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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 นายวิบูลย์ ลาภจตุพร จ.สระแก้ว อาหารสัตว์ 457.00 ไทย 265

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (1.6)

2 อุตสหกรรมแว่นตาไทย จํากัด จ.นนทบุรี เลนส์สายตา 615.00 ไทย 258

THAI OPTICAL CO., LTD. 83 หมู่ท่ี 2 ถ.งามวงศ์วาน หรือแว่นสายตา
ต.บางเขน อ.เมือง (3.11.2)

จ.นนทบุรี

3 เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา โครงสร้างโลหะ 329.00 ร่วมทุน 223

M.C.S.S.STEEL PUBLIC ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร สําหรับงานก่อสร้าง ไทย

CO., LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา หรืองานอุตสาหกรรม อังกฤษ

(4.14.2)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 12 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 16,316.02 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 2,070 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ บริษัท

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559
                   ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 27/2559 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 

ฉบับที่ 90 (ก.56)
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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

4 สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา TRANSPONDER 384.72 ร่วมทุน 961

SMARTRAC TECHNOLOGY นิคมอุตสาหกรรม DEVICE (RFID) เนเธอร์แลนด์

CO., LTD. บ้านหว้า (ไฮเทค) (5.4.3.1) สวิส

เขตประกอบการเสรี เยอรมัน

จ.พระนครศรีอยุธยา สหรัฐฯ

สิงคโปร์

5 เอเชียน สแตนเลย์ จ.ปทุมธานี ชุดควบคุมแอร์อัตโนมัติ 368.00 ร่วมทุน 67

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว ในรถยนต์และชุดแผ่นวงจร ไทย

ASIAN STANLEY จ.ปทุมธานี สําหรับไฟ้ท้ายรถยนต์ ญ่ีปุ่น

INTERNATIONAL CO., LTD (5.4.4)

6 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด จ.ระยอง ยางสังเคราะห์ 12,054.30 ไทย 36

(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช SSBR (SOLUTION 
PTT GLOBAL CHEMICAL ตะวันออก (มาบตาพุด) 4 STYRENE BUTADIENE 
PUBLIC CO., LTD. ถ.ไอ-สิบ ต.มาบตาพุด RUBBER) 

อ.เมือง จ.ระยอง (6.11)
7 ชูบุซ ึ(ประเทศไทย) จํากัด จ.สระแก้ว ช้ินส่วนพลาสติก 593.00 ญ่ีปุ่น 198

CHUBUTSU (THAILAND) ต.บ้านด่าน สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
CO., LTD. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และยานยนต์ เป็นต้น
และช้ินส่วนยางสังเคราะห์
สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และยานยนต์ เป็นต้น

(6.6)
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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

8 ไพร์ม โรด โซลาร์ จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้าจากพลังงาน 325.00 ไทย 12

(1) PRIME ROAD SOLAR 700 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แสงอาทิตย์
CO., LTD. แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ (7.1.1.2)
(จํานวน 4 โครงการ) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

9 ไพร์ม รีนิวเอเบิล จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้าจากพลังงาน 325.00 ไทย 12

(2) ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ต.สามตุ่ม อ.เสนา แสงอาทิตย์
จ.พระนครศรีอยุธยา (7.1.1.2)

10 ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้าจากพลังงาน 325.00 ไทย 12

(3) เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ต.บางนมโค อ.เสนา แสงอาทิตย์
PRIME ALTERNATIVE ENERGY จ.พระนครศรีอยุธยา (7.1.1.2)
CO., LTD.

11 ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้าจากพลังงาน 325.00 ไทย 12

(4) เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร แสงอาทิตย์
PRIME ALTERNATIVE จ.พระนครศรีอยุธยา (7.1.1.2)
ENERGY CO., LTD.

12 นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ จ.สมุทรปราการ ศูนย์กระจายสินค้า 215.00 ร่วมทุน 14

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ระหว่างประเทศ ไทย

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง ด้วยระบบท่ีทันสมัย ไต้หวัน

จ.สมุทรปราการ (7.4.2)

รวมทั้งส้ิน

12 โครงการ
16,316.02 2,070
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