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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 นายอดิศักดิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นํ้ามันรําข้าวดิบ 68,310 ตัน 2,222.73 ไทย 207
ประมวลมิตรา (เขต 2) นํ้ามันรําข้าวบริสุทธิ์

ถ.นครหลวง-ท่าเรือ และส่วนผสม
ต.แม่ลา อ.นครหลวง อาหารสัตว์ เช่น
จ.พระนครศรีอยุธยา กาก รํา เป็นต้น

โทร. (1.12) และ (1.6)
2 บางจากไบโอฟูเอล พระนครศรีอยุธยา ไบโอดีเซล 172,000,000 975.00 ไทย 60

จํากัด (เขต 2) (1.18) ลิตร
BANGCHAK 28 หมู่ 9 ต.บางกระสั้น
BIOFUEL CO., LTD. อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-276500

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

      ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คร้ังที ่5/2557 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 21 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 78,322.53 ล้านบาท  
มีการจ้างงานรวม 9,313 คน และขอแก้ไขโครงการจํานวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 129/2557  (ก. 61)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

Page 1 of 7



กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

3 ไคฮาระ (ประเทศไทย) จ.ราชบุรี ผ้ายีนส์ 14,400,000 3,144.10 ญี่ปุ่น 385
จํากัด (เขต 2) (DENIM FABRIC) เมตร
KAI HARA นิคมอุตสาหกรรม (3.1)
(THAILAND) ราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน 
CO., LTD. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โทร. 02-6321116

4 สปาร์คเทค จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 86,184,000 2,266.10 ญี่ปุ่น 104
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) SPARK PLUG METAL ชิ้น
SPARKTEC 700/864 หมู่ 1 SHELL และ SEMI-
(THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม FINSSHED SPARK
CO., LTD. อมตะนคร ต.พานทอง PlUG METAL SHELL

อ.พานทอง จ.ชลบุรี เป็นต้น
โทร. และการชุบเคลือบผิว

(4.3) และ (4.4)
5 ไอชิน เอไอ จ.ฉะเชิงเทรา ชุดเกียร์ 219,040 ชุด 2,250.10 ญี่ปุ่น 257

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (4.10)
AISIN AI 75/1 หมู่ 5
(THAILAND) ถ.บางนา-ตราด 
CO., LTD. ต.บางสมัคร อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-570062-66

6 ทีเอส เทค จ.ปราจีนบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ 220,000 ชิ้น 1,320.00 ร่วมทุน 326
(กบินทร์บุรี) จํากัด (เขต 3) ได้แก่ SEAT FRAME ไทย
TS TECH 99/1 หมู่ 1 PART ญี่ปุ่น
(KABINBURI) ต.ลาดตะเคียน (4.10)
CO., LTE. อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี
โทร. 
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

7 โตโยต้า มอเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา รถยนต์ประหยัด 100,000 ตัน 10,406.00 ร่วมทุน 1,990
ประเทศไทย จํากัด (เขต 2) พลังงานมาตรฐานสากล ไทย
TOYOTA MOTOR 74 หมู่ 9 (ECO-CAR) ญี่ปุ่น
THAILAND CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม (4.12)

เกตเวย์ซิตี้ (แปลงยาว)
ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-544000

8 เอสเอไอซี จ.ระยอง รถยนต์ประหยัด 110,000 ตัน 7,610.00 ร่วมทุน 775
มอเตอร์-ซีพี จํากัด (เขต 2) พลังงานมาตรฐานสากล ไทย
SAIC MOTOR-CP นิคมอุตสาหกรรม (ECO-CAR) จีน
CO., LTD. อมตะนคร ต.มาบยางพร (4.12)

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 02-6257536

9 ซูซูกิ มอเตอร์ จ.ระยอง รถยนต์ประหยัด 100,000 คัน 8,438.70 ญี่ปุ่น 2,130
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) พลังงานมาตรฐานสากล
SUZUKI MOTOR 500/121 หมู่ 3 (ECO-CAR)
(THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนยานพาหนะ 1,500,000 ชิ้น
CO., LTD. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เช่น เคร่ืองยนต์

ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง โครงรถ
จ.ระยอง ชิ้นส่วนพลาสติกและ

โทร. 038-964265 เบาะรถยนต์ เป็นต้น
(4.10)

10 ฮอนด้า ออโตโมบิล จ.ปราจีนบุรี รถยนต์ประหยัด 100,000 คัน 8,161.00 ร่วมทุน 1,850
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) พลังงานมาตรฐานสากล ไทย
HONDA 299 หมู่ 12 (ECO-CAR) ญี่ปุ่น
AUTOMOBILE สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (4.12)
(THAILAND) ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์
CO., LTD. จ.ปราจีนบุรี

โทร. 035-330999
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

11 เน็กซ์ แคน จ.สระบุรี ตัวกระป๋องอลูมิเนียม 600,000,000 1,400.00 ร่วมทุน 31
อินโนเวชั่น จํากัด (เขต 2) (4.3) ชิ้น ไทย
NEXT CAN 10 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน ญี่ปุ่น
INNOVATION นิคมอุตสาหกรรม
CO., LTD. หนองแค (สระบุรี)

ต.โคกแย้ อ.หนองแค 
จ.สระบุรี

โทร. 036-374225-37
12 Mr. Faith Kemal จ.ระยอง เครื่องใช้ไฟฟ้า 573,300 3,142.30 ตุรกี 860

Ebiclioglu (เขต 2) (5.2) เคร่ือง
222 หมู่ 1 ถ.บ้านค่าย-

หนองละลอก 
เขตอุตสาหกรรมของ
บริษัท เหมราชพัฒนา
ท่ีดินอุตสาหกรรม 
ต.หนองละลอก 

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 038-892222

13 พีทีที โกลบอล จ.ระยอง ETHYLENE 175,000 ตัน 9,825.30 ไทย 19
เคมิคอล จํากัด (เขต 2) (6.11)
(มหาชน) 8 ถ.ผาแดง 
PTT GLOBAL นิคมอุตสาหกรรม
CHEMICAL PUBLIC ผาแดง ต.มาบตาพุด
CO., LTD. อ.เมือง จ.ระยอง

โทร. 038-683800
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

14 นิสสัน มอเตอร์ จ.สมุทรปราการ วิจัยและพัฒนายานยนต์ - 1,087.00 ญี่ปุ่น 63
เอเชีย แปซิฟิค จํากัด (เขต 1) และชิ้นส่วน
NISSAN MOTOR 77 หมู่ 2 (7.20)
ASIA PACIFIC ถ.บางนา-ตราด กม.22
CO., LTD. ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่

อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-3157919
15 เอิร์ธ เท็ค จ.สระบุรี ไฟฟ้าจาก 9.4 เมกะวัตต์ 1,359.00 ไทย 54

เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (เขต 2) เชื้อเพลิงจากขยะ
EARTH TECH นิคมอุตสาหกรรม (REFUSE DERIVED 
ENVIRONMENT สระบุรี (แก่งคอย) FUEL)
CO., LTD. อ.แงคอย จ.สระบุรี (7.1)

โทร. 02-7310080-1
16 รวมผลไบโอเพาเวอร์ จ.นครสวรรค์ ไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ 1,000.00 ไทย 16

จํากัด (เขต 3) จากเชื้อเพลิงชีวมวล
RUAMPHOL 77/77 หมู่ 7 ไอนํ้า 250 ตัน/ชม.
BIOPOWER ต.บ้านมะเกลือ (7.1)
CO., LTD. อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โทร. 
17 เกษตรไทย จ.นครสวรรค์ ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง 60 เมกะวัตต์ 1,540.00 ไทย 80

ไบโอเพาเวอร์ จํากัด (เขต 3) ชีวมวล
KASET THAI BIO 555 หมู่ 14 ไอนํ้า 330 ตัน/ชม.
POWER CO., LTD. ต.หนองโพ อ.ตาคลี (7.1)

จ.นครสวรรค์
โทร. 056-338123-5
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

18 เหมราชพัฒนาท่ีดิน อ.ศรีราชา/จ.ชลบุรี เขตอุตสาหกรรม 3,160.5 ไร่ 5,442.80 ไทย -
จํากัด (มหาชน) (เขต 2) (7.8) ร้อยละ54.4

HEMARAJ LAND ถ.ทางหลวงหมายเลข ต่างชาติ
AND DEVELOPMENT 331 กม.81 ร้อยละ 45.6

PUBLIC CO., LTD. ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

(โครงการที่ 1) โทร. 02-7199555
19 เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี เขตอุตสาหกรรม 2,202.0 ไร่ 2,845.10 ไทย -

อินดัสเตรียลเอสเตท (เขต 2) (7.8)
จํากัด (มหาชน) ถ.ทางหลวงหมายเลข
HEMARAJ EASTERN 3245 กม.19
SEABOARD ต.หนองเสือช้าง
INDUSTRIAL อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ESTATE CO., LTD. โทร. 02-7199555
(โครงการที่ 2)

20 ระยอง 2012 จํากัด จ.ระยอง เขตอุตสาหกรรม 2,202.0 ไร่ 1,569.70 ไทย -
(โครงการท่ี 3) (เขต 2) (7.8)
RAYONG 2012 ถ.ทางหลวงหมายเลข
CO., LTD. 3375 อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง
(โครงการที่ 3) โทร. 02-7199555

21 สายการบินนกแอร์ ไม่ระบุท่ีตั้ง ขนส่งทางอากาศ 4 ลํา 2,317.60 ร่วมทุน 106
จํากัด (มหาชน) (     ) (7.9) (ลําละ 82 ท่ีน่ัง) ไทย
NOK AIRLINES 183 อาคารรัจนาการ ฮ่องกง
PUBLIC CO., LTD. ชั้น 17 ถ.สาทรใต้

แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 02-6272609

รวมท้ังสิ้น 78,322.53 9,313
21 โครงการ ล้านบาท คน
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กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

1 โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป 26,000 ตัน 1,857.10 ร่วมทุน -
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ ไทย
TOYOTOMI AUTO 1/128 หมู่ 5 (Eco-Car) ญี่ปุ่น
PARTS (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม แม่พิมพ์ 100 ชุด
CO., LTD. ที เอฟ ดี ต.ท่าสะอ้าน (4.10)

อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา (ส่วนท่ีขอแก้ไข)

โทร. 038-578068 ขอเพ่ิมกําลังการผลิต 3,045 ตัน 300.00
และเพ่ิมชนิดผลิตภัณฑ์

โดยการลงทุน
เคร่ืองจักรเพ่ิม

2 นิสสัน มอเตอร์ จ.สมุทรปราการ รถยนต์ประหยัด 120,000 คัน 5,550.00 ร่วมทุน -
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) พลังงานมาตรฐานสากล ไทย
NISSAN MOTOR 74 หมู่ 2 ถ.บางนา- (Eco-Car) และชิ้นส่วน ญี่ปุ่น
(THAILAND) CO.,LTD. ตราด (กม. 21) สําเร็จรูป (COMPLETE

ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ KNOCK DOWN 
อ.บางเสาธง หรือ CKD)

จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-3393410 (ส่วนท่ีขอแก้ไข)

ขอเพ่ิมกําลังการผลิต 134,000 คัน 3,113.00
โดยการลงทุน
เคร่ืองจักรเพ่ิม

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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