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ศูนย์บริการลงทุน ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

1 พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จ.สมุทรปราการ เนื้อสุกรชําแหละ 106,920 ตัน 1,736.44 ไทย 570
จํากัด (เขต 1) (1.9)
P.S.FOOD PRODUCT 949,949/1,999 
CO., LTD. หมู ่7 ต.ท้ายบ้านใหม่

อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ

โทร. 086-3042654
2 มอนเด นิซิน จ.ชลบุรี อาหาร 24,840 ตัน 1,030.50 ร่วมทุน 148

(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) กึ่งสําเร็จรูป ไทยและ
MONDE NISSIN 700/350 หมู่ที ่6 พร้อมรับประทาน ฟิลิปปินส์
(THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม เช่น บะหมี่ราเมน
CO., LTD. อมตะนคร ต.หนอง อูด้ง โซบะ เป็นต้น

ไม้แดง อ.เมือง (1.11)
จ.ชลบุรี

โทร. 038-468600

ฉบับท่ี  83/2557  (ก. 38)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

ลําดับ ที่ตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

บริษัท

วันอังคารท่ี 19 สิงหาคม 2557

            ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งท่ี 3/2557 วันอังคารท่ี 19 สิงหาคม 2557 
โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 15 โครงการ   รวมมูลค่าการลงทุน 40,537.94 ล้านบาท

มีการจ้างงานรวม 1,447 คน และขอแก้ไขโครงการจํานวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ลําดับ ที่ตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

บริษัท

3 ทรัพย์ทิพย์ จํากัด จ.ลพบุรี เอทานอล 99.5% 99,000,000 1,588.00 ไทย 31
SAPTHIP CO., LTD. (เขต 3) (1.18) ลิตร

49 หมู่ที ่6 
ถ.สุระนารายณ์ 

ต.นิคมลํานารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โทร. 036-462438-40

4 นายทัพชัย จ.กําแพงเพชร เอทานอล 99.5% 60,000,000 1,300.00 ไทย 61
ผาณิตพิเชฐวงศ์ (เขต 3) (1.18) ลิตร

333 ถ.กําแพงเพชร-
ท่ามะเขือ ต.เทพนคร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

5 ราชสีมา กรีน จ.นครราชสีมา เอทานอล 99.5% 108,900,000 2,046.80 ไทย 73
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (เขต 3) (1.18) ลิตร
RATCHASIMA 393 หมู่ท ี15 
GREEN ENERGY  อ.ด่านขุนทด
CO., LTD. จ.นครราชสีมา

โทร. 044-756392
6 อีซูซุเอ็นยิ่น กรุงเทพมหานคร เคร่ืองยนต์ดีเซล 185,000 เคร่ือง 5,132.90 ร่วมทุน 214

แมนูแฟคเจอร่ิง (เขต 1) (4.10) ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 131,133 ซ.ฉลองกรุง สิงคโปร์
ISUZU ENGINE นิคมอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
MANUFACTURING ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
CO., LTD. โทร. 02-3260916

7 กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จ.ระยอง ไฟฟ้า 133 เมกะวัตต์ 5,172.00 ไทย 35
จํากัด (เขต 2) ไอน้ํา 30 ตัน/ชม.
(โครงการที่ 1) เขตอุตสาหกรรมของ น้ํา 2,800 ลบ./ชม.

บ. เหมราช ระยอง เพ่ืออุตสาหกรรม
ที่ดินอุตสาหกรรม จก. (น้ําเย็น 5,000 RT)

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง (7.1)

โทร. 02-6105555
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ลําดับ ที่ตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

บริษัท

8 กัลฟ์ บีแอล จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้า 133 เมกะวัตต์ 5,082.00 ไทย 35
(โครงการที่ 2) (เขต 2) ไอน้ํา 30 ตัน/ชม.

นิคมอุตสาหกรรม น้ํา 2,800 ลบ./ชม.
บ้านหว้า อ.บางปะอิน เพ่ืออุตสาหกรรม
จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ําเย็น 5,000 RT)

โทร. 02-6105555 (7.1)
9 กัลฟ์ บีพี จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้า 133 เมกะวัตต์ 5,159.00 ไทย 35

(โครงการที่ 3) (เขต 2) ไอน้ํา 30 ตัน/ชม.
นิคมอุตสาหกรรม น้ํา 2,800 ลบ./ชม.

บ้านหว้า อ.บางปะอิน เพ่ืออุตสาหกรรม
จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ําเย็น 5,000 RT)

โทร. 02-6105555 (7.1)
10 กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้า 133 เมกะวัตต์ 5,148.00 ไทย 35

(โครงการที่ 4) (เขต 2) ไอน้ํา 30 ตัน/ชม.
เขตอุตสาหกรรมของ น้ํา 2,800 ลบ./ชม.
บริษัทเหมราช สระบุรี เพ่ืออุตสาหกรรม
ที่ดินอุตสาหกรรม จก. (น้ําเย็น 5,000 RT)

อ.หนองแค จ.สระบุรี
โทร. 02-6105555 (7.1)

11 บัวใหญ่ ไบโอเพาเวอร์ จ.นครราชสีมา ไฟฟ้าจาก 55 เมกะวัตต์ 1,920.00 ไทย 77
จํากัด (เขต 3) เช้ือเพลิงชีวมวล
BUAYAI BIO POWER 88 หมู่ที ่5 เช่น แกลบ
CO., LTD. ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ เปลือกไม้ และ

จ.นครราชสีมา เศษไม้สับ เป็นต้น
โทร. 044-292222 (7.1)
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ลําดับ ที่ตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

บริษัท

12 หนองคายน่าอยู่ จํากัด จ.หนองคาย ไฟฟ้า 4.9 เมกะวัตต์ 968.70 ไทย 59
NONGKHAINAYU (เขต 3) จากขยะมูลฝอย
CO., LTD. อ.เมือง จ.หนองคาย (7.1)

โทร. 02-8947705

13 เค.มอเตอร์สปอร์ต ไม่ระบุที่ตั้ง สนามแข่งขัน ขนาดความยาว 2,500.00 ร่วมทุน 30
จํากัด (    ) ยานยนต์ 4,554 เมตร ไทย
K.MOTERSPORT 30/2 หมู่ที ่4 (7.3) ความจุผู้เข้าชม ฮ่องกง
CO., LTD. ต.อิสาณ อ.เมือง 50,000 ที่นั่ง

จ.บุรีรัมย์
โทร. 

14 พรีเชียส โอปอลส์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 1 ลํา 876.80 ร่วมทุน 22
PRECIOUS OPALS (     ) เช่น สินค้า ขนาดเรือ ไทย
CO., LTD. 8/27-28 อาคาร ทางการเกษตร 36,264 อินเดีย
(โครงการที่ 1) คาเธ่ย์เฮ้าส์ ช้ัน 7 เหล็ก ปุ๋ย ถ่านหิน ตันกรอส

ถ.สาทรเหนือ สินแร่ และอ่ืนๆ
แขวงสีลม เขตบางรัก (7.9)
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6968856

15 พรีเชียส รูบีส์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ 1 ลํา 876.80 ร่วมทุน 22
PRECIOUS RUBIES (      ) เช่น สินค้า ขนาดเรือ ไทย
CO., LTD. 8/27-28 อาคาร ทางการเกษตร 36,264 อินเดีย
(โครงการที่ 2) คาเธ่ย์เฮ้าส์ ช้ัน 7 เหล็ก ปุ๋ย ถ่านหิน ตันกรอส

ถ.สาทรเหนือ สินแร่ และอ่ืนๆ
แขวงสีลม เขตบางรัก (7.9)
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6968856

รวมทั้งสิ้น 40,537.94 1,447
15 โครงการ ล้านบาท คน

หมายเหตุ  การจ้างงาน  คนไทย  -  คน   (ใช้ร่วมกับโครงการเดิม) 
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ลําดับ ที่ตั้งโครงการ
ผลิตภัณฑ์

(ประเภทกิจการ)
กําลังการผลิต

(ต่อปี)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สัญชาติ
ผู้ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

บริษัท

1 โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท จ.ฉะเชิงเทรา ช้ินส่วนโลหะ 26,000 ตัน 2,217.60 ร่วมทุน 260
(ประเทศไทย) จํากัด (เขต 2) ปั๊มขึ้นรูปสําหรับ ไทย
TOYOTOMI AUTO 1/28 หมู่ที ่5 ยานพาหนะ ญี่ปุ่น
PARTS (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรม (4.2)
CO., LTD. ที เอฟ ดี ต.ท่าสะอ้าน

อ.บางปะกง ขอเพ่ิม 100 ชุด 250.00
จ.ฉะเชิงเทรา ชนิดผลิตภัณฑ์

โทร. 038-578068 คือ แม่พิมพ์
(4.2)

2 เด็นโซ ่(ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา -หม้อน้ํารถยนต์ 1,800,000 ชุด 1,147.70 ร่วมทุน 190
จํากัด (เขต 2) (RADIATOR) ไทย
DENSO (THAILAND) 85 หมู่ที ่9 และช้ินส่วน 41,050,000 ญี่ปุ่น
CO., LTD. ถ.บางนา-ตราด หม้อน้ํารถยนต์ ช้ิน

นิคมอุตสาหกรรม เช่น CORE, TUBE,
เวลโกรว์ ต.บางวัว TUBE, TANK,

อ.บางปะกง และ
จ.ฉะเชิงเทรา BLOWER เป็นต้น

โทร. 038-571717 (4.2)

ขอเพิ่ม 42,490,000 168.00
กําลังการผลิต ชิ้น

เฉพาะผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วน

หม้อน้ํารถยนต์
เช่น CORE, 

TUBE, TANK,
และ

BLOWER เป็นต้น
(4.2)

รวมทั้งสิ้น 3,783.30 450
2 โครงการ ล้านบาท คน
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