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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

1 ท่าฉาง (บางสะพาน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ นํ้ามันปาล์มก่ึงบริสุทธิ์ 204,765 ตัน 880.90 ไทย 31
นํ้ามันปาล์ม จํากัด (เขต 3) นํ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ 71,667 ตัน
THA CHANG หมู่ท่ี 5 ถ.เพชรเกษม (1.12)
(BANGSAPHAN) ต.ช้างแรก 
PALM OIL CO., LTD. อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 077-277704

2 ท่าฉาง (บางสะพาน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไบโอดีเซล 145,500,000 700.00 ไทย 24
นํ้ามันปาล์ม จํากัด (เขต 3) (1.18) ลิตร
THA CHANG หมู่ท่ี 5 ถ.เพชรเกษม
(BANGSAPHAN) ต.ช้างแรก 
PALM OIL CO., LTD. อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 077-277704

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

           ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 7/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 14 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 6,621.90 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 714 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 31/2558  (ก. 15)

ลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)
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บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)

กําลังการผลิต
(ต่อปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

3 กรุงไทยอาหารสัตว ์ จ.ชลบุรี อาหารสัตว์ 576,000 ตัน 432.50 ร่วมทุน 159
จํากัด (มหาชน) (เขต 2) (1.6) ไทย
KRUNGTHAI ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ แคนาดา
FEEDMILL PUBLIC ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง
CO., LTD. จ.ชลบุรี

โทร. 02-4738000
4 ดีเอสจี จ.สระบุรี ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 266,205,000 234.90 ร่วมทุน 15

อินเตอร์เนชั่นแนล (เขต 2) (3.2) ชิ้น ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 39 หมู่ท่ี 1 บริติช
(มหาชน) เขตอุตสาหกรรมของ เวอร์จิน
(โครงการที่ 1) บริษัท เอส ไอ แอล ฮ่องกง
DSG INTERNATIONAL ท่ีดินอุตสาหกรรม
(THAILAND) PUBLIC ต.บัวลอย อ.หนองแค
CO., LTD. จ.สระบุรี

โทร. 036-363733-39
5 ดีเอสจี จ.สระบุรี ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 114,535,000 500.00 ร่วมทุน 19

อินเตอร์เนชั่นแนล (เขต 2) (3.2) ชิ้น ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 39 หมู่ท่ี 1 บริติช
(มหาชน) เขตอุตสาหกรรมของ เวอร์จิน
(โครงการที่ 2) บริษัท เอส ไอ แอล ฮ่องกง

ท่ีดินอุตสาหกรรม
ต.บัวลอย อ.หนองแค

จ.สระบุรี
โทร. 036-363733-39

6 ดีเอสจี จ.สระบุรี ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 356,742,000 509.00 ร่วมทุน 15
อินเตอร์เนชั่นแนล (เขต 2) (3.2) ชิ้น ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 39 หมู่ท่ี 1 บริติช
(มหาชน) เขตอุตสาหกรรมของ เวอร์จิน
(โครงการที่ 3) บริษัท เอส ไอ แอล ฮ่องกง

ท่ีดินอุตสาหกรรม
ต.บัวลอย อ.หนองแค

จ.สระบุรี
โทร. 036-363733-39
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บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
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7 นางสาวชนิตาพันธ์ จ.ราชบุรี พลาสติกทอสาน 240,000,000 474.40 ไทย 236
ธนะวัฒนกรณ์ (เขต 2) (6.12) เมตร

ถ.เพชรเกษม 
นิคมอุตสาหกรรม

ราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โทร
8 คันไซ เรซิน จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์เคมีสําหรับ 12,000 ตัน 348.00 ร่วมทุน 21

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) อุตสาหกรรมผลิตสี ไทย
KANSAI RESIN 34 ม.4 ถ.ยุทธศาสตร์ เช่น ACRYLIC ญี่ปุ่น
(THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม WATER BORN และ
CO., LTD. อีสเทอร์นซีบอร์ด POLYESTER

(ระยอง) ต.ปลวกแดง WATER BORN 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นต้น
โทร. 038-945350 (6.2)

9 แวนด้าแพค จํากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 32,715 ตัน 501.30 ไทย 66
VANDAPAC (เขต 2) จากพลาสติก
CO., LTD. 700/135 หมู่ท่ี 5 (6.12)

ถ.บางนา-ตราด 
กม.ท่ี 57 นิคม

อุตสาหกรรมอมตะ
นคร ต.คลองตําหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 038-743582-3
10 ลินเด้ (ประเทศไทย) จ.ปราจีนบุรี ก๊าซออกซิเจน 40,030 ตัน 304.90 ร่วมทุน 3

จํากัด (มหาชน) (เขต 3) (OXYGEN GAS) ไทย
LINDE (THAILAND) 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม (6.1) บริติช
CO., LTD. อ.ศรีมหาโพธิ์ อเมริกัน
(โครงการที่ 1) จ.ปราจีนบุรี พม่า

โทร. 02-3386100
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บริษัทลําดับ ท่ีตั้งโครงการ
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11 ลินเด้ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ก๊าซออกซิเจนและ 31,000 ตัน 262.50 ร่วมทุน 3
จํากัด (มหาชน) (เขต 2) ก๊าซไนโตรเจน ไทย
LINDE (THAILAND) 700/22 หมู่ท่ี 6 (OXYGEN GAS AND บริติช
PUBLIC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม NITROGEN GAS) อเมริกัน
(โครงการที่ 2) อมตะนคร (6.1) พม่า

ต.หนองไม้แดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 02-3386100
12 ลินเด้ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ก๊าซไนโตรเจน 79,200 ตัน 343.50 ร่วมทุน 3

จํากัด (มหาชน) (เขต 2) (NITROGEN GAS) ไทย
LINDE (THAILAND) 700/22 หมู่ท่ี 6 (6.1) บริติช
PUBLIC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม อเมริกัน
(โครงการที่ 3) อมตะนคร พม่า

ต.หนองไม้แดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 02-3386100
13 วิพิชฐ์ทัศนา จํากัด จ.ชลบุรี ศูนย์แสดง 6,400 430.00 ไทย 100

VIPIT TASANA (เขต 2) ศิลปวัฒนธรรมหรือ ตารางเมตร
CO., LTD. 600/61 ซ.รามคําแหง ศูนย์แสดงศิลป

39 แขวงวังทองหลาง หัตถกรรม
เขตวังทองหลาง (7.3)

โทร 02-1089971
14 MR. ANDREW ไม่ระบุท่ีตั้ง ขนส่งทางท่อ 100,000 ตัน 700.00 สิงคโปร์ 19

MARR PUTHIE (     ) (7.9)

-ไม่ระบุที่อยู่-

รวมท้ังสิ้น 6,621.90 714
14 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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