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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 แมกน่า ออโตโมทีฟ จ.ระยอง ช้ินส่วนสําหรับ 402.00 ไทย 27
(ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ยานพาหนะ เช่น
MAGNA AUTOMOTIVE REAR TWIST AXLE
(THAILAND) CO., LTD. และ BUMPER เป็นต้น

(4.10)
2 เอสอีดับบลิวเอส- จ.ระยอง ช้ินส่วนโลหะ 350.60 ร่วมทุน 16

คอมโพเนนท์ 7/129 หมู่ 3 สําหรับยานพาหนะ ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม เช่น TERMINAL เป็นต้น ญ่ีปุ่น
SEWS-COMPONENTS อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร (4.10)
(THAILAND) CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

3 ยูเอซีเจ เอ๊กซ์ทรูช่ัน จ.ปราจีนบุรี ALUMINIUM 494.40 ญี่ปุ่น 98
(ประเทศไทย) จํากัด 532 หมู่ 1 PROFILE เช่น TUBE
UACJ EXTRUSION เขตอุตสาหกรรม และ SHAPE AND BAR
(THAILAND) CO., LTD. ของบริษัท 304 เป็นต้น

อินดัสเตรียลปาร์ค (2.17)
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้งโครงการ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 11 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน  7,881.10 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 1,688 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 62/2558  (ก. 32)

ลําดับ บริษัท

วันอังคารที ่28 เมษายน 2558
           ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 15/2558 วันอังคารท่ี 28 เมษายน 2558 

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

4 ไมโครชิฟ เทคโนโลยี จ.ฉะเชิงเทรา INTEGRATED 2,580.30 ร่วมทุน 824
(ไทยแลนด์) จํากัด 14 หมู่ 1 ถ.สุวินวงศ์ CIRCUIT (IC) เคย์แมน
MICROCHIP ต.วังตะเคียน IC TESTING, ไอส์แลนด์
TECHNOLOGY อ.เมืองฉะเชิงเทรา SAWED DICE  หรือ สหรัฐฯ
(THAILAND) CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา WAFER TESTING 

(5.5)
5 พอนด์ เคมีคอล จํากัด จ.ปทุมธานี ยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ 410.00 ไทย 420

(มหาชน) 1/38 ต.บึงคําพร้อย ยาเม็ดและแคปซูล
POND CHEMICAL อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ยาน้ํา ยาครีม 
CO., LTD. (6.5)

6 นายปกรณ์ ศิวะโกเศศ จ.สระแก้ว ถุงมือยางสังเคราะห์ 495.00 ร่วมทุน 197
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (SYNTHETIC RUBBER ไทย
ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ GLOVE) มาเลเซีย

จ.ปราจีนบุรี (6.12)

7 เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด จ.ชลบุรี เขตอุตสาหกรรม 1,125.50 ไทย 14
(1) (มหาชน) ถ.ทางหลวงหมายเลข (7.8)

HEMARAJ LAND AND 331 กม. 81 ต.คลองก่ิว
DEVELOPMENT อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
PUBLIC CO., LTD.
(จํานวน 2 โครงการ)

8 อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง เขตอุตสาหกรรม 878.30 ไทย 15
(2) อินดัสเตรียล เอสเตท 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ (7.8)

(ระยอง) จํากัด ช้ัน 18 ถ.รามคําแหง
EASTERN SEABOARD แขวงสวนหลวง 
INDUSTRIAL ESTATE กรุงเทพฯ
(RAYONG) CO., LTD.
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9 บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด จ.สระแก้ว ไฟฟ้าจากพลังงาน 530.00 ไทย 10
B. GRIMM POWER แสงอาทิตย์

CO., LTD. ต. ศาลาลําดวน (7.1.1.2)

อ.เมือง จ.สระแก้ว

10 พี.พี. สยามลาเท็กซ์ จํากัด จ.ชลบุรี ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 300.00 ไทย 29
P.P. SIAM LATEX หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

COMPANY LIMITED 42 หมู่ 9 ต.หนองปรือ (7.3)

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

11 ชุมชนพลังงานสะอาด จ.พิษณุโลก ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 315.00 ไทย 38
จํากัด ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย (7.1)

CLEAN ENERGY ต.ดงประคํา 
COMMUNITY CO.,LTD. อ.พรหมพิราบ 

จ.พิษณุโลก
รวมทั้งส้ิน 7,881.10 1,688

11 โครงการ ล้านบาท คน
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