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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 มากอตโต จํากัด จ.สระบุรี ลูกบดเหล็กหล่อ 900.00 เบลเยี่ยม 120

MAGOTTEAUX  CO., LTD. ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ (Grinding Balls)
จ.สระบุรี (2.15)

2 มากอตโต จํากัด จ.สระบุรี ช้ินส่วนเคร่ืองจักร 928.00 เบลเยี่ยม 124

MAGOTTEAUX CO., LTD. ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ เช่น Vertical Roller
จ.สระบุรี Mill Part เป็นต้น

(4.2)
3 เคมีแมน จํากัด จ.สระบุรี แคลเซียมออกไซด์ 322.90 ไทย 13

(1) CHEMEMAN CO., LTD. 111 หมู่ท่ี 10 (CALCIUM OXIED)
(จํานวน 2 โครงการ) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย (6.1)

จ.สระบุรี

4 เคมีแมน จํากัด จ.สระบุรี แคลเซียมออกไซด์ 259.30 ไทย 13

(2) 111 หมู่ท่ี 10 (CALCIUM OXIED)
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย (6.1)

จ.สระบุรี

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 11 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 13,439.30 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 865 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 69-7  (ก.47)

ลําดับ บริษัท

วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2559
             ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 22/2559 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ จ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

5 พีทีที ฟีนอล จํากัด จ.ระยอง EPOXY RESIN 3,955.50 ไทย 41

PTT PHENOL CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 9 (6.11)
ซอย จี9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์

ราษฎร์ ต.มาบตาพุด

อ.เมือง จ.ระยอง

6 พีทีที ฟีนอล จํากัด จ.ระยอง PHENOLIC RESIN 801.20 ไทย 21

PTT PHENOL CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 9 (6.11)
ซอย จี9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์

ราษฎร์ ต.มาบตาพุด

อ.เมือง จ.ระยอง

7 แบ็กซ์เตอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ.ระยอง นํ้ายาล้างไต 2,750.90 สวิสเซอร์ 425
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (6.5) แลนด์
BAXTER MANUFACTURING อมตะซิต้ี หมู่ท่ี 6 
(THAILAND) CO., LTD. ถนนจี 1 ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
8 MR. QUE WEI DONG จ.ระยอง HIGHLY 1,400.00 จีน 46

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช DISPERSIBLE SILICA
ตะวันออก (มาบตาพุด) (6.5)

จ.ระยอง
9 ซีพีพี จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง 449.00 ไทย 37

CPP COMPANY LIMITED ต.ทรายทอง ชีวมวล
อ.บางสะพานน้อย (7.1.1.2)
จ.ประจวบคีรีขันธ์

10 วีนิไทย จํากัด (มหาชน) จ.ระยอง ไฟฟ้า 334.10 ร่วมทุน 7
VINYTHAI PUBLIC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากก๊าซธรรมชาติ ไทย

2 ถ.ไอ-สาม ต.มาบตาพุด และไอนํ้า สวิสเซอร์แลน
อ.เมือง จ.ระยอง (7.1) สหรัฐฯ

และอ่ืนๆ
11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา เขตอุตสาหกรรม 1,338.40 ร่วมทุน 18

(มหาชน) ถ.โรจนะ ต.คานหาม (7.8.1) ไทย
ROJANA INDUSTRIAL PARK อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ญ่ีปุ่น
PUBLIC CO., LTD.

รวมทั้งส้ิน

11 โครงการ
13,439.30 865
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