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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

1 ดูโฮม เอนเนอร์จ ีจ ากดั (จ.อบุลราชธานี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

DOHOME ENERGY 37 ถ.ศรีมงคล ต.วารินช าราบ ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี (7.1.1.2)

2 ไซยาโน เทคโนโลย ีจ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิต CYANOACRYLATE ไต้หวัน

CYANO TECHNOLOGY 333/25 โครงการ ทีไอพี 8  DERIVATIVES นิวซีแลนด์

COMPANY LIMITED ยนูิต ทีไอพี 8-25 หมู่ 6 (6.1)

ต.บางปลา อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

3 มินเทล (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน อังกฤษ

MINTEL (THAILAND) 179/60-62 บางกอกซิต้ี- (7.7)

COMPANY LIMITED ทาวเวอร์ 13 ถ.สาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ

4 เคียวเออ ิซีสเต็มส์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) บริการออกแบบทางวิศวกรรม ญีปุ่่น

KYOEI SYSTEMS 54 บี.บี.บิลด้ิง 3913 ชั้น 9  (7.13)

COMPANY LIMITED ถ.สุขมุวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 21 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 187/2562 (ก.80)

วันจันทรท์ี่ 25 พฤศจิกำยน 2562

                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 46/2562 วันจันทรท์ี่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
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5 เอลเลเฟ่นท์ ฮิล (กรุงเทพฯ) บริการออกแบบทางวิศวกรรม ไทย

อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 1213/47 ซ.ลาดพร้าว 94 (7.13) สิงคโปร์

ELEPHANT HILL INTERNATIONAL (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา

COMPANY LIMITED เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

6 ชนิวู โกลบอล จ ากดั (จ.ชลบุรี) ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ เกาหลีใต้

SHINWOO GLOBAL 123/3 หมู่ 3 ต.บึง  (7.34)

COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

7 เฟรช พาสเจอไรซ์ ทุเรียน จ ากดั (จ.ตราด) วิจยัและพัฒนา ไทย

FRESH PASTEURIZE DURIAN  80/2 หมู่ 1 ต.หนองคันทรง  วิธีการถนอมอาหาร สหรัฐอเมริกา

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.ตราด (7.11) สปป.ลาว

8 ซีไอบีเอน็ (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล ฮ่องกง

CIBN (THAILAND) 600/76 บีสแควร์พระราม 9 - (DIGITAL SERVICES) ประเภทยอ่ย ไทย

COMPANY LIMITED เหม่งจา๋ย ซ.รามค าแหง 39 บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน

(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง (SOFTWARE PLATFORM

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ (5.9)

9 เหลียนเหลียน เพย ์อเิล็คทรอนิค (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล บริติชเวอร์จนิ-

เพยเ์ม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ 20 ห้อง A2 (DIGITAL SERVICES) ไอส์แลนด์

LIANLIAN PAY ELECTRONIC ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์  (5.9) จนี

PAYMENT (THAILAND)  เขตบางรัก กรุงเทพฯ สหรัฐอเมริกา

 COMPANY LIMITED

10 MR. LEONG KHAI SEONG (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล ฮ่องกง

70/6 ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์ (DIGITAL SERVICES)

แขวงบางจาก เขตพระโขนง ประเภทยอ่ย บริการทางด้านดิจทิัล

กรุงเทพฯ (5.9)

11 MR. DAN MIKAEL LOFBERG (จ.ชลบรีุ) พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ ไทย

286/318 ถ.พทัยา 2 ซอย 15  (E-COMMERCE) เนเธอร์แลนด์

ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ (5.8) สวีเดน

12 รีไล (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตอุปกรณ์ในห้องน้ าและห้องครัว ไทย

RELY (THAILAND) 98 หมู่ 3 ถ.ดอนตูม-นครชยัศรี กอ๊กน้ า ตะแกรงวางส่ิงของ

COMPANY LIMITED ต.ดอนแฝก อ.นครชยัศรี และอปุกรณ์เสริมความปลอดภยั

จ.นครปฐม (4.1.3)
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13 ซังโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนอะลูมิเนียม ญีปุ่่น

จ ากดั (มหาชน) 3/14 หมู่ 2 ต.หนองบัว (4.1.3)

SANKO DIECASTING (THAILAND) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

PUBLIC COMPANY LIMITED

14 ซึบาก ิ(ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติก ญีปุ่่น

TSUBAKI (THAILAND) 888/52 หมู่ 9 ต.บางปลา ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

COMPANY LIMITED อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (6.2.2)

15 พลังผัก จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตผลิตภณัฑ์จากผักและผลไม้ ไทย

PALANG PAK  67/5 หมู่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ พร้อมรับประทาน

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  (1.17)

16 MS. ELVIRA SAFIULLINA (จ.ประจวบคีรีขนัธ)์ ผลิตถา่นอดักอ้น รัสเซีย

309 หมู่ 9 ต.ส าโรงเหนอื (1.15)

อ.เมอืง  จ.สมทุรปราการ

17 เอช.อาร์.ที. เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั (จ.สุราษฎร์ธานี) ผลิตเคร่ืองเรือนหรือชิ้นส่วน ไทย

H.R.T.FURNITURE 61/2 หมู่ 5 ต.น้ าพ ุ (3.6) จนี

COMPANY LIMITED อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

18 โฮมแม็กซ์ โฮลด้ิง จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตเคร่ืองเรือน จนี

HOMMAX HOLDING 7/470 หมู่ 6 ต.มาบยางพร (3.6)

COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

19 แฟลช เอก็เพรส จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ศูนยก์ระจายสินค้าระหว่างประเทศ ไทย

FLASH EXPRESS 184/233 และ 184/235 ด้วยระบบที่ทันสมัย

 COMPANY LIMITED ฟอร่ัม ทาวเวอร์ 34 และ 36 (7.4.2)

ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

20 วิสคัท เอเซีย จ ากดั (จ.สระบุรี) ผลิต CUTTING TOOLS ไทย

WHIZCUT ASIA 299/9 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน (4.5.2) สวีเดน

COMPANY LIMITED ต.ห้วยทราย อ.หนองแค

จ.สระบุรี

21 เชนน์ เฟอร์นิเจอร์ (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตเคร่ืองเรือน จนี

 (ไทยแลนด์) จ ากดั 298 หมู่ 1 ต.บ้านเลน (3.6)

SHAYNE FURNITURE (THAILAND) อ.บางปะอนิ

 COMPANY LIMITED จ.พระนครศรีอยธุยา

รวม  21  โครงกำร
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