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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน

1 นายโยชิฟูมิ อิวาตะ (จ.ชลบุรี) เครื่องจักรอุตสาหกรรม ไทย
129/3 หมู่บ้านโฮมทาวน์วิลเลจ เช่น HEAT PUMP EVAPORATOR ญี่ปุ่น

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา เป็นต้น
จ.ชลบุรี (4.5.2)

2 ออโตโมทีฟ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เยอรมัน
AUTOMOTIVE LIGHTING แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. กรุงเทพฯ

3 นิสโช พรีซิช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนพลาสติกและยางสังเคราะห์ ญี่ปุ่น
NISSHO PRECISION (THAILAND) นิคคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สําหรับอุตสาหกรรม สิงคโปร์
CO., LTD. 700/825 หมู่ท่ี 6 (6.6) มาเลเซีย

ต.หนองตําลึง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

4 บันโด เดนเซน (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ฮ่องกง
BANDO DENSEN (THAILAND) นิคคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (7.6) ญี่ปุ่น
CO., LTD. ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง

จ.ชลบุรี

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 18 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 23/2561 (ก. 13)
วันจันทร์ที ่26 กุมภาพันธ์ 2561
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 8/2561 วันจันทร์ที ่26 กุมภาพันธ์ 2561 
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5 โตโยต้าสระบุรี จํากัด (จ.สระบุรี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
TOYOTA SARABURI CO., LTD. ต.ปากเพรียว อ.เมือง ท่ีติดตั้งบนหลังคา

จ.สระบุรี (7.1.1.2)
6 เจร่า พาวเวอร ์(ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เนเธอร์แลนด์

JERA POWER (THAILAND) CO., LTD. เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (7.6)

7 MR. BYUNGJO KIM (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เกาหลี
-ไม่ระบุท่ีอยู่- (DIGITAL SERVICES) 

(5.9)
8 ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (จ.ปทุมธานี) PRINTED CIRCUIT BOARD ญี่ปุ่น

(ประเทศไทย) จํากัด 118/2 หมู่ท่ี 18 ASSEMBLY (PCBA) 
FUJI ELECTRIC MANUFACTURING ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง (5.4.14)
(THAILAND) CO., LTD. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

9 เซ็นนินเอ๊กซ์ จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
SENNIN X CO., LTD. 150 ซ.สุขุมวิท 16 สุขุมวิท (5.7) ญี่ปุ่น

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10 ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (จ.ระยอง) นําวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วคัดแยก ญี่ปุ่น

(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม และแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่
DAIKI ALUMINUM INDUSTRY อมตะซิตี้ ระยอง ต.มาบยางพร (7.17)
(THAILAND) CO., LTD. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

11 ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ระยอง) ผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือการอุตสาหกรรม ไทย
SANYO KASEI (THAILAND) CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมบริษัท (6.1) ญี่ปุ่น

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด
(มหาชน) ต.หนองบัว
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

12 อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (กรุงเทพฯ) เครื่องยนต์ดีเซล ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (4.7.1) สิงคโปร์
ISUZU ENGINE MANUFACTURING 131, 133 ซ.เฉลิมกรุง 31 ญี่ปุ่น
(THAILAND) CO., LTD, ถ.เฉลิมกรุง แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
13 ราพอส เอสเตท จํากัด (จ.ชลบุรี) โรงแรม ไทย

RAPOS ESTATE CO., LTD. ต.หนองปรือ อ.บางละมุง (7.23.1)
จ.ชลบุรี
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14 แพนดอร่า โพรดักช่ัน จํากัด (กรุงเทพฯ) การชุบเคลือบผิว เดนมาร์ก
PANDORA PRODUCTION CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 88 (SURFACE TREATMENT) 

ซ.สุขาภิบาล 2 ซ.31 (4.2.2)
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

กรุงเทพฯ
15 ฟงไข่ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (จ.ชลบุรี) แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ ไต้หวัน

(ประเทศไทย) จํากัด ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง ท่ีผลิตเอง จีน
FONGKAI ELECTRONICS จ.ชลบุรี (4.5.2)
TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

16 โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (จ.สมุทรปราการ) การตัดโลหะ (COIL CENTER) ไทย
LOHAKIT METAL PUBLIC CO., LTD. 66/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก และท่อเหล็กไร้สนิม อังกฤษ

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (STAINLESS STEEL TUBE) 
(2.16) และ (2.10.2)

17 MRS. ONG GEOK YEN (จ.สุราษฎร์ธานี) โรงแรม สิงคโปร์
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย (7.23.1)

จ.สุราษฎร์ธานี
18 ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด (จ.ระยอง) ช้ินส่วนยานพาหนะ ไทย

YAMADA SOMBOON CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของบริษัท เช่น ป้ัมนํ้ามัน (OIL PUMP ASSY) ญี่ปุ่น
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ป๊ัมนํ้า (WATER PUMP ASSY)

60/4 หมู่ท่ี 3 ต.มาบยางพร และชุดแกนพวงมาลัย
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (STEERING COLUMN ASSY) 

เป็นต้น
(4.8.17)

รวม 18 โครงการ

Page 3 of 3


