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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
1 ฟู่ทง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน

FUTONG GROUP (THAILAND) 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ (INTERNATION TRADING 
CO., LTD. ออลซีซั่นเพลส ห้องเลขท่ี CENTERS:TIC) 

ยูนิต 4 ช้ันท่ี 11 ถ.วิทยุ (7.6)
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ
2 MR. PEKKA PATRICK PITKANEN (จ.อุบลราชธานี) วิจัยและพัฒนา ฟินแลนด์

ต.นาดี อ.นาเยีย (7.11)
จ.อุบลราชธานี

3 MR. ZHONG RUI TAY (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล สิงคโปร์
Ideo Blucove 2952 (DIGITAL SERVICES)

Sukhumvit Rd. (5.9)
แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 35 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 147/2560 (ก. 81)
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่46/2560 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
4 โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย

OJI LABEL (THAILAND) CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.6) ญี่ปุ่น

5 MR. HISASHI KATO (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
(7.6)

6 แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จํากัด (จ.นครราชสีมา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
ALPS TOOL (THAILAND) CO., LTD. อ.เมือง จ.นครราขสีมา (7.6)

7 สตาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐอาหรับ
STAR ASIA (THAILAND) CO., LTD. แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก (7.6) เอมิเรต

กรุงเทพฯ

8 โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
OJI LABEL (THAILAND) CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพ (7.6)

9 ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
YAMATO-ESULON (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (7.6)
CO, LTD. อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

10 แกรนด์ อีสท์ แคปปิทอล จํากัด (จ.สมุทรสาคร) ท่อเหล็กลบตะเข็บภายใน ไทย
GRAND EAST CAPITAL CO., LTD. 51/6 ถ.เศรษฐกิจ 1 (2.10.1)

ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร

Page 2 of 6



ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
11 MR. JUKKA VILLE-PETTERI RISTOLA (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าการลงทุน ฟินแลนด์

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย (7.7)
กรุงเทพฯ

12 MR. TAKEHIRO KONO (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
เขตบางรัก กรุงเทพฯ (7.6)

13 MR. TOSHIYUKI KIMURA (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิงคโปร์
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ (7.5)
ขั้น 23 ยูนิต 12 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขต

กรุงเทพฯ
14 โอกาโมโต เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น

OKAMOTO TEXTILE (THAILAND) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก (7.6)
CO., LTD. กรุงเทพฯ

15 ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด ์ (จ.ระยอง) น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม ไทย
พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (7.1.2) สิงคโปร์
WHA UTILITIES AND POWER อีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์
CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

16 เอ็ม ไอ เอส (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ปทุมธานี) MODULAR HARNESS ASSY ไทย
MIS (THAILAND) CO., LTD. ต.บ้านฉาง อ.เมือง (5.2.4) เมียนม่า

จ.ปทุมธานี

17 วอร์เนอร์เรียลเอสเตทดีเวลลอปเม้นท์ (กรุงเทพฯ) โรงแรม จีน
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงคลองตัน (7.23.1)
WARNER REAL ESTATE เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
DEVELOPMENT (THAILAND) 
CO., LTD.
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
18 เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (จ.ภูเก็ต) โรงแรม ไทย

K.W. DEVELOPMENT CO., LTD. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (7.23.1)

19 MR. ONG SIEW KWEE (จ.สุราษฏร์ธานี) โรงแรม สิงคโปร์
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย (7.23.1)

จ.สุราษฎร์ธานี

20 เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด (ไม่ระบุท่ีตั้ง) ขนส่งทางเรือ ไทย
BANGPAKONG LIGHYER CO., LTD. 33/1 ซ.วัดช่องลม (7.3.3)

ถ.นางล้ินจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

21 MR. CHENGZHI REN (จ.นครราชสีมา) พริกดองบรรจุภาชนะผนึก จีน
ต.หนองบัวศาบา อ.เมือง (1.17)

จ.นครราชสีมา

21 MR. CHENGZHI REN (จ.นครราชสีมา) พริกดองบรรจุภาชนะผนึก จีน
ต.หนองบัวศาบา อ.เมือง (1.17)

จ.นครราชสีมา

22 ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด (จ.ระยอง) น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม ไทย
WHA WATER CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (7.1.2)

ตะวันออก (มาบตาพุด)
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

23 นวนครพลาสติก จํากัด (จ.ปทุมธานี) ช้ินส่วนพลาสติก ไทย
NAVANAKORN PLASTIC CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมนวนคร สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง เช่น ช้ินส่วนเคร่ืองจักร เป็นต้น
จ.ปทุมธานี (6.6)

24 สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด (จ.สมุทรสาคร) สุขภัณฑ์เซรามิกส์ ไทย
SIAm SANITARY WARE INDUSTRY 33/4 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง (2.4.3)
CO., LTD. จ.สมุทรสาคร
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
25 ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป ไต้หวัน

(ประเทศไทย) จํากัด 43/4 หมู่ท่ี 4 เช่น BRACKET,
SUPERFST TECHNOLOGY ต.หนองค้างคอก อ.เมือง UPPER PLATE เป็นต้น
(THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี (4.1.3)

26 ไททัน โพลีเทค จํากัด (จ.เพชรบุรี) ACRYLIC SHEET ไทย
TITAN POLYTECH CO., LTD. ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย (6.6) ฮ่องกง

จ.เพชรบุรี

27 ทองไทยการทอ จํากัด (กรุงเทพฯ) เคร่ืองนุ่งห่ม ไทย
THONG THAI TEXTILE CO., LTD. แขวงหนองแขม (3.1.4)

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

28 พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จํากัด (จ.สมุทรสาคร) พืชผักผลไม้ ไทย
PRESERVED FOOD SPECIALTY ต.โคกขาม อ.เมือง และอาหารอบแห้ง/แช่แข็ง
CO., LTD. จ.สมุทรสาคร (1.17)

29 เต๋อจิ้นชาง ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (จ.ระยอง) การตัดโลหะ เช่น จีน
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ALUMINIUM PROFILE เป็นต้น ฮ่องกง
DEJINCHANG OPTOELECTRONICS ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง (2.16)
TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. จ.ระยอง

30 วงศ์สมุทรมาริไทม์ จํากัด (ไม่ระบุท่ีตั้ง) ขนส่งทางเรือ ไทย
WONGSAMUT MARITIME CO., LTD. (7.3.3)
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
31 สยามโคราช จํากัด (จ.นครราชสีมา) หลอดไฟ/โคมไฟ LED ไทย

SIAM KORAT CO., LTD. ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย และช้ินส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์
จ.นครราชสีมา กลุ่มภาพและเสียง เช่น

SET TOP BOX และ
EMERGENCY CALL SET 

TOP BOX เป็นต้น
(5.2.2) และ (5.4.17)

32 ลิตเติ้ล สปูน (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.เชียงใหม่) ส่ิงปรุงแต่งอาหาร ไทย
LITTLE SPOON (THAILAND) ต.แม่เหียะ อ.เมือง (1.17) อังกฤษ
CO., LTD. จ.เชียงใหม่

33 ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม จํากัด (จ.นครปฐม) ไก่รุ่น ไทย
CF PULLETS FARM CO., LTD. 41 หมู่ท่ี 2 ต.ไผ่หูช้าง (1.5.2)

อ.บางเลน จ.นครปฐม

34 โพลีวิช่ัน พรีซิช่ัน โมลด์ (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนพลาสติก ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด ต.หนองข้างคอก อ.เมือง สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไต้หวัน
POLY VUSION (THAILAND) จ.ชลบุรี ช้ินส่วนปั้มโลหะขึ้นรูป,
CO., LTD. แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

(4.1.3), (4.5.2), (6.6)

35 เซกิเนะ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ชลบุรี) อุปกรณ์จับยึด สิงคโปร์
SEKINE TECHNOLOGY ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี และการซ่อมแซมอุปกรณ์
(THAILAND) CO., LTD. จับยึดท่ีผลิตเอง

(4.5.2)

รวม 35 โครงการ
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