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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/
สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 มารูยาม่า เอ็มเอฟจ ี(ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) อุปกรณ์เครื่องจักร ญี่ปุ่น
MARUYAMA MFG (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง เช่น PUMP เป็นต้น
CO., LTD. ต.หนองขาม อ.ศรีราชา (4.5.3)

จ.ชลบุรี .
2 รูแพม จํากัด (จ.นครปฐม) ผ้าลูกไม้ อินเดีย

ROOPAM CO., LTD. ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง (3.1.2.2)
จ.นครปฐม

3 MR. GUNTHER SCHINDL (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ออสเตรีย
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (7.7) ลักเซมเบิร์ก

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังสิ้นจํานวน 41 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับท่ี 02/2561 (ก. 02)
วันจันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 1/2561 วันจันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561 
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4 เมทราเวทเธอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน นิวซีแลนด์
METRAWEATHER (THAILAND) แขวงคลองเตย (7.7)
CO., LTD. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

5 MR. MAXWELL ALEXANDER NORRIS (จ.ภูเก็ต) ซ่อมเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส สหรัฐฯ
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หรือตํ่ากว่า 500 ตันกรอส ออสเตรเลีย

(เฉพาะเรือโลหะ หรือไฟเบอร์กลาส สวิตเซอร์แลนด์
ท่ีมีการติดต้ังเครื่องยนต์และอุปกรณ์

(4.9.1) และ (4.9.2)
6 เฟเวอร์ วู้ดพาเนล (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพมหานคร) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ มาเลเซีย

FAVOR WOODPANEL (THAILAND) แขวงแสมดํา (INTERNATIONAL TRADING
CO., LTD. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ CENTERS:ITC)

(7.6)
7 ลูกอัด และเศษเหล็กไทย จํากัด (จ.นนทบุรี) ศูนย์กระจายสินค้า ไทย

THAI COMPRESSED AND STEEL ต.ละหาร อ.บางบัวทอง ด้วยระบบท่ีทันสมัย
SCRAPS CO., LTD. จ.นนทบุรี (7.4.1)

8 โพลีเมอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด (จ.ชลบุรี/จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย
POLYMER SOLUTIONS CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (7.6) มาเลเซีย

ทีพาร์ค แหลมฉบัง 2
อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

9 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IMPACT SOLAR CO., LTD. ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน ท่ีติดต้ังบนหลังคา

จ.พระนครศรีอยุธยา (7.1.1.2)
10 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด (จ.ชัยภูมิ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

IMPACT SOLAR CO., LTD. ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ ท่ีติดต้ังบนหลังคา
จ.ชัยภูมิ (7.1.1.2)

11 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด (จ.นครราชสีมา) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IMPACT SOLAR CO., LTD. อ.เมือง จ.นครราชสีมา ท่ีติดต้ังบนหลังคา

(7.1.1.2)
12 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด (จ.ยโสธร) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

IMPACT SOLAR CO., LTD. ต.สําราญ อ.เมือง ท่ีติดต้ังบนหลังคา
จ.ยโสธร (7.1.1.2)
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13 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด (จ.สุราษฎร์ธานี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IMPACT SOLAR CO., LTD. อ.พุนพิน ท่ีติดต้ังบนหลังคา

(7.1.1.2)
14 MR. TAKAHIRO KATO (จ.สมุทรปราการ) ชิ้นส่วนเครื่องจักร ญี่ปุ่น

ต.บางปลา อ.บางพลี ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด เช่น

MOLD GUIDE PIN, EDM WIRE 
และ HIGH PRESCISION PIN

GAUGES เป็นต้น
(4.5.2)

15 ไทยฮา จํากัด (มหาชน) (จ.นครปฐม) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
THAIHA PUBLIC CO., LTD. ต.บางกระทึก อ.สามพราน ท่ีติดต้ังบนหลังคา

จ.นครปฐม (7.1.1.2)

16 นายรัชพงษ์ พรวิริยางกูร (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
เขตบางรัก กรุงเทพฯ (5.7)

17 MR. KATSUYA TAKIZAWA (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
-ไม่ระบุท่ีต้ัง- (7.6)

18 ไมเท็กซ์ โพลิเมอร ์(ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
MYTEX POLYMERS (THAILAND) แขวงสีลม เขตบางรัก (7.6)
CO., LTD. กรุงเทพฯ

19 MR. RYUICHI NARANO (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (7.6)

20 แมคคินซ่ี แอนด์ คอมพานี (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (7.7) สหรัฐฯ
MCKINSEY COMPANY กรุงเทพฯ
(THAILAND) CO., LTD.

21 MR. DENIS TAN CHONG GHEE (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน เยอรมัน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร (7.7)

กรุงเทพฯ
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22 คูโบต้า ไอรอน เวอร์ค (จ.ระยอง) WATER PUMP ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (4.8.12.1)
KUBOTA IRON WORKS ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
(THAILAND) CO., LTD. จ.ระยอง

23 มารุฮิโร (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ปทุมธานี) อุปกรณ์ผ่อนแรงท่ีใช้ชักรอก ญี่ปุ่น
MARUHIRO (THAILAND) CO., LTD. ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ม่านพลาสติกท่ีใช้กับโรงเพาะชํา

จ.ปทุมธานี (VENTILATION) 
(4.5.3)

24 ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จํากัด (จ.สมุทรปราการ) เส้นด้าย (YARN) ไทย
THAIRUNG TEXTILE CO., LTD. 62 หมู่ท่ี 11 ซ.วิลาลัย (3.1) ฮ่องกง

ถ.บางนา-ตราด กม.20
ต.บางโฉลง อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
25 ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (จ.ฉะเชิงเทรา) ชั้นวางของทําจากเหล็ก ไทย

(ไทยแลนด์) จํากัด 176/2 หมู่ท่ี 7 (3.6) จีน
WIREMASTER INDUSTRY ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว ไต้หวัน
(THAILAND) CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา

26 ทอช คนทํานา จํากัด (จ.กําแพงเพชร) ข้าวคัดคุณภาพ ไทย
TORCH KHON THAM NA CO., LTD. ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย (1.8)

จ.กําแพงเพชร

27 สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (จ.ชลบุรี) ชิ้นส่วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม ญ่ีปุ่น
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น
TSUBAKIMOTO AUTOMOTIVE ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง (6.6)
(THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี

28 MR. LUKE HAWKSFORD (จ.ชลบุรี) การชุบเคลือบผิว ออสเตรเลีย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (SURFACE TREATMENT) 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี  (4.2.2)
29 คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (จ.ระยอง) INJECTION PUMP เนเธอร์แลนด์

(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (4.8.5.2) เยอรมันนี
CONTINENAL AUTOMOTIVE ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
(THAILND) CO., LTD. จ.ระยอง
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30 บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (จ.ฉะเชิงเทรา) ชิ้นส่วนยานพาหนะ ไทย
BDI ALLOY ENTERPRISE CO., LTD. 42/2 ม.10 ต.คลองเปรง (4.8.17) ไต้หวัน

อ.เมืองฉะเชิงเทรา มาเลเซีย
จ.ฉะเชิงเทรา

31 คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จํากัด (จ.ปราจีนบุรี) ชิ้นส่วนยางสําหรับยานพาหนะ ไทย
KURASHIKI SIAM RUBBER CO., LTD. 193 หมู่ท่ี 5 ต.โคกไทย (4.8.17) ญี่ปุ่น

อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
32 กู๊ดส์ ออฟ ไทย จํากัด (จ.นครราชสีมา) เล้ียงไก่เน้ือ ไทย

GOODS OF THAI CO., LTD. อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (1.5.2)

33 นายธงชัย เจียรพินิจนันท์ (จ.ฉะเชิงเทรา) พืชผักผลไม้แปรรูปแช่แข็ง ไทย
ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว (1.17) ไต้หวัน

จ.ฉะเชิงเทรา ญี่ปุ่น
34 ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จํากัด (จ.ฉะเชิงเทรา) เซลล์ย่อยของแบตเตอรี่ชนิด ไทย

GS YUASA SIAM INDUSTRY นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ี TRACTION BATTERY ญี่ปุ่น
CO., LTD. (แปลงยาว) 111 หมู่ท่ี 9 หรือ TRACTION BATTERY

ต.สําโรง อ.แปลงยาว (5.3.7)
จ.ฉะเชิงเทรา

35 อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ จํากัด (จ.สุราษฎร์ธานี) นํ้ายางข้น ไทย
INTER RUBBER LATEX CO., LTD. 79 หมู่ท่ี 5 ต.วัดประดู่ (CONCENTRATED LATEX) มาเลเซีย

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และสกิมบล็อก (SKIM BLOCK)
(1.14.1)

36 MR. HITOSHI WADA (จ.บึงกาฬ) นํ้ามันปาล์มดิบ ไทย
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ (1.10) ญี่ปุ่น
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37 นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ปราจีนบุรี) ชิ้นส่วนพลาสติก ญี่ปุ่น
NISSEN CHEMITEC (THAILAND) เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ สิงคโปร์
CO., LTD. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไทย

จ.ปราจีนบุรี และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(6.6)

38 ซีดับบลิวซี อินเตอร์เทรด จํากัด (จ.ระยอง) แวกซ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ไทย
CWC INTERTRADE CO., LTD. 377 ต.มะขามคู่ (INDUSTRIAL WAX) 

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (6.1)
39 เกรตต้ิง คอมเพล็กซ์ จํากัด (จ.ชลบุรี) ตะแกรงเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ไทย

GRATING COMPLEX CO., LTD. ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง (GALVANIZED STEEL GRATING)
จ.ชลบุรี (4.1.3)

40 ไทย ออร์คิดส์ แล็บ จํากัด (จ.นครปฐม) เห็ดถั่งเฉ้าผงบดแห้ง ไทย
THAI ORCHIDS LAB CO., LTD. ต.ท่าข้าม อ.สามพราน (CORDYCEPS POWDER) 

จ.นครปฐม ท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
(7.12.1)

41 พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (กรุงเทพฯ/จ.รยอง) ศูนย์กระจายสิต้าระหว่างประเทศ ไทย
PTT POLYMER LOGISTICS ต.มาบตาพุด อ.เมือง ด้วยระบบท่ีทันสมัย
CO., LTD. จ.ระยอง (7.4.2)

รวม 41 โครงการ

Page 6 of 6


