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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ.ลําพูน บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 15,600 ตัน 323.70 ร่วมทุน 195
จํากัด (มหาชน) (เขต 3) (1.11) ไทย
THAI PRESIDENT 99/9 หมู่ 5 ญี่ปุ่น
FOODS PUBLIC สวนอุตสาหกรรม สวิตเซอร์
CO., LTD. เครือสหพัฒนฯ - ลําพูน แลนด์

ต.ป่าสัก อ.เมือง ฮ่องกง
จ.ลําพูน สหรัฐฯ

โทร. 053-584088

2 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ.ระยอง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 15,600 ตัน 368.80 ร่วมทุน 195
จํากัด (มหาชน) (เขต 2) (1.11) ไทย
THAI PRESIDENT 43/244 หมู่ 4 ญี่ปุ่น
FOODS PUBLIC ถ.ห้วยปราบ-ปลวกแดง สวิตเซอร์
CO., LTD. ต.มาบยางพร แลนด์

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ฮ่องกง
โทร. 038-8911530 สหรัฐฯ

มีการจ้างงานรวม 1,058 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 124/2557  (ก. 59)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2557

      ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 13/2557 วันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 6 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 12,665.40 ล้านบาท  และ

Page 1 of 3



ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

3 พีเอสเอ็น จ.สตูล น้ํามันปาล์มดิบ 60 ตัน 387.30 ไทย 80
ปาล์มออยส์ จํากัด และเมล็ดในปาล์ม 31,540 ตัน
PSN PALM OIL โทร. 075-591118 อบแห้ง

CO., LTD. (1.12)

4 สตาร์คอร์ จํากัด จ.ระยอง เหล็กแผ่นรีดเย็น 200,000 ตัน 750.00 ไทย 200
STARCORE (เขต 2) (2.13)
CO., LTD. 140 เขตอุตสาหกรรม

ของบริษัท เหมราช
ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม

ต.หนองละลอก 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 038-924231-8

5 โรเบิร์ต บ๊อช จ.ระยอง ช้ินส่วนยานพาหนะ 1,160,000 ช้ิน 357.60 ร่วมทุน 36
ออโตโมทีฟ (เขต 2) เช่น ANTI-LOCK เนเธอร์
เทคโนโลยีส์ 7/102 หมู่ 4 BREAK SYSTEM แลนด์
(ประเทศไทย) จํากัด ถ.ทางหลวงหมายเลข 331 (ABS) และ สิงคโปร์
ROBERT BOSCH นิคมอุตสาหกรรม ELECTRONIC ญี่ปุ่น
AUTOMOTIVE อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร STABILITY 

TECHNOLOGEES อ.ปลวกแดง จ.ระยอง PROGRAM (ESP) 

(THAILAND) โทร. 038-958888 เป็นต้น

CO., LTD. (4.10)
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ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

6 สยามมิชลิน จํากัด จ.ระยอง ลวดเหล็กเสริมยาง 30,000 ตัน 10,478.00 ฝรั่งเศส 352
MICHELIN SIAM (เขต 2) (STEEL TYRE CORD)

CO., LTD. 129 หมู่ 3 เขตอุตสาห- (4.3)

กรรมของบริษัทเหมราช
ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม

ต.หนองละลอก 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 038-892100

รวมท้ังส้ิน 12,665.40 1,058
6 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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