 327.50 ไทย 2
(8) WRP ENERGY CO., LTD. ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง แสงอาทิตย์

จ.สระแก้ว (7.1.1.2)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการที่ต้ังโครงการ/สถานที่ติดต่อลําดับ บริษัท

27 อาม่า มารีน จํากัด (กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน) ขนส่งทางเรือ 285.00 ไทย 19
AMA MARINE CO., LTD. 33/4 อาคารเดอะไนน์ (7.3.3)

ทาวเวอร์ ห้องเลขที ่TNA
02 ชั้น 33 ทาวเวอร์ เอ

ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รวมทั้งส้ิน 12,668.96 4,533
27 โครงการ ล้านบาท คน
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