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ศูนยบ์ริการลงทุน                                                               ขา่วส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ

1 ซินไทหยวน (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) สนบัสนนุการค้าและการลงทนุ จนี
XINTAIYUAN (THAILAND) 7 ซพฒันาการ 69 แยก 2-3-4 (7.7)

COMPANY LIMITED แขวง / เขตประเวศ กรุงเทพฯ
2 ต้าถงุ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตกล้องวีดีโอ ไต้หวัน

TATUNG (THAILAND) 700/50,52,54 หมู่ 6  (5.3.5)
COMPANY LIMITED ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง จ.ชลบรีุ

3 ริโก ้แมนแูฟคเจอร่ิง (จ.ระยอง) ผลิตเคร่ืองถา่ยเอกสาร ญีปุ่่น
(ประเทศไทย) จ ากดั 7/152  ต.มาบยางพร (5.3.6)

RICOH MANUFACTURING อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(THAILAND) COMPANY LIMITED

4 แอดวานซ์ ออโตโปรดักส์ (จ.สมทุรปราการ) ผลิตแมพ่มิพ ์การซ่อมแซมแมพ่มิพ์ ไทย
เทคโนโลย ีจ ากดั 90/50 หมู่ 20 ถ.บางพลี-ต าหรุ อปุกรณ์จบัยดึและการซ่อมแซม

ADVANCE AUTO PRODUCTS ต.บางพลีใหญ ่อ.บางพลี อปุกรณ์จบัยดึที่ผลิตเอง
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED จ.สมทุรปราการ (4.5.2)

5 พไีอจ ีบเีคเค จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ ไทย
PIG BKK 100/30 สาธรนครทาวเวอร์ 19-20 (7.34) เกาหลีใต้

COMPANY LIMITED สาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

6 ต้าถงุ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิต KEYBOARD ไต้หวัน
TATUNG (THAILAND) 700/50,52,54 หมู่ 6  (5.3.6)
COMPANY LIMITED ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง จ.ชลบรีุ

7 ยเูนี่ยน พลาสติก (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.นนทบรีุ) ผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคิล ไทย
UNION PLASTIC (THAILAND) 9/9 หมู่ 10 ต.ไทรใหญ่ และผลิตภณัฑ์จากเมด็พลาสติก จนี

COMPANY LIMITED อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรีุ รีไซเคิลที่ผลิตเอง
(6.8)

โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 24 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 13/2563 (ก.5)
วันจันทร์ที่ 20 มกรำคม 2563
                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 20 มกรำคม 2563 
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ
8 โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตเส้นหมี่ ไมร่ะบุ

CHO HENG RICE 19 หมู่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน และเส้นกว๋ยเต๋ียว
VERMICELLI FACTORY จ.นครปฐม (1.17)
COMPANY LIMITED

9 ซานโฮ พรีซิชั่น อนิดัสเทรียล จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตปะเกน็ (Gasket) ไต้หวัน
SAN HO PRECISION INDUSTRIAL 475/3 หมู่ 7 ต.คลองกิ่ว (4.8.17)

COMPANY LIMITED อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 
10 กะตะกรุ๊ป จ ากดั (จ.ภเูกต็) โรงแรม ไมร่ะบุ

KATA GROUP 1 ถ.ปากบาง ต.กะรน (7.23.1)
COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.ภเูกต็

11 เซอร์คิด อินดัสตรีส์ จ ากัด (จ.สมทุรสาคร) ผลิต PCB (PRINTED ไทย
CIRCUIT INDUSTRIES 329,329/1 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกจิ CIRCUIT BOARD)
COMPANY LIMITED ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน (5.4.19)

จ.สมทุรสาคร 
12 สแตนเล่ย ์เวิร์คส์ จ ากดั (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตอปุกรณ์วัดระดับ แคนาดา

STANLEYWORKS 92 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ด้วยแสงเลเซอร์ (LASER LEVEL) สหรัฐอเมริกา
COMPANY LIMITED ต.บางวัว อ.บางปะกง  (5.3.7)

จ.ฉะเชงิเทรา
13 พานาโซนคิ มอเตอร์ (จ.สมทุรปราการ) ผลิต MOTOR สิงคโปร์

(ประเทศไทย) จ ากดั 101 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ ไทย
PANASONIC MOTOR (THAILAND) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (5.2.5)

COMPANY LIMITED จ.สมทุรปราการ
14 นายบญุสร้าง จตุรพธิเจริญ (จ.สงขลา) ผลิตไมว้ีเนยีร์ (VENEER) ไทย

12 ถ. สหมาราพัฒนา (3.6) มาเลเซีย
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา

จ.สงขลา
15 มโิน ่(ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิ้นส่วนอะลูมเินยีมฉดีขึ้นรูป ไมร่ะบุ

MINO (THAILAND) 700/28,700/30,700/38 หมู่ 6  (4.1.3)
COMPANY LIMITED ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมอืง จ.ชลบรีุ

16 เกษมชยัฟาร์มอาหารสัตว์ จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตอาหารสัตว์ ไทย
KASEMCHAIFARM FEED MILL 28 หมู่ 20 ต.บางหลวง (1.22)

COMPANY LIMITED อ.บางเลน จ.นครปฐม
17 ซี.เค.โฟรเซน ฟชิ แอนด์ ฟู้ด จ ากดั (จ.ฉะเชงิเทรา) บริการรับฝากหอ้งเยน็ ไทย

C.K. FROZEN FISH & FOOD 109/1 หมู่ 21 ซ.จงศิริ  (1.19) บงักลาเทศ
COMPANY LIMITED ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี  จ.สมทุรปราการ
18 จอยนซุ์น อเิล็คทรอนคิส์ (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตสายน าสัญญาณ USB ไต้หวัน

แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 79/238-241 หมู่ 19 ซ.ธนสิทธิ์  ส าหรับ HARD DISK DRIVE
JOINSOON ELECTRONICS ถ.เทพารักษ ์ต.บางพลีใหญ่ (5.4.6.3)

MANUFACTURING อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ
 COMPANY LIMITED
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ
19 เตียหง่ีเฮียง (เจา้สัว) จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตอาหารแปรรูป ไทย

TIANGEEHIANG (CHAOSUA) 99 หมู่ 9 ถ.มติรภาพ ต.สุรนารี (1.17)
COMPANY LIMITED  อ.เมอืง จ.นครราชสีมา

20 อะลาดิน บซิิเนส เซ็นเตอร์ จ ากดั (จ.ปทมุธานี) ผลิตพชืผักผลไมแ้ชแ่ขง็ ไทย
ALADDIN BUSINESS CENTER 4/58 ซ.เผือกจติร แขวงจตุจกัร (1.17)

COMPANY LIMITED เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ
21 ชวีาดี โปรดักส์ จ ากดั (จ.ราชบรีุ) ผลิตผลิตภณัฑ์จากดอกมะพร้าว ไทย

CHIWADI PRODUCTS 59 หมู่ 6 พทิกัษ ์104  บรรจภุาชนะผนกึ อนิโดนเีซีย
COMPANY LIMITED ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมอืงใหม่ (1.17)

อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 
22 สามร้อยยอด จ ากดั (จ.ประจวบคีรีขนัธ)์ ผลิตพชืผักผลไมแ้ละน้ าพชืผัก ไทย

SAMROIYOD 142/1 หมู่ 6 ต.ศาลาลัย  ผลไมบ้รรจภุาชนะผนกึ
COMPANY LIMITED อ.สามร้อยยอด   น้ าพชืผักผลไมเ้ขม้ขน้

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ บรรจภุาชนะผนกึ
และพชืผักผลไมแ้ชแ่ขง็

(1.17)
23 เอน็เอม็บี-มนิแีบ ไทย จ ากดั (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิต ELECTRO-MAGNETIC ญีปุ่่น

NMB-MINEBEA THAI 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน  PRODUCT
COMPANY LIMITED กโิลเมตรที่ 51 ต.เชยีงรากนอ้ย (5.4.15)

อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 
24 เกษมชยัฟู๊ด จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไขแ่ปรรูป ไทย

KASEMCHAIFOOD 169 หมู่ 8 ต.บางเลน  (1.17) ฮ่องกง
 COMPANY LIMITED อ.บางเลน จ.นครปฐม

รวม  24  โครงกำร

Page 3 of 3


