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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 ทุ่งบัว มายนิ่ง จํากัด จ.นครปฐม เช้ือเพลิงจากขยะ 280.00 ไทย 25

TUNG BUA MINING CO., LTD. 127-129 หมู่ท่ี 1 (Refuse Derived
ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา Fuel) 

จ.นครปฐม (1.18)

2 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.ลําพูน ลูกไก่ 893.00 ไทย 124
BETAGRO AGRO INDUSTRY ติดต่อ : 16/171-174 (1.5)
CO., LTD. ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก
3 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.ปราจีนบุรี ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 541.60 ไทย 97
(1) (จํานวน 6 โครงการ) จ.ระยอง จ.สระแก้ว ฟาร์มสุกรขุน

(1.5)
4 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.ปราจีนบุรี ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 541.60 ไทย 97
(2) จ.ระยอง จ.สระแก้ว ฟาร์มสุกรขุน

(1.5)
5 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.ปราจีนบุรี ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 541.60 ไทย 97
(3) จ.ระยอง จ.สระแก้ว ฟาร์มสุกรขุน

(1.5)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 15 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 9,126.70 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 2,282 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 65-1/2559 (ก.39)

ลําดับ บริษัท

วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน 2559
             ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 19/2559 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

6 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.นครสวรรค์ ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 541.60 ไทย 97
(4) ฟาร์มสุกรขุน

(1.5)
7 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.อุตรดิตถ์ ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 541.60 ไทย 97
(5) ฟาร์มสุกรขุน

(1.5)
8 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.สงขลา / จ.พัทลุง ฟาร์มสุกรแม่พันธ์ 541.60 ไทย 97
(6) ฟาร์มสุกรขุน

(1.5)
9 เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 413.30 ไทย 129

LATEX SYSTEMS CO., LTD. ต.หอมศีล อ.บางปะกง ได้แก่ หมอนยางพารา
จ.ฉะเชิงเทรา หมอนข้างยางพารา

(แบบหุ้มผ้าและไม่หุ้มผ้า)

ท่ีนอนยางพารา
(แบบหุ้มผ้าและไม่หุ้มผ้า)

แผ่นยางพารา
(1.14.2)

10 เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ขวดแก้ว 835.00 ไทย 140
WELLGROW GLASS INDUSTRY ต.พิมพา อ.บางปะกง (2.4.2)
CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา

11 ยูเน่ียนโชจิรุชิ จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ภาชนะโลหะ 600.00 ร่วมทุน 562
UNION ZOJIRUSHI CO., LTD. ต.บางสมัคร อ.บางปะกง เช่น กระติกนํ้า และ ไทย

จ.ฉะเชิงเทรา กล่องใส่อาหาร เป็นต้น ญ่ีปุ่น
(4.1.3)
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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

12 โซน่ี ดีไวซ์ เทคโนโลยี จ.ปทุมธานี INTEGRATED 557.30 ดัทซ์ 157
(ประเทศไทย) จํากัด 140 หมู่ท่ี 5 ถ.ติวานนท์ CIRCUIT (IC)
SONY DEVICE TECHONOLOGY ต.บางกะดี อ.เมือง (5.4.9)
(THAILAND) CO., LTD. จ.ปทุมธานี

13 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จ.สมุทรสาคร อุปกรณ์หน่วยความจํา 1,138.70 ร่วมทุน 545
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 60 หมู่ท่ี 8 ถ.เศรษฐกิจ เช่น  EXTERNAL HDD ไต้หวัน
CAL-COMP ELECTRONICS อ.กระทุ่มแบน และ USB FLASH จีน
(THAILAND) PUBLIC CO., LTD. จ.สมุทรสาคร DRIVE เป็นต้น

PRINTED CIRCUIT 
BOARD ASSEMBLY

(PCBA)
(5.5)

14 MR. WANG CHAO จ.ระยอง ISOPROPYL 425.70 ญ่ีปุ่น 26
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ALCOHOL (IPA)
ตะวันออก (มาบตาพุด) (6.11)

ระยอง
15 พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด จ.ระยอง ศูนย์กระจายสินค้า 734.10 ไทย 17

PTT PLOYMER LOGISTICS CO., LTD. ติดต่อ : 555/1 ระหว่างประเทศ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ด้วยระบบท่ีทันสมัย

อาคาร เอ ช้ัน 8 (7.4.2)
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

กรุงเทพฯ

รวมทั้งส้ิน

15 โครงการ
9,126.70 2,282
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