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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/

สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ
การร่วมทุน

1 มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จํากัด จ.นครราชสีมา อาหารสัตว์เล้ียง สหรัฐฯ
MARS PETCARE (THAILAND) 799 หมู ่4 ต.จันทึก (1.6)
CO., LTD. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2 นายเพชร ศรีหล่มสัก จ.ปทุมธานี แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ไทย
ปานกลาง (MEDIUM

-ไม่ระบุที่อยู่- DENSITY FIBERBOARD)
(1.17)

3 จงเช่อ รับเบอร ์(ไทยแลนด์) จํากัด จ.ระยอง ยางยานพาหนะ จีน
ZHONGCE RUBBER (THAILAND) 7/666 ต.มาบยางพร (4.8)
CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

4 ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ.ชลบุรี ซ่อมเรือขนาดตั้งแต่ เบอร์มิวด้า
UNITHAI SHIPYARD & ENGINEERING ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 500 ตันกรอส บริติชเวอร์จิน
CO., LTD. จ.ชลบุรี (4.9.1)  ญี่ปุ่น

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 13 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที ่106/2559 (ก. 74)
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2559

                        ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คร้ังที ่4/2559 วันจันทร์ที ่31 ตุลาคม 2559 
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5 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด จ.ระยอง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ไทย
BANGKOK INDUSTRIAL GAS CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ก๊าซไฮโดรเจน และไอนํ้า เนเธอร์แลนด์

ตะวันออก (มาบตาพุด) (6.2)
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง

จ.ระยอง
6 นายศุภชล นิธิวาสิน จ.ระยอง BUTADIENE และ ไทย

METHYL TERTIARY 
-ไม่ระบุที่อยู่- BUTYL ETHER (MTBE)

(6.11)
7 กรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด จ.ระยอง นํ้ายางสังเคราะห์ ไทย

BANGKOK SYNTHETICS CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม (SYNTHETIC LATEX)
มาบตาพุด 5 ถ.ไอ-เจ็ด (6.11)
ต.มาบตาพุด อ.เมือง

จ.ระยอง
8 ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) จ.กาญจนบุร/ีจ.ปราจีนบุรี กระดาษคราฟท์ ไทย

THAI CANE PAPER PUBLIC CO., LTD. อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (6.14)

9 ร่วมกําลาภพาวเวอร์ จํากัด จ.เพชรบูรณ์ เช้ือเพลิงชีวมวล ไทย
RUAMKAMLARP POWER CO., LTD. ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน และไอนํ้า

(7.1.1.2)

10 ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด จ.สระบุรี ไฟฟ้าจากถ่านหิน ไทย
TPI POLENE POWER PUBLIC 299/299 หมู่ที ่5 (7.1.1)
CO., LTD. ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
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11 พรีเชียส มูนส์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ ไทย
PRECIOUS MOONS CO., LTD. 8/27-28 อาคาร (7.3.3) สิงคโปร์

คาเธย์เฮ้าส์ ช้ัน 7
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

12 พรีเชียส ฟอเรสท์ จํากัด ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางเรือ ไทย
PRECIOUS FORESTS CO., LTD. 8/27-28 อาคาร (7.3.3) สิงคโปร์

คาเธย์เฮ้าส์ ช้ัน 7
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

13 ปตท. จํากัด (มหาชน) ไม่ระบุที่ตั้ง ขนส่งทางท่อ ไทย
PTT PUBLIC CO., LTD 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต (7.3.2) สิงคโปร์

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ

รวม 13 โครงการ
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