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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 ไทยโยโกเร จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา บริการรับฝาก ความจุ 11,700 785.50 ร่วมทุน 49
THAI YOKOREI (เขต 2) ห้องเย็น ตันสินค้า ไทย
CO., LTD. ถ.บางนา-ตราด กม.ท่ี 34 (1.19) ญี่ปุ่น

ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 02-6514515
2 ไบโอ คาร์บอน จ.อุบลราชธานี เช้ือเพลิงชีวมวลอัด 9,000 ตัน 510.40 ไทย 72

อินดัสทรีส์ จํากัด (เขต 3) (Wood Pellet)

BIO CARBON 147 ถ.วารินทร์-กันทร ถ่านกัมมันต์ 6,000 ตัน
INDUSTRIES ลักษณ์ ต.บอน (Activated Carbon)

CO., LTD. อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี น้ําส้มควันไม้ดิบ 1,000 ตัน
โทร. 081-2597979 (Raw Wood 

Vinegar)

(1.17)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

บริษัท

วันอังคารท่ี 30 กันยายน 2557

           ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 7/2557 วันอังคารท่ี 30 กันยายน 2557 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 8 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 7,661.30 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 591 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี  101/2557  (ก. 46)

ลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

3 เยียระกานต์ จํากัด จ.สมุทรสาคร ครีมเทียม 26,100 ตัน 350.00 ไทย 42
YEARRAKARN (เขต 1) (1.11)
CO., LTD. 77/13 หมู่ท่ี 2 

ถ.พระรามท่ี 2
ต.นาโค อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร

โทร. 034-851435-6
4 ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจ้ิง จ.ชลบุรี ช้ินส่วนเหล็กทุบ 10,800 ตัน 465.00 ไทย 300

เทคโนโลยี จํากัด (เขต 2) (FORGING PARTS)

SRIBORISUTH 9/5 หมู่ 11 ต.หนองรี (2.16)
FORGING อ.เมือง จ.ชลบุรี
TECHNOLOGY โทร. 038-079611-4
CO., LTD.

5 โคยามา แคสต้ิง จ.นครราชสีมา ช้ินส่วนเหล็กหล่อ 15,000 ตัน 350.00 ร่วมทุน 31
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 3) เช่น OIL PRESSURE ไทย
KOYAMA CASTING 541 หมู่ 6 ถ.ราชสีมา- CONTROL PARTS, ญี่ปุ่น
(THAILAND) โชคชัย เขตอุตสาหกรรม METAL FLASK 

CO., LTD. สุรนารี ต.หนองระเวียง และ MACHINE

อ.เมือง จ.นครราชสีมา PARTS เป็นต้น

โทร. 044-218385 (2.15)

6 พูแรค จ.ระยอง LACTIC ACID 50,000 ตัน 1,924.00 เนเธอร์ 33
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) (6.1) แลนด์
PURAC 3 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรม
(THAILAND) เอเชีย ต.บ้านฉาง 
CO., LTD. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทร. 038-698800
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บริษัทลําดับ ท่ีต้ังโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

จ้างงาน
(คน)

7 ไออาร์พีซี จํากัด จ.ระยอง POLYPROPYLENE 160,000 ตัน 2,815.40 ร่วมทุน 14
(มหาชน) (เขต 2) RESIN ไทย
IRPC PUBLIC 299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท (6.11) อังกฤษ
CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของ มาเลเซีย

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด จีน
(มหาชน) ต.เชิงเนิน สิงคโปร์
อ.เมือง จ.ระยอง
โทร. 038-611333

8 ต.ประเสริฐ จ.อุตรดิตถ์ ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง 9.0 เมกะวัตต์ 461.00 ไทย 50
ไบโอแมส จํากัด (เขต 3) ชีวมวล
T.PRASERT 335 หมู่ 8 ต.วังกะพ้ี (7.1)
BIOMASS อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
CO., LTD. โทร. 055-414156

รวมทั้งส้ิน 7,661.30 591
8 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม)
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