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ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

เงินลงทุน สัญชาติ

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น

1 แอ็บโซลูท ปาล์ม จํากัด จ.สกลนคร น้ํามันปาล์มดิบ 450.00 ไทย 71
ABSOLUTE PALM (เขต 3) และน้ํามันเมล็ด
CO., LTD. ม. 3 ถ.บ้านมาย-คําปะแก้ว (1.12)

ต.ดงหม้อทอง
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

2 ยูนิวานิชน้ํามันปาล์ม จ.นครศรีธรรมราช น้ํามันปาล์มดิบและ 324.60 ร่วมทุน 76
จํากัด (มหาชน) (เขต 3) เมล็ดในปาล์มอบแห้ง ไทย
UNIVANICH PALM OIL 173/2 ต.ท่าประจะ (1.12) อังกฤษ
PUBLIC CO., LTD. อ.ชะอวด สวิส

จ.นครศรีธรรมราช นิวซีแลนด์
3 เย็นทรัพย์ จ.เชียงราย บริการรับฝากห้องเย็น 348.40 ร่วมทุน 50

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (เขต 3) (1.19) ไทย
YENSUP อ.แม่สาย จ.เชียงราย ปากีสถาน
INTERNATIONAL 
CO., LTD.

              ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 13/2558 วันอังคารท่ี 7 เมษายน 2558 

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
การจ้างงาน

(คน)
ที่ตั้งโครงการ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 13 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 7,209.80 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 722 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 51/2558  (ก. 28)

ลําดับ บริษัท

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
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เงินลงทุน สัญชาติ

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

การจ้างงาน

(คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท

4 สยามมิชลิน จํากัด จ.สระบุรี ยางล้ออากาศยาน 1,498.50 ฝร่ังเศส 54
MICHELIN SIAM (เขต 2) (AIRCRAFT TIRE)
CO., LTD. 57 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรม (4.10)

ของบริษัท เอส ไอ แอล
ที่ดินอุตสาหกรรม
ต.หนองปลาหมอ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี
5 บีเอเอสเอฟ เคมแคท จ.ระยอง ไส้กรองไอเสีย 714.00 ร่วมทุน 43

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (EXHAUST CATALYST) ญ่ีปุ่น
BASF CHEMCAT 64/24 หมู่ 4 (4.10) เนเธอร์แลนด์
(THAILAND) LTD. นิคมอุตสาหกรรม

อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.สระบุรี
6 สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ จ.ระยอง ช้ินส่วนเหล็กทุบ เช่น 385.90 ไทย 14

เทคโนโลยี จํากัด (เขต 2) ช้ินส่วนเพลาขับหลัง
(มหาชน) 300/12 ม.1 เป็นต้น
SOMBOON ADVANCE นิคมอุตสาหกรรม (2.16)
THCHNOLOGY PUBLIC อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง)
CO., LTD. ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
7 สยาม ฟูโกกุ จํากัด จ.นครราชสีมา ช้ินส่วนยานพาหนะ 460.00 ญ่ีปุ่น 279

SIAM FUKOKU (เขต 3) เช่น ยางปัดน้ําฝน 
CO., LTD. เขตอุตสาหกรรม (WIPER BLADE

นวนคร ต.นากลาง RUBBER) เป็นต้น
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (4.10) 

8 บีเอเอสเอฟ เคมแคท จ.ระยอง ไส้กรองไอเสีย 714.00 ร่วมทุน 43
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (EXHAUST CATALYST) ญ่ีปุ่น
BASF CHEMCAT 64/24 หมู่ 4 (4.10) เนเธอร์แลนด์
(THAILAND) LTD. นิคมอุตสาหกรรม

อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ต.ปลวกแดง จ.ระยอง
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เงินลงทุน สัญชาติ

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

การจ้างงาน
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ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท

9 คราวน์ เบ็บแคน จ.สระบุรี ตัวกระป๋องอลูมิเนียม 650.00 ร่วมทุน 54
แอนด์ โคลสเซอร์ส (เขต 2) (4.3) ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 47/3 หมู่ 14 อังกฤษ
CROWN BEVCAN ถ.พหลโยธิน นิคมอุตสาห- สิงคโปร์
AND CLOSURES กรรมหนองแค (สระบุรี)
(THAILAND) CO., LTD. ต.โคกแย้ อ.หนองแค 

จ.สระบุรี
10 เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จํากัด ไม่ระบุที่ต้ัง ขนส่งทางเรือ 232.40 ไทย 12

SC GROUP HOLDING (    ) (7.9)
CO., LTD.

11 นันทินี โฮลด้ิง จํากัด จ.อุดรธานี เขตอุตสาหกรรม 632.00 ไทย 4
NANTINEE HOLDING (เขต 3) (7.8)
CO., LTD. ถ.ทางหลวงแผ่นดิน

สายอุดรธานี-สกลนคร
ต.หนองนาคํา อ.เมือง

จ.อุดรธานี
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เงินลงทุน สัญชาติ

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

การจ้างงาน

(คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท

12 บ่อทอง อินดัสทรี จ.ปราจีนบุรี เขตอุตสาหกรรม 800.00 ไทย 22
เทคโนโลยี จํากัด (เขต 3) (7.8)
BORTHONG หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร 33
INDUSTRIES ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี
TECHNOLOGY จ.ปราจีนบุรี
CO., LTD.

รวมทั้งส้ิน 7,209.80 722
12 โครงการ ล้านบาท คน
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