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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

1 นางสาววาสนา มงคลรอบ (จ.สกลนคร) ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ไทย

126/166 หมู่บ้านเฮือนสายค า (7.28.2)

ซอย 12 ต.พระบาท อ.เมือง 

จ.ล าปาง

2 มีบรอม อนิดัสเทรียล จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ จีน

MEBROM INDUSTRIAL 100/64 อาคารสาธรนคร (7.34) เบลเยียม

COMPANY LIMITED ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถ.สาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ

3 คลูก เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ สิงคโปร์

KLOOK TECHNOLOGY 26/46 อาคารอรกานต์ ชั้น 12 A (7.34)

(THAILAND) COMPANY LIMITED     ซ.ชดิลม แขวงลุมพนิี

 เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ

4 MR. SIMON BUTROS BICHARA (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน สหราช-

ประเทศองักฤษ  (7.7) อาณาจกัร

                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 19/2562 วันอังคำรที่ 21 พฤษภำคม 2562 

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 16 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 75/2562 (ก.36)

วันอังคำรที่ 21 พฤษภำคม 2562
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

5 ยนูิทอป รับเบอร์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ ไทย

UNITOP RUBBER 67 ซ.ฉลองกรุง 31  ส าหรับอตุสาหกรรมต่างๆ

COMPANY LIMITED แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง  (6.6)

กรุงเทพฯ

6 เซเทค อนิเตอร์เนชั่นแนล (จ.ชลบุรี) ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จนี

(ไทยแลนด์) จ ากดั 475/3 หมู่ 7 นิคมอตุสาหกรรม ที่อยู่ในระดับเทคโนโลยขีั้นสูง

SEITEK INTERNATIONAL ดับบลิวเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด 2 (ADVANCED TECHNOLOGY)

 (THAILAND) COMPANY LIMITED  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  ที่มีการออกแบบผลิตภณัฑ์

(5.1.1.1)

7 ซูกโินะ เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ไม่ระบุ

SUGINO PRESS (THAILAND) 64/158 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง  (4.1.3)

COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

8 MR. WU BIN (จ.ระยอง) ผลิตชดุสายน าเลือด ไทย

19 สาทรใต้ เขตสาทร  (3.11.2) จนี

กรุงเทพฯ

9 สยามยเีอสแบตเตอร่ี จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตแบตเตอร่ี ไทย

SIAM G.S. BATTERY 78-78/1 หมู่ 3 ถ.สุขมุวิท  (4.8.17) ญีปุ่่น

COMPANY LIMITED ต.บางปูใหม่ อ.เมือง ไต้หวัน

จ.สมุทรปราการ

10 ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จ ากดั (จ.สงขลา) ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง ไทย

MANGUWANG FOOD 84/29 หมู่บ้าน ฮาร์โมน-ีบิซ  (1.17) จนี

COMPANY LIMITED ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

11 MR. CHEN-YEN WEN (จ.ระยอง) ผลิตหน้ากากกรองอากาศ จนี

309 หมู่ 2 ต.หนองละลอก  แบบใช้คร้ังเดียว ไต้หวัน

อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  (DISPOSABLE RESPIRATOR

 MASKS)

(3.2)

12 ซี.เค.โฟรเซน ฟิช แอนด์ ฟู้ด จ ากดั (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตสัตว์น้ าแปรรูปแชแ่ขง็ ไทย

C.K. FROZEN FISH FOOD 109/1 หมู่ 21 ซ.จงศิริ  (1.17) บังกลาเทศ

COMPANY LIMITED ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ 

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ
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13 ลีพัฒนาผลิตภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (จ.เพชรบุรี) ผลิตอาหารสัตว์ ไทย

LEE FEED MILL PUBLIC 33/137 ถ.สุรวงศ์ (1.22)

COMPANY LIMITED  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ

14 ทรอปิคอล ฟรุต ไวน์ จ ากดั (จ.เชยีงใหม่) ผลิตเคร่ืองด่ืมจากพืช ไทย

TROPICAL FRUIT WINE 126 หมู่ 2 ต.สะเมงิใต้  ผัก ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ฮังการี

อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม่  (1.17)

15 ล้ิมศักดากลุ พืชพันธุ์ไทย จ ากดั (จ.เชยีงใหม่) อบพืชและไซโล ไทย

LIMSAKDAKUL THAI GRAINS 309 หมู่ 3 ต.สันปูเลย  (1.4)

COMPANY LIMITED อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ 

16 ล้ิมศักดากลุ พืชพันธุ์ไทย จ ากดั (จ.เชยีงใหม่) ผลิตเมล็ดพืชคัดคุณภาพ ไทย

LIMSAKDAKUL THAI GRAINS 309 หมู่ 3 ต.สันปูเลย  (1.8)

COMPANY LIMITED อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ 

รวม  16  โครงกำร
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