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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 อโีธสเอน็เนอร์จี เอแพค (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ องักฤษ
ไอบซีี จ ากดั 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บ ี (7.34)

ETHOSENERGY APAC IBC ชัน้ 32 หอ้งเลขที่ 3201-3202 
COMPANY LIMITED ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
2 คาวาโมโต ปัม๊ เอเชีย จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน ญี่ปุน่

KAWAMOTO PUMP ASIA 20 หมู ่3 ต.บา้นช้าง  (7.7)
COMPANY LIMITED อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

3 MISS JENNIFER SZOKA (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน สหรัฐอเมริกา
United Technologies (7.7)

Corporation, Farmington,
USA.

4 ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก สหรัฐอเมริกา
(ประเทศไทย) จ ากดั 148 หมู ่16 ต.บางกระส้ัน ส าหรับชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์

ITW HLP THAILAND อ.บางปะอนิ (PLASTIC PACKAGING FOR
COMPANY LIMITED จ.พระนครศรีอยุธยา  ELECTRONIC PART)

(6.6)

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 11 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 112/2562 (ก.52)
วันจันทรท์ี่ 22 กรกฎำคม 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 28/2562 วันจันทรท์ี่ 22 กรกฎำคม 2562 
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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

5 ยาฮางิ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนแมพ่ิมพ์ แมพ่ิมพ์ ญี่ปุน่
YAHAGI (THAILAND) 700/620 หมู ่7 ต.ดอนหวัฬ่อ และการซ่อมแซมแมพ่ิมพ์
COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.ชลบรีุ  (4.5.2)

6 ไทยชินเมวา จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตอปุกรณ์เคร่ืองจักร ญี่ปุน่
THAI SHINMAYWA 199 หมู ่12 ซ.เพชรเกษม 120 (4.5.2)

 COMPANY LIMITED ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร

7 เจ.ว.ี (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ไทย
J.V. (THAILAND) 540 เมอร์คิวล่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22 (4.8.17) สิงคโปร์

COMPANY LIMITED ถ.เพลินจิต แขวงลุมพิน ี มาเลเซีย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

8 นางสาววรรณนภา อฐิรัตน์ (จ.มหาสารคาม) ผลิตเคร่ืองด่ืมจากพืชผักผลไม้ ไทย
65/7 หมู ่4 ต.หวัหนอง  (1.17)
อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแกน่ 

9 ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
WHA SOLAR COMPANY LIMITED 9/241-242 อาคารยูเอม็ ชัน้ 24 ที่ติดต้ังบนหลังคา

ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง  (7.1.1.2)
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

10 มติรสตีล จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตท่อเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบ ไทย
MITR STEEL 1/6 หมู ่11 ถ.บางนา-ตราด และท่อเหล็กชุบสังกะสี

COMPANY LIMITED กม. 20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี (4.1.3)
จ.สมทุรปราการ 

11 โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี เคร่ืองมอืแพทย์ชนดิอืน่ ๆ ญี่ปุน่
OKAMOTO RUBBER PRODUCTS 60/50-51 หมู ่19 ซอย 13 (3.11.2)

COMPANY LIMITED ถ.นวนคร ต.คลองหนึง่ 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รวม  11  โครงกำร
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