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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จํากัด จ.ชลบุรี ยางแท่ง 3,485.20 จีน 319

LLIT (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม (BLOCK RUBBER) 
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และ/หรือยางผสม
911/9 ม.5 ต.เขาคันทรง (COMPOUNDED 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี RUBBER)
(1.16)

2 เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จํากัด จ.สุพรรณบุรี ไก่แปรรูปแช่แข็ง 365.70 ไทย 450

F&F FOOD CO., LTD. 61 หมู่ท่ี 3 ถ.สายทุ่งคอก- เช่น ไก่เสียบไม้แช่แข็ง
ดอนตาเพชร ต.บ่อสุพรรณ และไก่หมักปรุงรส
อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี แช่แข็ง เป็นต้น

(1.17)

3 อุบลเกษตรพลังงาน จํากัด จ.อุบลราชธานี แป้งมันสําปะหลัง 772.00 ไทย 51

UBON FARMING ENERGY 299 หมู่ท่ี 9 อ.นาเยีย (1.13)
CO., LTD. จ.อุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 13 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 12,093.80 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 1,789 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 69-8 (ก.48)

ลําดับ บริษัท

วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559
             ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 23/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 

Page 1 of 3



เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

4 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 694.00 ไทย 236

(1) CHAROEN POKPHAND 97/1 หมู่ 5 ได้แก่ น้ํากะทิ และหรือ
AGRICULTURE CO., LTD. ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก น้ํามะพร้าวบรรจุ
(จํานวน 3 โครงการ) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาชนะผนึก

(1.11)
5 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 694.00 ไทย 236

(2) หมู่ 5 ต.ทองมงคล ได้แก่ น้ํากะทิ และหรือ
อ.บางสะพาน น้ํามะพร้าวบรรจุ

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาชนะผนึก
(1.11)

6 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 694.00 ไทย 236

(3) หมู่ 5 ต.ทองมงคล ได้แก่ น้ํากะทิ และหรือ
อ.บางสะพาน น้ํามะพร้าวบรรจุ

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาชนะผนึก
(1.11)

7 ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จํากัด จ.ปราจีนบุรี อาหารสัตว์ 805.90 ไทย 228
(1) THAI FOODS FOOD MILIS (1.6)

CO., LTD. (อ.กบินทร์บุรี)
(จํานวน 2 โครงการ)

8 ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จํากัด จ.กาญจนบุรี อาหารสัตว์ 765.90 ไทย 228
(2) (1.6)

(อ.ท่ามะกา)
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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

9 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด จ.ลพบุรี/จ.นครสวรรค์ สุกรขุน 525.20 ไทย 97
BETAGRO AGRO INDUSTRY ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล (1.5)
CO., LTD. จ.ลพบุรี

10 ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จ.ชลบุรี TRANSFER CASE 413.90 ญ่ีปุ่น 51
UNIVANCE (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (4.8)
CO., LTD. 221/14 หมู่ท่ี 6 

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

11 เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จํากัด จ.ระยอง ช้ินส่วนโลหะฉีดข้ึนรูป 382.00 ไต้หวัน 450
EVER BRIGHT INDUSTRIAL นิคมอุตสาหกรรม เช่น CABINET PULL,
CO., LTD. อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) CABINET KNOB 

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง เป็นต้น
จ.ระยอง (4.1)

12 เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ จ.ฉะเชิงเทรา เซลส์แสงอาทิตย์ 1,788.00 จีน 385
โปรดักส์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (Solar Cell)
EVER BRIGHT INDUSTRIAL อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) (5.4.2)
CO., LTD. ต.ปลวกแดง จ.ระยอง

13 ทีมพรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี เคร่ืองมือแพทย์ 708.00 ไทย 350
TEAM PRECISION PUBLIC 198 หมู่ท่ี 13 ถ.สุวรรณศร ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
CO., LTD. ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง และช้ินส่วนสําหรับ

จ.ปราจีนบุรี เคร่ืองมือแพทย์
งานอุตสาหกรรม

ยานพาหนะ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม

(3.9), (5.4),และ (5.5)

รวมทั้งส้ิน

13 โครงการ
12,093.80 1,789
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