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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 MR. DONG FANG CHENG (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (7.6) ฮ่องกง

กรุงเทพฯ
2 โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอี 2 จํากัด (จ.ปทุมธานี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สิงคโปร์

SOLAR ROOFTOP CE 2 CO., LTD. ต.บ้านฉาง อ.เมือง ที่ติดตั้งบนหลังคา
จ.ปทุมธานี (7.1.1.2)

3 เอสไอ-ยูเค แบงคอก จํากัด (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ไทย
SI-UK BANGKOK CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.6) ฮ่องกง

4 MR. LEI ZHANG (จ.ชลบุรี) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ไทย
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (DIGITAL SERVICES) ฮ่องกง

(5.9) จีน
ไต้หวัน

5 ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (จ.ระยอง) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (INTERNATIONAL TRADING ญี่ปุ่น
SUMITOMO ELECTRIC ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง CETERS: ITC)
WIRING SYSTEMS (THAILAND) จ.ระยอง (7.6)
CO., LTD.

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 35 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 34/2561 (ก. 21)
วันจันทร์ที ่2 เมษายน 2561
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่13/2561 วันจันทร์ที ่2 เมษายน 2561 
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6 MR. KENJI KAWAMURA (จ.ระยอง) ศูนย์กระจายสินค้า ญี่ปุ่น
นิคมอุตสาหกรรมซิตี้ ระยอง ด้วยระบบท่ีทันสมัย
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง (7.4.1)

จ.ระยอง
7 เซฟฟิลด์ ออฟชอร์ จํากัด (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ไทย

SHEFFIELD OFFSHORE แขวงจตุจักร เขตจตุจักร (7.7) สิงคโปร์
CO., LTD. กรุงเทพฯ

8 ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ ญี่ปุ่น
TDA RUBBER CORPORATION เขตอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
CO., LTD. (มหาชน) 1/63 หมู่ที่ 5 และอิเลคทรอนิกส์

ถ.โรจนะ อ.อุทัย (6.6)
จ.พระนครศรีอยุธยา

9 บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (จ.สระบุรี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
BCPG PUBLIC CO., LTD. ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท (7.1.1.2)
(โครงการที ่1) จ.สระบุรี

10 บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (จ.กาญจนบุรี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
BCPG PUBLIC CO., LTD. ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง (7.1.1.2)
(โครงการที ่2) จ.กาญจนบุรี

11 ไทย กรีน จํากัด (จ.หนองบัวลําภู) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
THAI GREEN CO., LTD. ต.โนนสัง อ.โนนสัง (7.1.1.2)

จ.หนองบัวลําภู
12 MR. JEREMY MARCUS (จ.เชียงใหม่) เคร่ืองทําความสะอาดหู ไทย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (EAR IRRIGATOR) อังกฤษ
(3.11.2)

13 บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (กรุงเทพฯ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
B. GRIMM POWER PUBLIC แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง (7.1.1.2) สิงคโปร์
CO., LTD. กรุงเทพฯ

14 บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (จ.สมุทรปราการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
B. GRIMM POWER PUBLIC ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ (7.1.1.2) สิงคโปร์
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ

15 บี.กริม. เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (จ.นนทบุรี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
B. GRIMM POWER PUBLIC ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย (7.1.1.2) สิงคโปร์
CO., LTD. จ.นนทบุรี
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16 บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (จ.ฉะเชิงเทรา) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
B. GRIMM POWER PUBLIC ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง (7.1.1.2) สิงคโปร์
CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา

17 พีเคที กรีน จํากัด (จ.ชัยภูมิ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
PKT GREEN CO., LTD. ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ (7.1.1.2)

จ.ชัยภูมิ
18 อิเรเดี๊ยน โซล่าเพาเวอร์ 3 จํากัด (จ.กระบี่) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

IRRADIANCE SOLAR POWER 3 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก (7.1.1.2)
CO., LTD. จ.กระบี่

19 อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ (จ.ระยอง) น้ําเพื่ออุตสาหกรรม ไทย
ฟาซิลิตี้ส์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (7.1.2) มาเลเซีย
AMIRAL WATER TREATMENT ระยอง ต.มาบยางพร
FACILITIES CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

20 ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จํากัด (จ.ชลบุรี) ชิ้นส่วนโลหะสําหรับยานพาหนะ ญี่ปุ่น
HIRUTA AND SUMMIT CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (4.8.17)

150/45 หมู่ที่ 9
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
21 บางกอก อีเกิล วิง จํากัด (กรุงเทพฯ) ชิ้นส่วนโลหะสําหรับยานพาหนะ ไทย

BANGKOK EAGLE WINGS CO., LTD. 67/14 หมู่ที่ 5 (4.8.17) ญี่ปุ่น
ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
22 ไนซ์ แอพพาเรล จํากัด (จ.ขอนแก่น) เสื้อผ้าสําเร็จรูป ไทย

NICE APPAREL CO., LTD. ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ (3.1.4)
จ.ขอนแก่น

23 สมุย วิพรรธ์ จํากัด (จ.สุราษฎร์ธานี) โรงแรม ไทย
SAMUI VIPAT CO., LTD. ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย (7.23.1)

จ.สุราษฎร์ธานี
24 นายเจริญ ชุมภูคํา (จ.เชียงใหม่) โรงแรม จีน

69 หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล (7.23.1)
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
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25 สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จํากัด (จ.ปทุมธานี) สิ่งพิมพ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ ไทย
SAHATHAI PRINTIG & PACKAGING ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว พิมพ์ลวดลาย เป็นต้น
CO., LTD. (6.14.2)

จ.ปทุมธานี
26 กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จํากัด (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก ไทย

KUIBURI FRUTI CANNING ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี น้ําสับปะรดเข้มข้น
CO., LTD. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลไม้อบแห้ง

แลผลไม้แช่อ่ิมอบแห้ง
(1.17)

27 นายณฐไชย์ กิตติ์ศิริธนาคุณ อ.หนองก่ี/จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ ไทย
28 นายณฐไชย์ กิตติ์ศิริธนาคุณ อ.หนองก่ี/จ.บุรีรัมย์ (1.5.2)
29 นายณฐไชย์ กิตติ์ศิริธนาคุณ อ.โชคชัย/จ.บุรีรัมย์

(จํานวน 3 โครงการ)
30 สยามโกลบอลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (จ.ชลบุรี) โครงสร้างโลหะสําหรับ ไทย

SIAM GLOBAL ENGINEERING 111 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
CO., LTD. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (4.14.2)

31 นายชัยพรพรต ตังเทพประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงไก่เนื้อ ไทย
32 นายชัยพรพรต ตังเทพประสิทธิ์ จ.นครราชสีมา (1.5)
33 นายชัยพรพรต ตังเทพประสิทธิ์ จ.นครราชสีมา
34 นายชัยพรพรต ตังเทพประสิทธิ์ จ.นครราชสีมา
35 นายชัยพรพรต ตังเทพประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์

(จํานวน 5 โครงการ)

รวม 35 โครงการ
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