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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 1 บิท จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
1 BIT CO., LTD. แขวงคลองเตย เขตคลองเตย (5.7) ญี่ปุ่น

2 MR. TRAVOR AKWENYE (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล นามิเบีย
แขวงจอมพล เขตจตุจักร (DIGITAL SERVICES) อังกฤษ

(5.9) สวีเดน
3 MR. CHENG-YUEH WANG (จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไต้หวัน

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (7.6)

4 MR. YOSHIKO TSUJI (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ญี่ปุ่น
-ไม่ระบุที่ติดต่อ- (7.7)

5 แสงประทีปออโต้ชีท จํากัด (กรุงเทพฯ) ผลิตภัณฑโลหะ เช่น ไทย
SANGPRATEEP AUTOSAT CO., LTD. 1007 ถ.ประชาพัฒนา โครงเบาะยานพาหนะ

แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง และชิ้นส่วนโครงเบาะ เป็นต้น
กรุงเทพฯ (4.1.3)

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 15 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 24/2561 (ก. 14)
วันจันทร์ที ่5 มีนาคม 2561
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่9/2561 วันจันทร์ที ่5 มีนาคม 2561 
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6 โกโกพร้ินท ์(ไทยแลนด์) จํากัด (จ.สมุทรปราการ) สิ่งพิมพ์ เช่น โบรชัวร์ ใบปลิว สิงคโปร์
GOGOPRINT (THAILAND) CO., LTD. แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท นามบัตร แฟ้ม และฉลากสินค้า

เขตพญาไท กรุงเทพฯ เป็นต้น
(6.14.2)

7 เอ็กคอมธารา จํากัด (จ.ราชบุรี) น้ําประปา ไทย
EGCOM TARA CO., LTD. ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก (7.1.2)

จ.ราชบุรี
8 ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จํากัด (จ.ปัตตานี) ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ไทย

PATTANI MUNG PATTANA ต.บางเขา อ.หนองจิก (7.1.1.2)
BIOGAS CO., LTD. จ.ปัตตานี

9 เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จํากัด (ไม่ระบุที่ตั้ง) เดินเรือท่องเที่ยว ไทย
CHOA PHRAYA TOURIST BOAT 1/11 ตรอกมหาธาตุ (7.22.1) ฝร่ังเศส
CO., LTD. ถ.มหาราช แขวงพระมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10 มิซูค ิ(ประเทศไทย) จํากัด (จ.ระยอง) ชิ้นส่วนระบบส่งกําลัง ญี่ปุ่น

MIZUKI (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช เช่น FLG ASSY - COMPANION
อีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง เป็นต้น

จ.ระยอง (4.8.17)
11 เอส.เค. โพลีเมอร์ จํากัด (จ.ปทุมธานี) แผ่นยางสังเคราะห์ ไทย

S.K. POLYMER CO., LTD. ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว และชิ้นส่วนยางสังเคราะห์
จ.ปทุมธานี สําหรับอุตสาหกรรม

(6.6)
12 ว่านดา นิว แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ชลบุรี) ผ้าที่ทีคุณสมบัติพิเศษ จีน

WANDA NEW MATERIAL นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ได้แก่ ผ้าไฟเบอร์กลาส
(THAILAND) CO., LTD. อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (FIBERGLASS CHOPPED 

ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี STRAND MAT) 
(3.1.2.1)

13 สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด (จ.ชลบุรี) ลิฟต์ และส่วนประกอบของลิฟต์ ไทย
SIAM HITACHI ELEVATOR CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เช่น PLATFORM ASSY ญี่ปุ่น

700/899 หมู่ที่ 3 และ CAGE ASSY เป็นต้น สิงคโปร์
ต.หนองกะขะ อ.พานทอง (4.5.2)

จ.ชลบุรี
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14 บีม คอร์ปอเรชั่น จํากัด (จ.ขอนแก่น) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
BEAM CORPORATION CO., LTD. ต.หนองโก อ.กระนวน (7.1.1.2)
(โครงการที ่1) จ.ขอนแก่น

15 ชายน์ เอนเนอร์จี จํากัด (จ.บุรีรัมย์) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SHINE ENERGY CO., LTD. ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ (7.1.1.2)
(โครงการที ่2) จ.บุรีรัมย์

รวม 15 โครงการ
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