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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
1 มี คอนเนคเต็ด อินเตอร์เนช่ันแนล (กรุงเทพฯ) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ไทย

จํากัด แขวงสามวาตะวันตก (ELECTRONICS DESIGN)
ME CONNECTED INTERNATIONAL เขตคลองสามวา และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
CO., LTD กรุงเทพฯ ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

เช่น FACILITIES
AUTOMATION เป็นต้น

(5.6.2)
2 MR. JOACHIM RABER (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เยอรมณี

แขวงดินแดง เขตดินแดง (DIGITAL SERVICES) 
กรุงเทพฯ (5.9)

3 จัมป์ อัพ จํากัด (จ.ขอนแก่น) ซอฟต์แวร์ ไทย
JUMP UP CO., LTD. อ.เมือง จ.ขอนแก่น (5.7)

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 23 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 117/2560 (ก. 64)
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่36/2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
4 MR. NATHAN STEWART (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

แขวงปากคลองภาษีเจริญ (5.7) ฟิลิปปินส์
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

5 คอยส์ ทีเอช จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
COINS TH CO., LTD. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (5.7)

กรุงเทพฯ

6 นายธนกร จันทรังษี (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน อังกฤษ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.7)

7 โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (7.6)
KOSEN FIBERTEC (THAILAND) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
CO., LTD. จ.ชลบุรี

8 แซดทีที (ประเทศไทย) จํากัด (จ.นนทบุรี/จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน
ZTT (THAILAND) CO., LTD. ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด (7.6)

จ.นนทบุรี

9 แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ระยอง) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ สิงคโปร์
CATERPILLAR นิคมอุตสาหกรรม (7.6)
(THAILAND) LIMITED อาร์ ไอ แอล ต.หนองละลอก

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
10 อินสเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน

INSPUR (THAILAND) CO., LTD. แขวงดินแดง เขตดินแดง (7.6)
กรุงเทพฯ

11 MR. MASAYOSHI OKUNO (กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงบางนา เขตบางนา (7.5)

กรุงเทพฯ

12 MR. MAKOTO OSUGA (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงสีลม เขตบางรัก (7.5)

กรุงเทพฯ

13 แคทเธแคร์ จํากัด (กรุงเทพฯ) วิจัยและพัฒนา ไทย
CATHECARE CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.11) สหรัฐฯ

14 ซาร์คอน (ทีเอช) จํากัด (จ.ชลบุรี) โครงสร้างโลหะสําหรับ ไทย
SARCON (TH) CO., LTD. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม จีนและฮ่องกง

จ.ชลบุรี เช่น STEEL STRUCTURE
และ PIPING เป็นต้น

(4.14.2)
15 โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด ์ (จ.ชลบุรี) สีย้อม ไทย

พิคเมนท์ส จํากัด ต.คลองกิ่ง อ.บ้านบึง (6.1) ไต้หวัน
MODERN DYESTUFFS จ.ชลบุรี มาเลเซีย
PIGMENTS CO., LTD.
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
16 เนซาย่า รีสอร์ท จํากัด (จ.สุราษฎร์ธานี) โรงแรม ฮ่องกง

NESAYA RESORTS CO., LTD. ต.แม่น้ํา อ.เกาะสมุย (7.23.1)
จ.สุราษฏร์ธานี

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด (จ.พัทลุง) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย
BETAGRO SCIENCE CENTER อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (7.14)
CO., LTD.

18 โคงคาน จํากัด (จ.ชลบุรี) ท่อและช้ินส่วนพลาสติก ไทย
GONGAN CO., LTD. ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง สําหรับอุตสาหกรรม เกาหลี

จ.ชลบุรี (6.6)

19 ยูวอน แทงค์ ไทย จํากัด (จ.ตาก) โครงสร้างโลหะสําหรับ เกาหลีใต้
UWON TANK THAI CO., LTD. ต.แม่สอด อ.แม่สอด งานอุตสาหกรรม เช่น

จ.ตาก เช่น ถังน้ํามัน และ
ถังบรรจุของเหลว เป็นต้น

(4.14.2)
20 ปราณบุรี ไบโอเอ็นเนอร์ยี จํากัด (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ไฟฟ้าจากไอน้ํา ไทย

PRANBURI BIOENERGY CO., LTD. ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงชีวมวล
ต.คานหาม อ.อุทัย (7.1.1.2)
จ.ประจวบคีรีขันธ์

21 โรจนะ อินดัสเตรียล (จ.พระนครศรีอยุธยา) บริการบําบัดน้ําเสีย ไทย
แมเนจเม้นท์ จํากัด สวนอุตสาหกรรมกรรมโรจนะ (7.18) และญี่ปุ่น
ROJANA INDUSTRIAL ต.คานหาม อ.อุทัย
MANAGEMENT CO., LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
22 เทอร์มัล เทค เอ็นเนอร์ยี จํากัด (จ.พิจิตร) ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากขยะ ไทย

THERMAL TECH ENERGY นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (REFUSE DERIVED FUEL) 
CO., LTD. ตอนล่าง (พิจิตร) ต.หนองหลุม และไอน้ํา

อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (7.1.1.1)

23 ทีที คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (จ.ชลบุรี) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไทย
TT CORPORATION CO., LTD. ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง (SOLAR MODULE) ไต้หวัน

จ.ชลบุรี (5.4.8)

รวม 23 โครงการ
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