
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 ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ.นครราชสีมา บริการรับฝาก 8,500 900.00 ไทย 124
จํากัด (มหาชน) (เขต 3) ห้องเย็น ตันสินค้า
CPF (THAILAND) ถ.ทางหลวงแผ่นดิน (1.19)
PUBLIC CO., LTD. หมายเลข 24
(โครงการท่ี 1) ต.โชคชัย อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา
โทร. 02-6257536-7

2 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา บริการรับฝาก 8,500 900.00 ไทย 124
จํากัด (มหาชน) (เขต 2) ห้องเย็น ตันสินค้า
CPF (THAILAND) 59 ถ.สุวินทวงศ์ (1.19)
PUBLIC CO., LTD. ต.ศาลาแดง 
(โครงการท่ี 2) อ.บางน้ําเปร้ียว 

จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 02-6257536-7

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การ
จ้างงาน

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

                ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 18 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 125,245.10 ล้านบาท    

และมีการจ้างงานรวม 14,890 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่  46/2557  (ก. 21)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การ
จ้างงาน

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
3 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ.สมุทรสาคร บริการรับฝาก 8,500 900.00 ไทย 124

จํากัด (มหาชน) (เขต 1) ห้องเย็น ตันสินค้า
CPF (THAILAND) กม. 35 ต.บางโทรัด (1.19)
PUBLIC CO., LTD. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
(โครงการท่ี 3) โทร. 02-6257536-7

4 เซรามิค จ.สระบุรี กระเบ้ืองเซรามิค 10,800 ตัน 1,748.00 ไทย 226
อุตสาหกรรมไทย จํากัด (เขต 2) (2.5)
THAI CERAMIC เขตอุตสาหกรรม
CO., LTD. ของบริษัท เหมราช

สระบุรี ท่ีดินอุตสาห
ต.บัวลอย อ.หนองแค

จ.สระบุรี
โทร. 036-382800

5 ไทย มาลายา กลาส จํากัด จ.สระบุรี ขวดแก้ว 109,500 ตัน 1,900.00 ไทย 241
THAI MALAYA GLASS (เขต 2) (2.6)
CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของ
(โครงการท่ี 1) บริษัท เอส ไอ แอล

ท่ีดิน อุตสาหกรรม
ต.บัวลอย อ.หนองแค

จ.สระบุรี
โทร. 036-373821-7

6 ไทย มาลายา กลาส จํากัด จ.สระบุรี ขวดแก้ว 73,000 ตัน 1,647.00 ไทย 234
THAI MALAYA GLASS (เขต 2) (2.6)
CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของ
(โครงการท่ี 2) บริษัท เอส ไอ แอล

ท่ีดิน อุตสาหกรรม
ต.บัวลอย อ.หนองแค

จ.สระบุรี
โทร. 036-373821-7
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การ
จ้างงาน

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
7 ไทย มาลายา กลาส จํากัด จ.สระบุรี ขวดแก้ว 146,000 ตัน 1,980.00 ไทย 191

THAI MALAYA GLASS (เขต 2) (2.6)
CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของ
(โครงการท่ี 3) บริษัท เอส ไอ แอล

ท่ีดิน อุตสาหกรรม
ต.บัวลอย อ.หนองแค

จ.สระบุรี
โทร. 036-373821-7

8 โพสโค โค้ทเต้ด สตีล จ.ระยอง เหล็กแผ่นเคลือบ 450,000 ตัน 10,014.20 เกาหลีใต้ 218
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (2.13)
POSCO 7/146 หมู่ 4
COATED STEE นิคมอุตสาหกรรม
(THAILAND) CO., LTD. อมตะซิต้ี ต.แม่นํ้าคู้

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 038-545309

9 MR. PIETRO จ.ระยอง ยางยานพาหนะ 5,800,000 9,000.00 ร่วมทุน 1,344
ALESSANDRO MOTTA (เขต 2) (4.10) เส้น ไทย
และ MR. BUNDIT อิตาลี
KERDVONGBUNDIT นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี จ.ระยอง

10 แอลแอลไอที จ.ชลบุรี ยางยานพาหนะ 11,200,000 18,860.30 จีน 2,643
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (4.10) เส้น
LLIT (THAILAND) 911/9 หมู่ 9
CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชชลบุรี (บ่อวิน)
ต.เขาคันทรง 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 02-6508076
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การ
จ้างงาน

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
11 บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ.ระยอง อุปกรณ์เคร่ืองจักร 7,000 ตัน 1,450.00 ร่วมทุน 85

จํากัด (เขต 2) เช่น สายพาน ไทย
BRIDGESTONE NCR 88/8 หมู่ 2 ลําเลียง (Steel ญ่ีปุ่น
CO., LTD. ถ.สาย 13 ต.มะขามคู่ Cord Conveyor)

อ.นิคมพัฒนา ของโรงแต่งแร่
จ.ระยอง เป็นต้น

โทร. 038-893588-95 (4.2)
12 โทเพร (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ ช้ินส่วนโลหะ 13,800 ตัน 2,753.00 ญ่ีปุ่น 328

จํากัด (เขต 1) สําหรับ
TOPRE (THAILAND) ถ.บางนา-ตราด ยานพาหนะ เช่น
CO., LTD. ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ CARRIER

อ.บางเสาธง MODULE, 
จ.สมุทรปราการ PILLAR,

โทร. 02-7143971 DOOR BEAM
และ WHEEL

HOUSING เป็นต้น
(4.10)

13 ซัมมิท คีย์เลกซ์ จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะ 25,000 ตัน 1,450.00 ร่วมทุน 200
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) สําหรับ ไทย
SUMMIT KEYLEX นิคมอุตสาหกรรม ยานพาหนะ เช่น ญ่ีปุ่น
(THAILAND) CO., LTD. เหมราชอีสเทิร์น PANEL FLOOR, 

ซีบอร์ด ต.เขาคันทรง REINFORCEMENT

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ CROSS
โทร. 02-3386000-18 MEMBER ASSY

เป็นต้น
และท่อส่งนํ้ามัน 500,000 ชุด

เช้ือเพลิง
(4.10)

Page 4 of 6



กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การ
จ้างงาน

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
14 โตโยต้า มอเตอร์ จ.สมุทรปราการ รถยนต์ปิคอัพ 290,000 คัน 51,523.00 ร่วมทุน 7,999

ประเทศไทย จํากัด (เขต 1) (PICK-UP ไทย
TOYOTA MOTOR 82/1 หมู่ 2 INCLUDE PPV) ญ่ีปุ่น
THAILAND CO., LTD. ถ.ทางหลวงรถไฟ ช้ินส่วนรถยนต์ 3,329,250 ช้ิน

สายเก่า ต.สําโรงใต้ (4.12)
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ

จ.ฉะเชิงเทรา รถยนต์ปิคอัพ 280,000 คัน
(เขต 2) (PICK-UP 

และ 99 หมู่ 2 INCLUDE PPV)
ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธ์ิ ช้ินส่วนรถยนต์ 1,532,000 ช้ิน

จ.ฉะเชิงเทรา (4.12)
โทร. 038-122002

15 เอสเอไอซี จ.ชลบุรี ผลิตรถยนต์ 52,000 คัน 9,200.00 ร่วมทุน 550
มอเตอร์-ซีพี จํากัด (เขต 2) (4.12) ไทย
SAIC MOTOR-CP นิคมอุตสาหกรรม จีนและ
CO., LTD. อีสเทิร์นซีบอร์ด ฮ่องกง

ต.เขาคันทรง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 038-950609

16 เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค จ.ระยอง สายไฟฟ้า 3,960 ตัน 1,712.60 ญ่ีปุ่น 182
คอนดัคเตอร์ จํากัด (เขต 2) อะลูมิเนียม
SEI THAI ELECTRIC นิคมอุตสาหกรรม (ALUMINUM 
CONDUCTOR อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร ELECTRIC WIRE 
CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง AND CABLE)

(5.3)
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การ
จ้างงาน

บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
17 MR. MARIO D' ANGELO จ.สมุทรปราการ ศูนย์ฝึกอบรม - 2,407.00 สหรัฐฯ 40

(เขต 1) ด้านเทคนิค
ในสาขาการบิน

(7.18)

18 MR. CHRIS SCHROOR จ.ชลบุรี เขต DATA 19,100 ตรม. 6,900.00 ร่วมทุน 37
(เขต 2) CENTER ไทย

ถ.ไฮเวย์ 331 (7.8) ออส
นิคมอุตสาหกรรม เตรเลีย

เหมราชชลบุรี (บ่อวิน)
ต.เขาคันทรง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รวมท้ังส้ิน 125,245.10 14,890
18 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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