ข้อมูลบริษทั ไทยที่ดาํ เนิ นธุรกิ จอยู่ในอิ นโดนี เซีย ณ ปี 2556
กลุม่ บริษทั สยามซีเมนต์ (Siam Cement
Group – SCG)

บริษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํากัด (มหาชน)

บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั Thai Summit Autoparts Industry
จํากัด
บริษทั Thai Union Frozen Products จํากัด
(มหาชน)
บริษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)

วัสดุก่อสร้าง
• บริษท
ั PT. Surya Siam Keramik ผลิตกระเบือ้ งเซรามิก ผูแ้ ทนจําหน่ายสุขภัณฑ์ TOTO Indonesia เป็ นผู้
ร่วมทุน SCG ลงทุนร้อยละ 80
• บริษท
ั PT. Siam Indo Gypsum Industry ผลิตยิปซัม่
กลุ่มบริษทั Wings Group เป็ นผูร้ ่วมทุน SCG ลงทุนร้อยละ 50
• บริษท
ั PT. Siam Indo concrete Products ผลิตคอนกรีต
กลุม่ บริษทั Wings Groups เป็ นผูร้ ่วมทุน SCG ลงทุนร้อยละ 50
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
• บริษท
ั PT. TPC Indo Plastic and Chemical ผลิต PVC
• บริษท
ั PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama
• ผลิตยางอัดแท่ง
• ลงทุนร้อยละ 80 กับบริษท
ั ท้องถิน่ ชื่อ Lingga Djaya Group ตัง้ แต่ปี 2548
• บริษท
ั ร่วมทุนชื่อ PT. Sri Trang Lingga Indonesia
• ตัง้ ฐานการผลิตทีอ
่ นิ โดนีเซียเพราะเป็ นแหล่งวัตถุดบิ มีโรงงานแปรรูปทีเ่ มือง Palembang
และกําลังอยู่ในระหว่างการขยายฐานการผลิตไปตัง้ โรงงานอีกแห่งทีเ่ มือง Pontianak บนเกาะ
กาลิมนั ตัน มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท
• ผลิตเนื้อสัตว์ (หมู ไก่ กุง้ ) และอาหารสัตว์
• บริษท
ั ร่วมทุนชื่อ Charoen Pokphand Group Indonesia
• ผลิตชิน
้ ส่วนยายยนต์
•
•
•

ผลิตปลากระป๋อง
บริษทั ร่วมทุนชื่อ PT. Jui Fa Manufacturing Co., Ltd.
ธุรกิจเหมืองถ่านหินบนเกาะกาลิมนั ตัน
I

•
•
•

ด้านพลังงาน
บริษทั PTT Green Energy
จํากัด (มหาชน)

•
•
•

Trading
บริษทั โอสถสภา จํากัด
การเงิ น
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
กรุงจาการ์ตาและสาขาสุราบายา

จัดตัง้ ในอินโดนีเซียตัง้ แต่ปี 1987 ภายใต้ชอ่ื บริษทั PT Indo Tambangraya Megah TBK (ITM) และ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อนิ โดนีเซียในเดือนธันวาคม 2007
ITM ประกอบด้วยบริษทั ลูก 5 แห่งซึง่ ได้รบั สัมปทานขุดเจาะเหมืองถ่านหินจากรัฐบาล ประกอบด้วย
(1) PT Indominco Mandiri อยู่บริเวณกาลิมนั ตันตะวันออก
(2) PT Trubaindo Coal Mining อยู่บริเวณกาลิมนั ตันตะวันออก
(3) PT Bharinto Ekatama อยูบ่ ริเวณกาลิมนั ตันตอนกลาง
(4) PT Kitadin อยู่บริเวณกาลิมนั ตันตะวันออก
(5) PT Jorong Barutama Greston อยู่บริเวณกาลิมนั ตันตอนใต้

ปลูกและผลิตนํ้ามันปาล์ม
ซือ้ กิจการจากบริษทั ท้องถิน่ ชื่อ PT. Mitra Aneka Rezeki ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันปาล์มบนเกาะกาลิมนั ตัน
ลงทุนร้อยละ 95 ตามกฎหมายการลงทุนในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มในอินโดนีเซีย

•

จําหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงาน
บริษทั ร่วมทุนชื่อ PT. M-150 Indonesia

•

บริการทางการเงิน

•

II

