
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8316

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

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 วงศ์บัณฑิต จํากัด จ.อุดรธานี ยางแท่ง 339.00 ร่วมทุน 311
(1) (จํานวน 3 โครงการ) (BLOCKED RUBBER) ไทย

และหรือยางผสม มาเลเซีย
(COMPOUNDED 

RUBBER)
(1.16)

2 วงศ์บัณฑิต จํากัด จ.สุราษฎร์ธานี ยางแท่ง 339.00 ร่วมทุน 311
(2) (BLOCKED RUBBER) ไทย

และ หรือยางผสม มาเลเซีย
(COMPOUNDED 

RUBBER)
(1.16)

ที่ตั้งโครงการ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 20 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน  10,965.00 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 1,678 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 65/2558  (ก. 34)

ลําดับ บริษัท

วันอังคารที ่12 พฤษภาคม 2558
           ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 16/2558 วันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม 2558 

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

3 วงศ์บัณฑิต จํากัด จ.สุราษฎร์ธานี ยางแท่ง 339.00 ร่วมทุน 311
(3) (BLOCKED RUBBER) ไทย

และ หรือยางผสม มาเลเซีย
(COMPOUNDED 

RUBBER)
(1.16)

4 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จ.ชลบุรี เคร่ืองปรับอากาศ 1,445.00 ญ่ีปุ่น 392
(ประเทศไทย) จํากัด ได้แก ่INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT 
(5.2)

5 สยามคอมเพรสเซอร์ จ.ชลบุรี SCROLL COMPRESSOR 792.90 ร่วมทุน 83
อุตสาหกรรม จํากัด (เขต 2) สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ ไทย
SIAM COMPRESSOR 87/10 หมู่ 2 (5.3) ญ่ีปุ่น
INDUSTRY CO., LTD. ถ.สุขุมวิท นิคม

นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

6 นายวิรัตน์ สุพรรณธะริดา จ.ราชบุรี กระสอบพลาสติก 457.10 ไทย 131
(เขต 2) (PLASTIC SACK)

(6.12)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

7 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.เพชรบุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(1) RANGNGERN ต.หนองชุมพล แสงอาทิตย์ 

SOLUTION CO., LTD. อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (7.1)
(จํานวน 11 โครงการ)

8 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.ลําปาง ไฟฟ้าจากพลังงาน 420.00 ไทย 8
(2) ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน แสงอาทิตย์

จ.ลําปาง (7.1)

9 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.กาญจนบุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(3) ต.ดอนแสลบ แสงอาทิตย์

อ.ห้วยกระเจา (7.1)

จ.กาญจนบุรี
10 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(4) ต.อ่านทอง อ.ทับสะแก แสงอาทิตย์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (7.1)

11 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.เพชรบุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(5) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง แสงอาทิตย์

จ.เพชรบุรี (7.1)

12 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.แพร่ ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(6) ต.เตาปูน อ.สอง แสงอาทิตย์

จ.แพร่ (7.1)

13 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(7) ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก แสงอาทิตย์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (7.1)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

14 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(8) ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก แสงอาทิตย์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (7.1)

15 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.กาญจนบุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(9) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง แสงอาทิตย์

จ.กาญจนบุรี (7.1)

16 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.เพชรบุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(10) ต.ยางน้ํากลัดใต้ แสงอาทิตย์

อ.หนองหญ้าปล้อง (7.1)

จ.เพชรบุรี

17 รางเงิน โซลูช่ัน จํากัด จ.กาญจนบุรี ไฟฟ้าจากพลังงาน 480.00 ไทย 8
(11) ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย แสงอาทิตย์

จ.กาญจนบุรี (7.1)

18 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุที่ต้ัง ขนส่งทางเรือ 726.00 ไทย 17
(1) S C MANAGEMENT (7.9)

CO., LTD.
(จํานวน 3 โครงการ)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

19 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุที่ต้ัง ขนส่งทางเรือ 726.00 ไทย 17
(2) S C MANAGEMENT (7.9)

CO., LTD.

20 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุที่ต้ัง ขนส่งทางเรือ 581.00 ไทย 17
(3) S C MANAGEMENT (7.9)

CO., LTD.

รวมทั้งส้ิน 10,965.00 1,678
20 โครงการ ล้านบาท คน
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