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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 เจ.พี. ไรซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ.สุรินทร์ ข้าวสารคัดคุณภาพ 60.00 ไทย 83
(1998) จํากัด 54/5 หมู่ที ่8 ต.เทนมีย์ (1.14)
J.P. RICE INTERNATIONAL อ.เมือง จ.สุรินทร์
(1998) CO., LTD.

2 เจ.พี. ไรซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ.สุรินทร์ ข้าวสารคัดคุณภาพ 30.00 ไทย 68
(1998) จํากัด 54/5 หมู่ที ่8 ต.เทนมีย์ (1.14)

อ.เมือง จ.สุรินทร์

3 ซีบีอี (ไทยแลนด์) จํากัด กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 1.20 ร่วมทุน 6
CBE (THAILAND) CO., LTD. แขวงคลองเตย และการลงทุน ไทย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (7.7) เยอรมนี

4 นางสาวคณิศร ชัยชิตาทร กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 12.00 เนเธอร์แลนด์ 12
(Ms.Kanisorn Chaichitaton) แขวงบางจาก และการลงทุน

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (7.7)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ที่ต้ังโครงการ/ 

    สถานที่ติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 17 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,114.49 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 944 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 47/2559 (ก.27)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559
                   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่15/2559 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ที่ต้ังโครงการ/ 
    สถานที่ติดต่อ

ลําดับ บริษัท

5 สยามโมลด์ อินดัสเตรียล จํากัด จ.ปราจีนบุรี แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม 25.00 ไทย 9
SIAM MOLD INDUSTRIAL ถ.ศรีมหาโพธ์ิ-ปราจีนบุรี แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง
CO., LTD. ต.ศรีมหาโพธิ (4.2)

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

6 เอคโค ่(ประเทศไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา แม่พิมพ์ 41.50 เดนมาร์ก 7
ECCO (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม (4.5)

สหรัตนนคร ต.บางพระครู
อ.นครหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา
7 ไก่ทองฟาร์ม จํากัด จ.บุรีรัมย์ เล้ียงไก่เนื้อ 100.00 ไทย 15

GOLD CHICKEN FARM 15 หมู่ที ่6 ต.ทุ่งกระเด็น (1.5.2)
CO., LTD. อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

8 เอ็ม.เจ. แอดดิทีฟ (เอเชีย) จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ สารเติมแต่ง (Additives) 11.40 เยอรมนี 14
(Mr. Meinolf Juergens) ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี (6.1)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

9 นายชาญ เสนีย์นันท ์ จ.สมุทรสาคร COATED PAPER 235.00 ร่วมทุน 82
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ (6.15) ไทย
และบรรจุภัณฑ์สินสาคร จีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

10 เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี ยางนอกและยางใน 55.90 ร่วมทุน 248
N.D.RUBBER PUBLIC ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง รถจักรยานยนต์ ไทย
CO., LTD. จ.ชลบุรี (4.8.4) จีน

สิงคโปร์

11 อุตสาหกรรม วินิลเทค จํากัด จ.สมุทรปราการ Compounded Plastics 40.50 ไทย 69
VINYLTEC INDUSTRY 609 หมู่ที ่6 (6.12)
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ที่ต้ังโครงการ/ 
    สถานที่ติดต่อ

ลําดับ บริษัท

12 MR. GAN LIAN BAN จ.พระนครศรีอยุธยา ช้ินส่วนเครื่องมือแพทย์ 50.00 มาเลเซีย 40
เขตอุตสาหกรรม (3.11)
แฟคตอรี่แลนด์ 

ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

13 เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จํากัด จ.สงขลา บริการรับฝากห้องเย็น 255.00 ไทย 27
N S COLD STORAGE ต.เขารูปช้าง อ.เมือง (1.19)
CO., LTD. จ.สงขลา

14 รักชัยห้องเย็น จํากัด จ.สมุทรสาคร บริการรับฝากห้องเย็น 16.50 ไทย 116
RUXCHAI COLD STORAGE ต.โคกขาม อ.เมือง (1.19)
CO., LTD. จ.สมุทรสาคร

15 เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ.ชลบุรี อุปกรณ์และช้ินส่วน 78.00 ไทย 120
M R P ENGINEERING ต.เหมือง อ.เมือง เครื่องจักร เช่น
CO., LTD. จ.ชลบุรี SHEAVE, BED และ

THURST STAND เป็นต้น
(4.5.2)

16 นายสุรพงษ์ ชูชัยแสงรัตน์ จ.สมุทรปราการ แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม 42.50 ไทย 17
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

(4.2)

17 ดี.เอ อ็อกซิเจน แพลนท์ จํากัด จ.ปราจีนบุรี ก๊าซออกซิเจน 59.99 เคย์แมน 11
D.A. OXYGEN PLANT เขตอุตสาหกรรมของบริษัท (6.1)
CO., LTD. 304 อินดัสเตรียลปาร์ค

ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี

รวมทั้งส้ิน 1,114.49 944
17 โครงการ ล้านบาท คน
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