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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 28/1 ต.ทรายแดง บนหลังคา
(โครงการที ่1) อ.เมือง จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-7888964

2 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 13/5 ต.บางแก้ว บนหลังคา
(โครงการที่ 2) อ.ละอุ่น จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-788964

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 28/2557 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 47 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 3,137.65 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 1,499 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่  76/2557  (ก. 33)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

3 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 28/1 ต.ทรายแดง บนหลังคา
(โครงการที ่3) อ.เมือง จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-7888964

4 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 28/1 ต.ทรายแดง บนหลังคา
(โครงการที ่4) อ.เมือง จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-7888964

5 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 28/1 ต.ทรายแดง บนหลังคา
(โครงการที ่5) อ.เมือง จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-7888964

6 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 28/1 ต.ทรายแดง บนหลังคา
(โครงการที ่6) อ.เมือง จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-7888964
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

7 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 28/1 ต.ทรายแดง บนหลังคา
(โครงการที ่7) อ.เมือง จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-7888964

8 ทรัพย์สกุลชัย จํากัด จ.ระนอง ไฟฟ้าจากพลังงาน 0.010 เมกะวัตต์ 1.60 ไทย 2
SUPSAKULCHAI (เขต 3) แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ัง
CO., LTD. 28/1 ต.ทรายแดง บนหลังคา
(โครงการที ่8) อ.เมือง จ.ระนอง (7.1)

โทร. 083-7888964
9 เอเชี่ยน ทานากะ กรุงเทพมหานคร สํานักงานปฏิบัติการ 167 ตรม. 21.70 ญ่ีปุ่น 6

แบงค็อค จํากัด (เขต 1) ภูมิภาค
ASIAN TANAKA 589/134 อาคาร (7.13)
BANGKOK CO., LTD. เซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์

ชั้น 24 ห้อง OF
แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร
โทร. 

10 โนวาร์ตีส กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 750 ตัน 5.00 สวิสฯ 22
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 1) และการลงทุน
NOVARTIS 622 อาคารเอ็มโพเร่ียม (7.15)
(THAILAND) CO., LTD. ทาวเวอร์ ชั้น 14,15

แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทร. 02-6850999
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

11 นางสาววัณณัท จ.นนทบุรี ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 750 ตัน 10.00 ไทย 74
โลจนะโกสินทร์ (เขต 1) เช่น UPPER PART,

40/4 ถ.บางบัวทอง- BLANK HOLDER 
สุพรรณบุรี ต.ละหาร เป็นต้น

อ.บางบัวทอง (4.2)
จ.นนทบุรี

โทร. 02-9256464
12 MR.HITOSHI MAEDA จ.ชลบุรี ซอฟต์แวร์ - 3.00 ญ่ีปุ่น 3

(เขต 2) (5.8)
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
โทร. 

13 ซีเนียร์คอม จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 6.02 ไทย 31
SENIOR COM (เขต 1) (5.8)
CO., LTD. 545/6-7 ถ.ลาดพร้าว

เขตคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-7312850

14 อิมมอทัล พาร์ท จํากัด จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนโลหะสําหรับ 180 ตัน 10.00 ไทย 12
IMMORTALP PARTS (เขต 1) เคร่ืองทําความเย็น
CO., LTD. 333/2, 333/4 เช่น MUFFLER

ม.6 ต.บางเพรียง เป็นต้น
อ.บางบ่อ (5.3)

จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-1080370
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

15 MR. OLIVIER กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ - 2.00 ฮ่องกง 13
STEVE ROBERT (เขต 1) (5.8)

-ไม่ระบุ-

16 โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ - 2.00 ไทย 68
จํากัด (เขต 3) (5.8)
PROSOFT HCM 287 หมู่ท่ี 5
CO., LTD. ต.สันทราย จ.เชียงใหม่

โทร. 02-7395905
17 ลาร์คสเปอร์ จํากัด จ.สมุทรสาคร ชิ้นส่วนพลาสติก 500 ตัน 25.80 ไทย 78

LARKSPUR CO., LTD. (เขต 1) สําหรับผลิตภัณฑ์
88/4 ต.สวนหลวง อิเล็กทรอนิกส์
อ.กระทุ่มแบน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
จ.สมุทรสาคร (5.5)

โทร. 02-4178179
18 โปรซอฟต์ ซีอาร์เอ็ม จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ - 2.00 ไทย 44

จํากัด (เขต 3) (5.8)
PROSOFT CRM 287 หมู่ 5
CO., LTD. ต.สันทรายน้อย 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร. 02-7395905

19 ซันโทร่ี เบฟเวอร์เรจ จ.พระนครศรีอยุธยา วิจัยและพัฒนา - 24.50 สิงคโปร์ 5
แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) (เขต 2) (7.20)
จํากัด 246 อาคารไทม์สแควร์
SUNTORY ห้อง 15-03 ถ.สุขุมวิท
BEVERAGE & FOOD 12-14 แขวงคลองเตย
(THAILAND) CO., LTD. เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6530898
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

20 ซีเอ็นซี ดีไซน์ จํากัด จ.ปทุมธานี สนับสนุนการค้า - 33.50 ออส 25
CNC DESIGN (เขต 1) และการลงทุน เตรเลีย
CO., LTD. 25/4 ต.บึงคําพร้อย (7.15)

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร. 02-1527491-4

21 แอ๊ดวานซ์ กรีน จ.ชลบุรี/เขต 2 พัฒนา - 30.00 ไทย 37
เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ.นครราชสีมา/เขต 3 ทรัพยากรมนุษย์
จํากัด จ.ขอนแก่น/เขต 3 (7.18)
ADVANCE จ.ฉะเชิงเทรา/เขต 2
GREEN POWER 140/6 อาคารไอทีเอฟ
CORPORATION ทาวเวอร์ ชั้น7 ถ.สีลม
CO., LTD. แขวงสุริยวงศ์ บางรัก

กรุงเทพมหานคร
22 ปาร์คเกอร์ จ.ฉะเชิงเทรา แผ่นยางสังเคราะห์ 2,400 ตัน 40.00 ร่วมทุน 10

อินเตอร์เนชั่นแนล (เขต 2) (6.12) ไทย
คอร์ปอเรชั่น 152 หมู่ท่ี 5 ญ่ีปุ่น
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม เนเธอร์
PACKER เวลโกรว์ ต.บางสมัคร แลนด์
INTERNATIONAL อ.บางปะกง 
CORPORATION จ.ฉะเชิงเทรา
(THAILAND) CO., LTD. โทร. 038-571580-5

23 อะต้า เซอร์วิส จํากัด กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 160 ตรม. 3.00 ร่วมทุน 6
ATA SERVICE (เขต 1) และการลงทุน ไทย
CO., LTD. 2/51 อาคารทศพล (7.15) ฝร่ังเศส

แลนด์ 4 ชั้น 11 
ซ.บางนา-ตราด 25
เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-7443180
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

24 ไทคอน อินดัสเทรียล จ.ระยอง พัฒนาอาคาร 7.1 ไร่ 66.40 ร่วมทุน 2
คอนเน็คชั่น จํากัด (เขต 2) สําหรับโรงงาน ไทย
(มหาชน) นิคมอมตะซิต้ี อุตสาหกรรม อังกฤษ
TICON INDUSTRIAL ต.มาบยางพร (7.8) สหรัฐฯ
CONNECTION อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สิงคโปร์
PUBLI CO., LTD. โทร. สวิสฯ

25 ไทย ไดโซ นิจิโมลิ จ.ปทุมธานี ศูนย์จัดหาจัดซื้อ 30 ตรม. 8.00 ญ่ีปุ่น 2
จํากัด (เขต 1) ชิ้นส่วนและ
THAI DAIZO 60/111 หมู่ 19 ผลิตภัณฑ์ระหว่าง
NICHIMOLY CO., LTD. ต.คลองหนึ่ง ประเทศ

อ.คลองหลวง (7.12)
จ.ปทุมธานี

โทร. 02-5291556
26 MR.BRIAN HUGHES จ.ระยอง ถาดและชิ้นส่วน 4,905 ตัน 195.00 ออส 127

(เขต 2) พลาสติกเสริมใยแก้ว เตรเลียน
ถ.ทางหลวงหมายเลข และแผ่นอะคริลิก 155,000 ตรม.

3138 ต.ตาสิทธ์ิ (Acrylic Wall Lining)

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6.2)
โทร. 

27 สยามเคมีคอลอินดัสตร้ี จ.สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์เคมีสําหรับ 180.00 ร่วมทุน 34
จํากัด (เขต 1) อุตสาหกรรมต่างๆ ไทย
SIAM CHEMICAL 159/34 ถ.สุขุมวิท 21 ได้แก่ -ACRYLIC RESIN 5,000 ตัน ญ่ีปุ่น
INDUSTRY CO., LTD. แขวงคลองเตยเหนือ -VACUUM DEPOSITION 2,400 ตัน สิงคโปร์

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ -WATER BASED 3,000 ตัน
โทร. 02-2607400 POLYURETHANE RESIN

URETHANE ACRYLATE 1,000 ตัน
RESIN

(6.2)
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

28 เอสอีดับบลิวเอส- จ.ระยอง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1,200,000 ชิ้น 126.00 ร่วมทุน 15
คอมโพเนนท์ (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ ไทยและ
(ประเทศไทย) จํากัด 60/2 หมู่ท่ี 3 เช่น ELETRONICS ญ่ีปุ่น
SEWS-COMPONENTS เขตอุตสาหกรรมของ CIRCUIT UNIT
(THAILAND) บริษัทสยามอีสเทิร์น (ECU) เป็นต้น
CO., LTD. อินดัสเตรียลปาร์ค (5.5)

ต.มาบยางพร 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 038-891140

29 เอสอีดับบลิวเอส- จ.ระยอง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 500,000 ชิ้น 116.50 ร่วมทุน 49
คอมโพเนนท์ (เขต 2) สําหรับยานพาหนะ ไทยและ
(ประเทศไทย) จํากัด 60/2 หมู่ท่ี 3 เช่น UNDERHOOD ญ่ีปุ่น
SEWS-COMPONENTS เขตอุตสาหกรรมของ SWITCHING 
(THAILAND) บริษัทสยามอีสเทิร์น MODULE (USM)
CO., LTD. อินดัสเตรียลปาร์ค เป็นต้น

ต.มาบยางพร (5.5)
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 038-891140

30 บางเลนผลิตภัณฑ์ไข่ จ.นครปฐม ไข่ไก่ 124,650,000 95.70 ไทย 21
จํากัด (เขต 1) (1.5) ฟอง
BANGLEN EGG 124 หมู่ท่ี 3
PRODUCT CO., LTD. ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน

จ.นครปฐม
โทร. 034-301531-5
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

31 ตรังน้ํามันปาล์ม จํากัด จ.ตรัง ก๊าซชีวภาพ 9,904,000 70.00 ร่วมทุน 5
TRANG PALM OIL (เขต 3) (1.18) ลูกบาศก์เมตร ไทยและ
CO., LTD. 168 หมู่ท่ี 1 ญ่ีปุ่น

ถ.ตรัง-สีเกา 
ต.นาเมืองเพชร 
อ.สิเกา จ.ตรัง

โทร. 075-570008-9
32 สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส ์ จ.ราชบุรี ผลิตภัณฑ์อาหาร 200 ตัน 150.00 ไทย 84

จํากัด (เขต 2) อบแห้ง
SIAM PRESERVED 148 หมู่ท่ี 6 ถ.เพชร (1.11)
FOODS CO., LTD. เกษม ต.เจ็ดเสมียน

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 032-397117

33 ตุ๊ก ตุ๊ก สไปซี จํากัด จ.สมุทรสาคร ซอสปรุงรส 3,230 ตัน 40.00 ร่วมทุน 15
TUK TUK SPICY (เขต 1) (1.11) ไทย
CO., LTD. 108/5 ต.คลองมะเด่ือ อิสราเอล

อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร

โทร. 086-3193624
34 มาสเตอร์ โกลฟ จ.ระยอง ถุงมือยางธรรมชาติ 80,400,000 46.20 ไทย 124

อินดัสตรี จํากัด (เขต 2) (1.16) ชิ้น
MASTER GLOVE 25 หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ําคู้
INDUSTRY CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทร. 038-913031-3
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35 อิโนแอ็ค จ.ระยอง วิจัยและพัฒนา 1,460 ตัวอย่าง 60.00 สิงคโปร์ 17
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) และบริการทดสอบ
INOAC (THAILAND) 60 หมู่ท่ี 3 ทางวิทยาศาสตร์
CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของ (7.20) และ (7.21)

สยามอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลปาร์ค

ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 02-3614446-50

36 เคไอ ไบโอก๊าซ จํากัด จ.นครราชสีมา ก๊าซชีวภาพ 36,393,000 140.70 ไทย 16
KI BIOGAS CO., LTD. (เขต 3) (1.18) ลูกบาศก์เมตร

222/1 หนองระเวียง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โทร. 044-200444

37 นายธีระกาญจน์ จ.สุรินทร์ แป้งมันสําปะหลัง 76,800 ตัน 270.00 ไทย 223
ไชยสุขธนานนท์ (เขต 3) (1.13)

หมู่ท่ี 11 ต.ด่าน
อ.กาบเชิง สุรินทร์

38 นางพัฒนสุข ทัพยาง จ.จันทบุรี แป้งมันสําปะหลัง 48,000 ตัน 169.00 ไทย 131
(เขต 3) (1.13)

อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

39 กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร ข้าวคัดคุณภาพ 268,800 ตัน 100.00 ไทย 11
เอ๊กซ์ปอร์ต จํากัด (เขต 3) (1.14)
KAMPHAENGPHET 165 หมู่ท่ี 1 ต.วังแขม
EXPORT CO., LTD. อ.คลองขลุง 

จ.กําแพงเพชร
โทร.
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
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40 ฟาร์มสุขสงวน จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ไข่ไก่ 107,410,000 225.00 ไทย 28
FARM SUKSANGUAN (เขต 2) (1.5) ฟอง
CO., LTD. 25 หมู่ 10 ต.แปลงยาว

อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 081-7823126
41 ฟาร์มคลองนา จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ไข่ไก่ 55,950,000 90.00 ไทย 18

FARM KLONGNA (เขต 2) (1.5) ฟอง
CO., LTD. 23/5 หมู่ 4

ต.คลองนา อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 081-7823126
42 บีอาร์ การเกษตร จํากัด จ.ชลบุรี เลี้ยงเป็ดเนื้อ 737,510 ตัว 80.20 ไทย 15

BR AGRICULTURE (เขต 2) (1.5)
CO., LTD. 14 ม.3 ต.ธาตุทอง

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
โทร. 02-3373280-3

43 บีอาร์ การเกษตร จํากัด จ.ระยอง เลี้ยงเป็ดเนื้อ 829,700 ตัว 88.30 ไทย 16
BR AGRICULTURE (เขต 2) (1.5)
CO., LTD. 45 หมู่ 10 ต.กระแสบน

อ.แกลง จ.ระยอง
โทร. 02-3373280-3

44 ลําพูน ซิงเดนเก็น จ.ลําพูน DIODE RECTIFIER 50,997,600 ชิ้น 116.00 ญ่ีปุ่น 42
จํากัด (เขต 3) (5.5)
LUMPHUN 105 หมู่ 4
SHINDENGEN (เขตประกอบการเสรี)
CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลําพูน

โทร. 053-581406
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45 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ.ลพบุรี PRINTED CIRCUIT 64,800,000 ชิ้น 250.00 ญ่ีปุ่น 40
จํากัด (เขต 3) BOARD ASSEMBLY
NMB-MINEBEA 5/2 หมู่ 8 (5.5)
THAI CO., LTD. ถ.พหลโยธิน กม.ท่ี 149 

ต.นิคมสร้างตนเอง
อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร. 036-413811
46 นิปปอน ฟุชโช จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์เคลือบ 666 ชิ้น 147.90 ญ่ีปุ่น 9

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) ด้วยพลาสติก
นิคมอุตสาหกรรม (PLASTIC COATED

เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด PRODUCTS)
ต.ปลวกแดง (6.12)

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 02-6273443

47 เอสซีจี เคมิคอลส ์ จ.ระยอง วิจัยและพัฒนา - 75.43 ไทย 5
จํากัด (เขต 2) (7.20)
SCG CHEMICALS 10 ถ.ไอ-หนึ่ง 
CO., LTD. ต.มาบตาพุด อ.เมือง

จ.ระยอง
โทร. 02-5864859

รวมท้ังส้ิน 3,137.65 1,499
48 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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