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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
1 MR. GARY POUND (กรุงเทพฯ) ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ฮ่องกง

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย (7.5)
กรุงเทพฯ

2 ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จ ากัด (จ.สระบุรี) ช้ินส่วนพลาสติกส าหรับ ฮ่องกง
SHIBAKAWA (THAILAND) เขตอุตสาหกรรมของบริษัท เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ญ่ีปุ่น
CO., LTD. เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์

ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ของเล่น และเคร่ืองมือแพทย์
(6.6)

3 กรีน เยลโล่ โซลาร์ 1 (จ.ชัยภูมิ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
(ไทยแลนด์) จ ากัด อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่ีติดต้ังบนหลังคา เนเธอร์แลนด์
GREEN YELLOW SOLAR1 (7.1.1.2)
(THAILAND) CO., LTD.

โครงกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมท้ังส้ินจ ำนวน 15 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 82/2561 (ก.48)
วันจันทร์ท่ี 6 สิงหำคม 2561
                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร คร้ังท่ี 30/2561 วันจันทร์ท่ี 6 สิงหำคม 2561 
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ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
4 MR. MICHAEL BRUCE CURRIE (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ แคนาดา

แขวงลีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (5.7.2)

5 ทูโกโฮลด้ิง จ ากัด (จ.นครนายก) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
2GO HOLDING CO., LTD. ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก ท่ีติดต้ังบนหลังคา

(7.1.1.2)
6 นาริ (ประเทศไทย) จ ากัด (จ.กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน จีน

NARI (THAILAND) CO., LTD. แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (7.7)
กรุงเทพฯ

7 เมโทรพลายแคปปิตอล จ ากัด (จ.นนทบุรี) ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ จีน
METRO PLY CAPITAL CO., LTD. ต.บางกระสอ อ.เมือง (7.5)

จ.นนทบุรี
8 เดล่ี เอ้กส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (จ.สุพรรณบุรี) ไข่ไก่ ไทย

DAILY EGGS  (THAILAND) 5/5 หมู่ท่ี 5 ต.วัดโบสถ์ (1.5.2)
CO., LTD. อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

9 MR. CHENG HAO (จ.ชลบุรี) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น จีน
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  หมอนยางพารา ท่ีนอนยางพารา ดอมินีกา

 และพรมยางพารา เป็นต้น
(7.14.2)

10 โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (จ.สมุทรปราการ) ช้ินส่วนโลหะ เช่น OUTER RING ญ่ีปุ่น
(ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และ INNER RING เป็นต้น
KOBAYASHI AUTOPARTS จ.สมุทรปราการ (4.1.3)
(THAILAND) CO., LTD.

11 บีเอ็มซีที อินดัสทรี จ ากัด (จ.ระยอง) ช้ินส่วนยานพาหนะ ไทย
BMCT INDUSTRY CO., LTD. ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา เช่น PIPE ASSY และ

จ.ระยอง  HOSE ASSY เป็นต้น
(4.8.17)

12 นิฮง เซกิ ไทย จ ากัด (จ.ขอนแก่น) ช้ินส่วนโลหะ เช่น PIN VALVE ญ่ีปุ่น
NIHON SEIKI THAI CO., LTD. ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง และSHAFT เป็นต้น มาเลเซีย

จ.ขอนแก่น (4.1.3)
13 พิราป เมดิคอล จ ากัด (จ.ฉะเชิงเทรา) น้ ายาล้างไตส าหรับเคร่ืองไตเทียม ไทย

PIRAAB MEDICAL CO., LTD. ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว (3.11.2)
จ.ฉะเชิงเทรา
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ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
14 เอ็น ไอ ไอ เอฟ ที จ ากัด (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ไทย

N I I F T CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (DIGITAL SERVICES) อินเดีย
(5.9)

15 กังวาลโพลีเอสเตอร์ จ ากัด (จ.เพชรบุรี) POLYESTER  STAPLE  FIBER, ไทย
KANGWAL POLYESTER CO., LTD. ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย POLYESTER CHIP, ญ่ีปุ่น

จ.เพชรบุรี POLYESTER PRE ORIENTED 
YARN (POY) และ POLYESTER
DRAW TEXTURED YARN (DTY)

(3.1.1.3), (3.1.2.2)
และ (6.4)

รวม 15 โครงกำร
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