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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน

1 ไท่ ทงด๋า พลาสติก จํากัด (จ.สมุทรสาคร) เม็ดพลาสติกรีไซเคิล จีน
TAI TONGDA PLASTIC CO., LTD. ต.บ้านเกาะ อ.เมือง (RECYCLE PLASTIC PELLET)

(6.8)
2 MR. KAZUKI IKEGAMI (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ญี่ปุ่น

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (7.7)

3 MR. KYEONGHWAN KIM (จ.เชียงใหม่) วิจัยและพัฒนา เกาหลีใต้
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (7.11)

4 คิงไทย ไดมอน ทูลส์ จํากัด (จ.ระยอง) อุปกรณ์เครื่องจักร เช่น จีน
KINGTHAI DIAMOND TOOLS นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ CUTTING SAW BLADE เป็นต้น
CO., LTD. ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง (4.5.2)

5 MR. ZHIMING HAN (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน จีน
นาย จือหมิง หาน แขวงยานนาวา เขตสาทร (7.7)

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 26 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 9/2561 (ก. 4)
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 2/2561 วันจันทร์ที ่15 มกราคม 2561 
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6 นายสันต์ปฏิภาณ เตโชประเสริฐ (จ.สมุทรปราการ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน สหราชอาณาจักร
และ MR. ALEX THAM PENG MUN ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี (7.7)

7 MR. KATSUNORI TAKETANI (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.6)

8 คาเนกะ (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ระยอง) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
KANEKA (THAILAD) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น (7.6)

ซีบอร์ด อ.ปลวกแดง
9 MR. AKIHIRO ONDA (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น

แขวงจอมพล เขตจตุจักร (7.6)

10 เอนโนวว่ี จํากัด (จ.นครปฐม) เครื่องประดับ (JEWELRY) ไทย
ENNOVIE CO., LTD. ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน (3.8)

11 โมเดิร์น เซรามิคส์ จํากัด (จ.นครปฐม) ลูกถ้วยไฟฟ้า ไทย
MODERN CERAMICS CO., LTD. 10/10 หมู่ท่ี 3 และลูกถ้วยหม้อแปลงไฟฟ้า ไต้หวัน

ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม (2.4.3) สิงคโปร์
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

12 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (จ.ระยอง) ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ไทย
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และไอนํ้า
CO., LTD. BTTGC สาขา 2 (7.1.1.3)

ต.มาบตาพุด อ.เมือง
13 โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ระยอง) STEERING HANDLE LOCK, ญี่ปุ่น

TOKAI RIKA (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชุดกุญแจ, ช้ินส่วน DIE CASTING,
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง สวิทซ์สําหรับยานพาหนะ

และช้ินส่วนสวิทซ์ไฟฟ้า
สําหรับยานพาหนะ

(4.8.17)

Page 2 of 4



ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน

14 สวูน ฉยาน (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.สมุทรปราการ) แม่พิมพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ ไต้หวัน
SWUN CHYAN (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมบางปู ท่ีผลิตเอง

ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ (4.5.2)
15 สหการโอสถ (1996) จํากัด (กรุงเทพฯ) ยาแผนปัจจุบันสําหรับรักษามนุษย์ ไทย

THE UNITED DRUG (1996) CO., LTD. แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี (6.10) สวิสเซอร์แลนด์

16 เอ็มเคห้องเย็น จํากัด (จ.สมุทรสาคร) ห้องเย็น ไทย
MK COLD STORAGE CO., LTD. 69/1 หมู่ท่ี 2 ต.นาดี (1.19)

 อ.เมือง
17 ซีทีไอ โคลด์ เชน จํากัด (กรุงเทพฯ) ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ ไทย

CTI COLD CHAIN CO., LTD. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยระบบท่ีทันสมัย
(7.4.2)

18 พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จํากัด (จ.มุกดาหาร) ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ไทย
PREMIER BIO TECHNOLOGY CO., LTD. ต.คําป่าหลาย อ.เมือง (7.1.1.2)

19 ซีไออีอี ไทย จํากัด (จ.สมุทรปราการ) ชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ฝรั่งเศส
CIEE THAI CO., LTD. ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (ELECTRONICS CONTROL 

CABINET) และชุดสายไฟ
วัดสัญญาณสําหรับอากาศยาน
(SIGNAL MEASUREMENT 
ELECTRICAL HARNESS) 

(4.5.2) และ (4.11.2)
20 ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จํากัด (จ.สมุทรสาคร) สัตว์นํ้าแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง ไทย

THAI ROYAL FROZEN FOOD 119/99 หมู่ท่ี 1 (RIBONUCLEOTIDE)
CO., LTD. ถ.วิเชียนโชฎก ต.ท่าจีน (1.17)

21 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.กําแพงเพชร) สิ่งปรุงแต่งรสอาหาร ไทย
AJINOMOTO (THAILAND) CO., LTD. ต.คนฑี อ.เมือง (RIBONUCLEOTIDE) ญี่ปุ่น

จ.กําแพงเพชร (1.17)
22 โตโยต้า โกเซ รับเบอร ์(ประเทศไทย) จํากัด (จ.สมุทรสาคร) ช้ินส่วนยางสําหรับยานพาหนะ ไทย

TOYODA GOSEI RUBBER 402/1 หมู่ท่ี 3 ซ.เจริญรัชดา (4.8.17)
(THAILAND) CO., LTD. ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน
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23 พานาโซนิค เอเนอร์จ ี(ประเทศไทย) จํากัด (จ.สมุทรปราการ) ALKALINE BATTERY ไทย
PANASONIC ENERGY (THAILAND) 166 หมู่ท่ี 4 ถ.สุขุมวิท (5.2.5) สิงคโปร์
CO., LTD. ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

24 MR. CHUNG-I LIAO (จ.ระยอง) SYNTHETIC RUBBER COMPOUND ไต้หวัน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และ NATURAL RUBBER COMPOUND

อ.ปลวกแดง RUBBER COMPOUND 
(1.14.1) และ (6.6)

25 ไทยทวีไบโอปาล์ม จํากัด (จ.สุราษฎร์ธานี) นํ้ามันปาล์มดิบ ไทย
THAITHAWEEBIOPALM CO., LTD. ต.สินเจริญ อ.พระแสง (1.10)

26 ไทยฟูจิ พลาสติก จํากัด (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนพลาสติก ญี่ปุ่น
THAIFUJI PLASTICS CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ

(แหลมฉบัง) ต.หนองขาม เช่น อิเล็กทรอนิกส์
อ.ศรีราชา เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ เป็นต้น

(6.6)
27 MR. KAI-HSUN HUANG (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ ไต้หวัน

ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
(4.5.2)

รวม 27 โครงการ
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