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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 อิเซกิ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ญ่ีปุ่น
ISEKI (THAILAND) CO., LTD. ต.หนองรี อ.เมือง (7.7)

จ.ชลบุรี

2 ซันจิริน โตมิโช เอ็กทรูชั่น จ.ชลบุรี อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ALUMINIUM PROFILE) ญ่ีปุ่น
SUNCHIRIN TOMISHO 700/865 ถ.บางนา-ตราด (2.15)
EXTRUSION (THAILAND) ต.หนองกะขะ อ.พานทอง
CO., LTD. จ.ชลบุรี

3 เมทัล ไทเกอร์ ไอเอชคิว จํากัด กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริติช เวอร์จิน
METAL TIGER THQ CO., LTD. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (7.5) ไอร์แลนด์

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน  17 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที ่53/2560 (ก. 31)
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

                ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 17/2560 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 
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ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

4 ซิโรกิ คอร์เปอร์เรชั่น จ.ชลบุรี บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญ่ีปุ่น
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (7.6)
SHIROKI CORPORATION ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง
(THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี

5 โรเช่ แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด กรุงเทพฯ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน
ROCHE MANAGEMENT GROUP 760/427 ถ.พัฒนาการ (7.6)
CO., LTD. แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 MR. KAZUHIKO NISHI กรุงเทพฯ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญ่ีปุ่น

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน (7.6)
กรุงเทพฯ

7 จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย - ญ่ีปุ่น
G-TEKT (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตาสหกรรมบ้านหว้า (7.6)

(ไฮเทค) ต.บ้านหว้า
อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา
8 เอสพีเอ็มฟาร์ม จํากัด จ.นครราชสีมา เลี้ยงไก่เนื้อ ไทย

SPM FARM CO., LTD. ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย (1.5.2)
จ.นครราชสีมา

9 อลูเม็ท จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดรูปต่างๆ ไทย
ALUMET CO., LTD. ต.บางสมัคร อ.บางปะกง (ALUMINIUM PROFILE)

จ.ฉะเชิงเทรา (2.15)

10 ไฮเทค ยูทีริตี้ จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม ไทย
HI - TECH UTILITIES CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม (7.1.2)

บ้านหว้า (ไฮเทค)

11 ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิงคโปร์
HITACHI ASIA (THAILAND) เขตบางรัก กรุงเทพฯ (7.5)
CO., LTD.
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ลําดับ บริษัท
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สถานที่ติดต่อ
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12 ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด จ.ระยอง บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย
THAI POLYETHYLENE CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ (7.14)

แอล ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง

13 MR. TIEH HUNG WU จ.ชลบุรี เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ไต้หวัน
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช่น FABRIC DRYING

MACHINE เป็นต้น
(4.5.2)

14 เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา LCD และ LED TV ไทย - จีน
XTREME ELECTRONICS ต.ท่าไข่ อ.เมือง (5.3.5)
CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา

15 บีเนอจีส อกริเทรด จํากัด จ.พิจิตร น้ํามันรําข้าวดิบ ไทย - ญ่ีปุ่น
BENERGIES AGRITRADE ต.หนองหลุม อ.วชิระบารมี  และ กากรําสกัด
CO., LTD. จ.พิจิตร (1.10) และ (1.22)

16 บูม โกลบอล จํากัด จ.ชลบุรี PIGMENT ไทย - ไต้หวัน
BOOM GLOBAL CO., LTD. ต.คลองถม จ.ชลบุรี และ LIQUID DYES

(6.1)

17 MR. KONG MUN CHEW จ.สงขลา ฟิล์มพลาสติก สิงคโปร์
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ชนิดไม่น้อยกว่า 4 ชั้น
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สําหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ

จ.สงขลา (6.7.1)

รวม    17   โครงการ
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