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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/

สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน

1 MR. JOE RYAN (จ.เชียงใหม่) ซอฟต์แวร์ อังกฤษ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (5.7)

2 อิมแพคท์ พรินท์ติ้ง จํากัด (กรุงเทพฯ) สิ่งพิมพ์ทั่วไป ไทย
IMPACT PRINTING CO., LTD. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท (6.14.2)

กรุงเทพฯ

3 MR. YOICHI KAGEKI (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงสีลม เขตบางรัก (7.5)

 กรุงเทพฯ

4 MR. YOICHI KAGEKI (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
(7.6)

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 37 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 76/2560 (ก. 42)
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 23/2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 
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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/

สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน

5 MR. SWEE HUAT WONG (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิงคโปร์
นิคมอุตสาหกรรมเจ็ดเสมียน (7.5)

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

6 อินฟีเนีย โซลูช่ันส์ แอนด์ เซอร์วิส (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ อินเดีย
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน (5.7)
INFINIA SOLUTIONS AND กรุงเทพฯ
SERVICES (THAILAND) 
CO., LTD.

7 MR. BIRGER REXED (จ.ประจวบคีรีขันธ์) สนับสนุนการค้าและการลงทุน สวีเดน
ต.ทับใต้ อ.หัวหิน (7.7)
จ.ประจวบคีรีขันธ์

8 เอนซไปร์ อินดัสตรี จํากัด (กรุงเทพฯ) วิจัยและพัฒนา ไทย
ENZPIRE INDUSTRY CO., LTD. เขตบางบอน กรุงเทพฯ (7.11)

9 นายณัฐวุฒิ ชัยนิลพันธุ์ (จ.เชียงใหม่) ซอฟต์แวร์ ไทย
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (5.7)

10 เพอร์มา คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (กรุงเทพฯ) วิจัยและพัฒนา ไทย
PERMA CORPORATION CO., LTD. แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา (7.11)

กรุงเทพฯ

11 ท๊อปปิ้ง ฮัดสัน พรีซิช่ัน (จ.ระยอง) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน
อินดัสเทรียล จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (7.6)
TOPPING HUDSON PRECISION ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
INDUSTRIAL CO., LTD. จ.ระยอง

12 โกลเด้น ฟาร์เมอร์ (จ.ปทุมธานี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน
อะกรีคัลเจอร์ จํากัด ต.คลองสอง อ.คลองหลวง (7.6) พม่า
GOLDEN FARMER AGRICULTURE จ.ปทุมธานี
CO., LTD.
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ลําดับ บริษัท
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สถานที่ติดต่อ
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สัญชาติ/
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13 เหม่ยถวาน จํากัด (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ฮ่องกง
MEITUAN CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.5)

14 MR. KEN OKUBO (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงคลองเตยเหนือ (7.5)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

15 MR. MICHAEL WILHELMUS (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ มาเลเซีย
VICTOR MARIA HERMENS (7.6)

16 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด (จ.ปทุมธานี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IMPACT SOLAR CO., LTD. ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ท่ีติดตั้งบนหลังคา

จ.ปทุมธานี (7.1.1.2)

17 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด (สมุทรสาคร) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ต.กาหลง อ.เมือง ที่ติดตั้งบนหลังคา
จ.สมุทรสาคร (7.1.1.2)

18 นายเมธารัตน์ จุติยนต์ (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ไทย
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (7.7)

19 โกลเบิ้ล ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ปากีสถาน
GLOBAL FOOD MARKETING แขวงพระโขนง เขตพระโขนง (7.6)
CO., LTD. กรุงเทพฯ

20 ซีแอล เอเชีย จํากัด (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ฝรั่งเศส
CL ASIA CO., LTD. เขตประกอบการอุตสาหกรรม (7.5) อเมริกา

ฟอกหนัง แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/
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21 ชินเยอิ (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย
แขวงคลองเตยเหนือ (7.6) ญี่ปุ่น
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

22 แอช เอเชีย อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ บริติชเวอร์จิน
ASH ASIA INTERNATIONAL แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (7.6)
CO., LTD. กรุงเทพฯ

23 MR. NORIO HIGASHIDA (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงสีลม เขตบางรัก (7.6)

กรุงเทพฯ

24 ซีแอล เอเชีย จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ฝร่ังเศส
CL ASIA CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.6) อเมริกา

25 เจนโตส (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) LED LIGHTING ญี่ปุ่น
GENTOS (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม เช่น ไฟฉายคาดหัว, ไฟฉาย

เหมราชชลบุรี 2 และไฟฉายสปอตไลท์ เป็นต้น
ต.เขาคันทรง อ.ศรีราขา (5.2.2)

จ.ชลบุรี
26 อิโซเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.สมุทรปราการ) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ ญี่ปุ่น

ISOBE (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เช่น RUBBER KENEADING
(สุวรรณภูมิ) ต.คลองสาน MACHINE เป็นต้น
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (4.5.4)

27 ศรีวิชัย นาวี จํากัด (ไม่ระบุที่ตั้ง) ขนส่งทางเรือ ไทย
SRIVICHAI NAVY CO., LTD. 99/19 หมู่ที ่4 ถ.กาญจนวิถี (7.3.3)

ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
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ลําดับ บริษัท
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สัญชาติ/
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28 อาร์ทิสัน อินดัสตรีส์ จํากัด (จ.สมุทรปราการ) ช้ินส่วนพลาสติก แองกวิลลา
ARTISAN INDUSTRIES CO., LTD. ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไต้หวัน

จ.สมุทรปราการ เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 และยานยนต์ เป็นต้น

(6.6)
29 เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ชลบุรี) ผลิตภัณฑ์เคมี ญี่ปุ่น

TAYCA (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อการอุตสาหกรรม
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง (6.1)

จ.ชลบุรี
30 โตชิบา โลจิสติคส์ (จ.ปทุมธานี) ศูนย์กระจายสินค้า ญี่ปุ่น

(ประเทศไทย) จํากัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ด้วยระบบท่ีทันสมัย
TOSHIBA LOGISTICS ต.บางกะดี อ.เมือง (7.4.1)
(THAILAND) CO. ,LTD. จ.ปทุมธานี

31 นายหลิน หวาง (จ.ปราจีนบุรี) แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม จีน
อุตสาหกรรมของบริษัท แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ฮ่องกง
ไฮเทคกบินทร์ โลจิสติกส์ (4.5.2)

ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

32 ยูโรเปี้ยนฟู้ด จํากัด (มหาชน) (จ.ปราจีนบุรี) ขนมมาร์ชเมลโลว์ ไทย
EUROPEAN FOOD PUBLIC ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ (1.17) สิงคโปร์
CO., LTD. จ.ปราจีนบุรี มาเลเซีย

33 แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ํา จํากัด (จ.สงขลา) อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ไทย
PACIFIC FISH PROCESSING ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา (1.17)
CO., LTD. จ.สงขลา
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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/
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34 นายมานะ ศรีพิทักษ์ (จ.สงขลา) อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ไทย
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา (1.17)

จ.สงขลา

35 สมูธซี จํากัด (ไม่ระบุที่ตั้ง) ขนส่งทางเรือ ไทย
SMOOTH SEA CO., LTD. 924 อาคารตะล่อมสิน ช้ัน 6 (7.3.3)

ถ.พระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ
36 เมเจอร์ เค็ม แท็งค์เกอร์ จํากัด (ไม่ระบุที่ตั้ง) ขนส่งทางเรือ ไทย

MAJOR CEM TANKER CO., LTD. 924 อาคารตะล่อมสิน ช้ัน 6 (7.3.3)
ถ.พระรามที่ 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ

37 ออริจ้ิน วัน ทองหล่อ จํากัด (กรุงเทพฯ) โรงแรม ไทย
ORIGIN ONE THONGLOR เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.23.1)
CO., LTD.

รวม 37 โครงการ
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