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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
1 แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรช่ัน (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ไทย

(ประเทศไทย) จํากัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (7.5) สิงคโปร์
ADVANTECH CORPORATION กรุงเทพฯ
(THAILAND) CO., LTD.

2 MR. ROBERT FILIPOVIC (จ.ภูเก็ต) สนับสนุนการค้าและการลงทุน สวีเดน
ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (7.7)

3 MR. TAN KOK HWA (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี (7.6) ไต้หวัน

จ.สมุทรปราการ มาเลเซีย

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 27 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 123/2560 (ก. 66)
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่37/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
4 นายวีรพงศ์ กิตติรัตนะวิวัฒน์ (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน (7.6)
กรุงเทพฯ

5 เซอร์ทิส จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง ไทย
SERTIS COMPANY LIMITED 597/5 ห้องเลขท่ี 302 (5.7.3)

ช้ันท่ี 3 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

6 แอนตัน พาร์ (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ออสเตรีย
ANTON PAAR (THAILAND) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (7.7)
CO., LTD.

7 ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) โครงสร้างโลหะ เช่น JACKET จีน
COOEC (THAILAND) CO., LTD. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ DECK เป็นต้น รวมท้ัง

ซ่อมแซมโครงสร้างโลหะอื่นๆ
(4.14.2)

8 MR. MASAYOSHI OKUNO (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงบางนา เขตบางนา (7.6) สิงคโปร์

กรุงเทพฯ

9 นิว-เทค จํากัด (จ.ชลบุรี) TEXTILE SIZING CHEMICAL บังกลาเทศ
NEW-TECH CO., LTD. นิคคมอุตสาหกรรมเหมราช (6.1)

ชลบุรี (บ่อวิน) อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
10 ซีโอเอสเอ็มเอเอ๊กซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เกาหลี

COSMAX (THAILAND) CO., LTD. อ.บางพลี จ.สมุทรปรการ (7.6)

11 ฟรี สเปส โกลบอล จํากัด (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ไทย
FREE SPACE GLOBAL CO., LTD. 556/27 ซ.ลาดพร้าว 112 (DIGITAL SERVICES) 

(เอ่ียมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา (5.9)
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

12 วันสต๊อกโฮม จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
ONESTOCKHOME CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.7)

13 ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ จํากัด (จ.เลย) น้ํานมดิบ ไทย
TFMS FOODS CO., LTD. อ.เอราวัณ จ.เลย (1.5.2)

14 มังกรทอง เมททอลชีท จํากัด (จ.นครราชสีมา) แผ่นหลังคาเหล็กกันความร้อน ไทย
GOLDEN DRAGON METALSHEET อ.เฉลิมพระเกียรติ (INSULATION METAL จีน
CO., LTD. จ.นครราชสีมา ROOF SHEET) 

(4.1.3)

15 MR. EDUARD POLLICH (จ.ชลบุรี) ผลิตภัณฑ์โลหะ ไทย
ต.พานทอง อ.พานทอง เช่น SUN BLINDS และ จีน

จ.ชลบุรี ELECTRIC SUN BLINDS 
เป็นต้น
(4.1.3)

16 ไทย ปิโตรเลียม อิควิปเม้นท์ จํากัด (จ.ระยอง) ผลิตภัณฑ์โลหะ ไทย
THAI PETROLEUM EQUIPMENT นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เช่น CASING, TUBING เป็นต้น จีน
CO., LTD. อ.มาบยางพร อ.ปลวกแดง (4.1.3)

จ.ระยอง
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ
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ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
17 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ELECTRIC THROTTLE ไทย

จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร BODY ASSEMBLY ญี่ปุ่น
HITACHI AUTOMOTIVE ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง (4.8.7.8) สิงคโปร์
SYSTEMS CHONBURI CO., LTD. จ.ชลบุรี

18 เอ.อาร์.เอส. เซมิซึ จํากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) แม่พิมพ์ ช้ินส่วนแม่พิมพ์ และ ไทย
A R S SEIMITSU CO., LTD. 158 หมู่ท่ี 2 การซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง

อ.พระนครศรีอยุธยา (4.5.2)

19 ไฮแคร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (จ.สงขลา) ถุงมือยางทางการแพทย์ ไทย
HYCARE INTERNATIONAL ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ (3.11.2) ออสเตรเลีย
CO., LTD. จ.สงขลา อังกฤษ

20 โอเช่ียนไพพ์ จํากัด (จ.สมุทรสาคร) เหล็กรูปพรรณ เหล็กเพลา ไทย
OCEAN PIPE CO., LTD. ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน และการตัดโลหะ

จ.สมุทรสาคร (2.9.4)

21 มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด (จ.ชัยภูมิ) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ไทย
MITR PHOL BIO-POWER ต.โคกสอาด อ.ภูเขียว (7.26)
CO., LTD. จ.ชัยภูมิ

22 เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ (จ.ชลบุรี) ตลับลูกปืนสําหรับยานพาหนะ ไทย
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (BEARINGS) ญี่ปุ่น
NSK BEARINGS MANUFACTURING 700/430 หมู่ท่ี 7 (4.8.17)
(THAILAND) CO., LTD. ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง

จ.ชลบุรี
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/
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23 มิคุนิ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) ช้ินส่วนยานพาหนะ ไทย

MIKUNI (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า เช่น VACUUM PUMP และ ญี่ปุ่น
(ไฮเทค) ต.บ้านหว้า CARBURETOR ASSY เป็นต้น

อ.บางปะอิน (4.8.17)
จ.พระนครศรีอยุธยา

24 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ฉะเชิงเทรา) ชุดเกียร์ส่งกําลัง ญี่ปุ่น
AISIN AI (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (TRANSMISSION) 

ต.บางสมัคร อ.บางปะกง (4.8.1.3)
จ.ฉะเชิงเทรา

25 แอโรสเปซ เอ็มอาร์โอ จํากัด (กรุงเทพฯ) การซ่อมช้ินส่วนและอุปกรณ์ ไทย
AEROSPACE MIRO CO., LTD. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี สําหรับอากาศยาน

กรุงเทพฯ (4.11.3)

26 นิตตั้น (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) วาล์วเคร่ืองยนต์ ไทย
NITTAN (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ENGINE VALVE) ญี่ปุ่น

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง (4.8.7.8)
จ.ชลบุรี

27 ไอแทค อินเตอร์เนช่ันแนล (จ.ชลบุรี) PCBA และ COIL ASSEMBLY ฮ่องกง
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (5.4.14) และ (5.4.15) ญี่ปุ่น
ITAK INTERNATIONAL ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
(THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี

รวม 27 โครงการ
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