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ศูนย์บริการลงทนุ                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

1 แดช รีเสิร์ช เอเชีย จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ สหรัฐอเมริกา

DASH RESEARCH ASIA 1106 ซัมเมอร์ฮิลล์ ชั้น 3  (5.7.3) จนี

COMPANY LIMITED ถ.สุขมุวิท แขวงพระโขนง  ฝร่ังเศส

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

2 MR. MICHAEL  LANEVILLE (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล แคนาดา

38/166 สุขมุวิท 21  (DIGITAL SERVICE)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.9)

3 โกลบอลเทคโนโลยี- (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

อนิทีเกรเทด จ ากดั 48/6 ซ.แจง้วัฒนะ 14 (5.7.2)

GLOBAL TECHNOLOGY ถ.แจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ

INTEGRATED COMPANY LIMITED

4 โทโย บิสซิเนส เอน็จเินียร่ิง (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล ญีปุ่่น

(ประเทศไทย) จ ากดั 191/85 ถ.กาญจนภิเษก  (DIGITAL SERVICE)

TOYO BUSINESS ENGINEERING แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  (5.9)

(THAILAND) COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทั้งสิน้จ ำนวน 25 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบบัที่ 120/2561 (ก.71)

วันจันทรท์ี่ 29 ตุลำคม 2561

                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 42/2561 วันจันทรท์ี่ 29 ตุลำคม 2561 
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

5 ซีลิค คอร์พ จ ากดั (มหาชน) (จ.ปทุมธาน)ี วิจยัและพัฒนา ไทย

SELIC CORP PUBLIC 270 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้  (7.11)

COMPANY LIMITED แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ

6 MRS. SU YONGJUN (กรุงเทพฯ) พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ ไทย

599 ศุภาลัยปาร์ค อโศก-รัชดา (E-COMMERCE) จนี

ห้อง 254  แขวงดินแดง   (5.8)

เขตดินแดง  กรุงเทพฯ

7 MR. ZHU YI (กรุงเทพฯ) พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ จนี

220/3 ราชพฤกษ์  (E-COMMERCE)

 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (5.8)

8 เอจีซี (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เกาหลีใต้

AGC (THAILAND) 36/47 หมู ่13 ต.บึงค าพร้อย (7.6) ญีปุ่น่

COMPANY LIMITED อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธาน ี

9 แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ส านกังานใหญ่ข้ามประเทศ ญีปุ่น่

Z. KURODA (THAILAND) 1/24 หมู ่5 หมูบ่า้นสวนอตุฯ โรจนะ (7.5)

COMPANY LIMITED ถ.โรจนะ ต.คานหาม 

อ.อทุัย  จ.พระนครศรีอยุธยา 

10 ฟูจ ิเอสเอม็บีอ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ สิงคโปร์

FUJI SMBE (THAILAND) 172/5,172/6 หมู ่17  (7.6)

COMPANY LIMITED ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ

11 ฮอนด้า ล็อค ไทย จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ไทย

HONDA LOCK THAI 700/309 หมู ่6 ต.ดอนหัวฬ่อ  ชุดล็อคคอพวงมาลัยไฟฟ้า ญีปุ่น่

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.ชลบุรี (LOCK ASSY STEERING)

(4.8.17)

12 ที.ไอ.เค.ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.เชียงใหม่) ซอฟต์แวร์ ไทย

T.I.K. SYSTEMS (THAILAND) 22/1 หมู ่8 ต.สันผีเส้ือ  (5.7.2) สวิตเซอร์แลนด์

COMPANY LIMITED อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

13 พริตต้ีดอล พลัชทอยส์ จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตตุ๊กตาผ้า/ของเล่นผ้า หมอน ไทย

PRETTYDOLL PLUSH TOYS 188 หมู ่2 ต.มิตรภาพ เบาะรองนัง่/นอน ถงุผ้า กระเป๋า

 COMPANY LIMITED อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ

เส้ือผ้าแฟนซี (Costumes)

(3.1.4) / (3.3) /(3.7)

14 มิซูโน พลาสติก จ ากดั (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตแม่พิมพ์ และการซ่อมแซม ไทย

MIZUNO PLASTIC 49 หมู ่3 ถ.โรจนะ-อทุัย แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ญีปุ่น่

COMPANY LIMITED ต.บ้านช้าง อ.อทุัย  (4.5.2)

จ.พระนครศรีอยธุยา 

15 MRS. KARIN  GLEZER (กรุงเทพฯ) ผลิต EMBEDDED SYSTEM อสิราเอล

59/52 Soi Ari, Sukhumvit 26 DESIGN  และ BOX BUILD ที่ต่อ

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เนือ่งจากกจิการ EMBEDDED

SYSTEM DESIGN ในโครงการ

เดียวกนั เช่น อปุกรณ์ควบคุม

การเปิด-ปิด และปรับระดับ

อณุหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศ

ผ่านทางสมาร์ทโฟน

(5.6.2)

16 อสีท์ เวสท์ ซีด จ ากดั (จ.นนทบุรี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนเธอร์แลนด์

EAST WEST SEED 50/1 หมู ่2 ถ.ไทรน้อย-บางบัวทอง ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (7.1.1.2)

17 พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตยาแผนปัจจบุัน ไทย

PATAR LAB (2517) 51 หมู ่3 ถ.เลียบคลอง 7 ส าหรับรักษาคน

COMPANY LIMITED  (ธัญบุรี - ล าลูกกา) ต.บึงค าพร้อย   (6.10)

อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธาน ี

18 อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย (จ.สมุทรปราการ) ผลิตขวดแกว้ ไทย

จ ากดั (มหาชน) 15 หมู ่1 ถ.ราษฎร์บูรณะ (2.4.2)

THAI GLASS INDUSTRIES  แขวง / เขตราษฎร์บูรณะ 

PUBLIC COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

19 สมบูรณ์ โซมิค (จ.ระยอง) ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูปเยน็ ไทย

 แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 20 หมู ่4 ต.ปลวกแดง  ส าหรับยานพาหนะ การชุบแขง็ ญีปุ่น่

SOMBOON SOMIC อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  (HEAT TREATMENT) 

 MANUFACTURING และชิ้นส่วนยานพาหนะ

COMPANY LIMITED (2.14) / (4.3) / (4.8.17)

20 บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ไทย

BUONO (THAILAND) 104/2 หมู ่1 ต.ไทยาวาส  แช่แขง็

COMPANY LIMITED อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  (1.17)

21 หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ปราจนีบุรี) ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ตะปู จนี

YONGXING STEEL (THAILAND) 1213/307 ซ.ลาดพร้าว 94  ตะแกรงเหล็ก (WIRE MESH)

COMPANY LIMITED (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา  และลวดเชื่อม

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ (4.1.3)

22 โฮม เมด ชีส จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ไทย

HOMEMADE CHEESE 29/38 ซ.เจริญนคร 12  โยเกร์ิต และชีส อสิราเอล

COMPANY LIMITED ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน  (1.17)

กรุงเทพฯ

23 คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบุรี) ศูนยก์ระจายสินค้าระหว่างประเทศ ไทย

KATOEN NATIE (THAILAND) 64/26 หมู ่4  ด้วยระบบที่ทันสมัย ลักเซมเบิร์ก

COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  (7.4.2)

24 เอส.ว.ีรับเบอร์ อนิดัสตร้ี จ ากดั (จ.สงขลา) ผลิตน้ ายางขน้ ไทย

S.V.RUBBER INDUSTRY 69 หมู ่2 ต.พิจติร (Concentrate Latex) และ

COMPANY LIMITED  อ.นาหม่อม จ.สงขลา  สกมิลัมพ์ (Skim Lump)

(1.14.1)

25 ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ญีปุ่น่

(ไทยแลนด์) จ ากดั 351 หมู ่7 ต.หัวส าโรง  ได้แก ่DISC PAD อนิโดนีเซีย

HITACHI CHEMICAL ASIA อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  และ BRAKE LINING สิงคโปร์

(THAILAND) COMPANY LIMITED (4.8.17)

รวม  25  โครงกำร
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