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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 ยูโรเปี้ยนฟู้ด จํากัด จ.ปราจีนบุรี ขนมจากธัญพืช 8,800 ตัน 385.00 ร่วมทุน 175
(มหาชน) (เขต 3) (1.11) ไทย
EUROPEAN FOOD 140 ถ.ระเบาไผ่-โคก สิงคโปร์
PUBLIC CO., LTD. ขวาง ต.หนองโพรง มาเลเซีย

อ.ศรีมหาโพธิ 
จ.ปราจีนบุรี

โทร. 037-270777
2 เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) จ.พระนครศรีอยุธยา ขนมขบเคี้ยว 3,300 ตัน 571.77 ร่วมทุน 188

เทรดด้ิง จํากัด (เขต 2) (1.11) ไทย
PEPSI-COLA 55 หมู่ 5 ถ.โรจนะ สหรัฐฯ
(THAI) TRADING สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
CO., LTD. ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02-6894600

และมีการจ้างงานรวม 2,763 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี  133/2557  (ก. 63)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารท่ี 2 ธันวาคม 2557

           ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 14/2557 วันอังคารท่ี 2 ธันวาคม 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 8 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 3,552.57 ล้านบาท  
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ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

บริษัท

3 ซังเค ซัมมิท จ.ปราจีนบุรี ช้ินส่วน 495.00 ร่วมทุน 75
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) ยานพาหนะ ได้แก่ ไทย
SANKEI SUMMIT โทร. 02-7199849 ขอบหน้าต่าง 600,000 ช้ิน ญี่ปุ่น
(THAILAND) รถยนต์
CO., LTD. คิ้วติดขอบหน้าต่าง 1,200,000 ช้ิน

ท่อไอเสีย 400,000 ช้ิน
(4.10)

4 ซีก้า นิว จ.กาญจนบุรี SILICON METAL 30,000 ตัน 396.00 ร่วมทุน 270
แมททีเรียลส์ (เขต 2) (2.6) ซามัว
(ประเทศไทย) จํากัด 399 หมู่ 14 และจีน
SILICON ต.ห้วยกระเจา ไต้หวัน
MATERIALS อ.ห้วยกระเจา 
(THAILAND) จ.กาญจนบุรี
CO., LTD. โทร. 034-510849

5 ดราโก้ พีซีบี จํากัด จ.ปทุมธานี MULTILAYER 720,000 ตรม. 490.80 ร่วมทุน 1,990
(มหาชน) (เขต 1) PRINTED ไทย
DRACO PCB 152 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ CIRCUIT BOARD ไต้หวัน
PUBLIC CO., LTD. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (5.5) อเมริกา

อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 02-5011040

6 กลุ่ม 15 จํากัด จ.นครปฐม ไฟฟ้าจากก๊าซ 4.25 เมกะวัตต์ 323.00 ไทย 16
GROUP 15 (เขต 1) ชีวภาพจากหลุม
CO., LTD. ต.สระส่ีมุม อ.กําแพงแสน ฝังกลบขยะ

จ.นครปฐม (Landfill Gas)
โทร. 034-395018-21 (7.1)

7 กลุ่ม 15 จํากัด จ.นครปฐม ไฟฟ้าจากก๊าซ 8.5 เมกะวัตต์ 491.00 ไทย 29
GROUP 15 (เขต 1) ชีวภาพจากหลุม
CO., LTD. ต.สระส่ีมุม อ.กําแพงแสน ฝังกลบ

จ.นครปฐม (Landfill Gas)
โทร. 034-395018-21 (7.1)
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ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
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8 นามหงส์น้ํามันปาล์ม จ.กระบี่ ไฟฟ้า 4.8 เมกะวัตต์ 400.00 ไทย 20
จํากัด (เขต 3) จากก๊าซชีวภาพ
NAM HONG PALM 168 ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่ (7.1)
OIL CO., LTD. ต.พรุเตียว อ.เขาพนม 

จ.กระบี่
โทร. 075613

รวมท้ังส้ิน 3,552.57 2,763
8 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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