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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/

สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน

1 ทรี แอร์โรว์ส พรีซีช่ัน จํากัด (จ.ปทุมธานี) แม่พิมพ์ ช้ินส่วนแม่พิมพ์ ญี่ปุ่น
THREE ARROWS 9/160 หมู่ที ่5 ถ.พหลโยธิน และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
THREE ARROWS PRECISION ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง (4.5.2)
CO., LTD. จ.ปทุมธานี

2 คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (จ.สมุทรปราการ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด 11/7 ม.9 ถ.บางนา-ตราด (7.5)
KAGA ELECTRONICS กม.18  ต.บางโฉลง
(THAILAND) CO., LTD. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

3 นายสมศักดิ์ อิทธิวิบูลย ์ (จ.นครสวรรค์) ซอฟต์แวร์ ไทย
ต.นครสวรร์ตก อ.เมือง (5.7)

จ.นครสวรรค์

4 MR. HO CHENG CHEW (กรุงเทพฯ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์
ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ (5.8)

จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 26 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 82/2560 (ก. 45)
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 25/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 
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5 จูง ชิง พรีซิช่ัน อินดัสทรี (จ.ระยอง) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (7.6)
CHEUNG SHING PRECISION ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. จ.ระยอง

6 ชาร์ป แมนูแฟคเจอร่ิง (จ.นครปฐม) เคร่ืองรับโทรทัศน์ เช่น ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด 58 หมู่ที ่3 ต.สัมปทวน LED TV และ LCD TV เป็นต้น
SHARP MANUFACTURING อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (5.3.5)
(THAILAND) CO., LTD.

7 นาสเกต รีเทล จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
NASKET RETAIL CO., LTD. แขวงพระบรมมหาราชวัง (5.7)

เขตพระนคร กรุงเทพฯ

8 ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ไต้หวัน
TATUNG (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (5.2.5)

ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
จ.ชลบุรี

9 ฟีนิกซิคท์ จํากัด (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล สิงคโปร์
PHOENIXICT CO., LTD. 139 อาคารเศรษฐีวรรณ (DIGITAL SERVICES) ไทย

ทาวเวอร์ ช้ัน 17 เอ ถ.ปั้น ปั้น (5.9)
แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ
10 สยาม โอยามา จํากัด กรุงเทพฯ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น

SIAM OHYAMA CO., LTD. 125 ช้ัน 1 อาคารมาร์ซิโฮเทล (7.6)
ซ.สุขุมวิท 101/1
(วชิรธรรมสาธิต 3)

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
11 MR. TOMI JUHANI HANNINEN (จ.ราชบุรี) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ไทย

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม (ELECTRONICS DESIGN) ฟินแลนด์
จ.ราชบุรี และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ และฝร่ังเศส

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น PCBA เป็นต้น

(5.6.2)
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12 ลาวา อินเตอร์เนช่ันแนล (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล จีน
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (DIGITAL SERVICES)
LAVA INTERNATIONAL กรุงเทพฯ (5.9)
(THAILAND) CO., LTD.

13 ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (จ.ชลบุรี) ภาชนะหุงต้ม อังกฤษ
MAIYER INDUSTRIES LIMITED นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และช้ินส่วนเคลือบผิวลื่น แคนาดา

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา (4.1.3) และ (4.2)
จ.ชลบุรี

14 ฟาร์มฟรุ๊ต จํากัด (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลไม้แช่แข็ง ไทย
FARMFRUIT CO., LTD. ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม (1.17)

จ.ฉะเชิงเทรา

15 นายมานะ ศรีพิทักษ์ จ.สงขลา สัตวน้ําแช่แข็ง ไทย
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา (1.17)

จ.สงขลา

16 มารุ่ง อินดัสตรี จํากัด จ.เชียงใหม่ พืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก ไทย
MARUNG INDUSTRIES CO., LTD. ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม (1.17)

จ.เชียงใหม่

17 เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จํากัด จ.สมุทรสาคร แผ่นวงจรพิมพ์ ไต้หวัน
APEX CIRCUIT (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (PRINTED CIRCUIT BOARD) และเคย์แมน
CO., LTD. ต.บางกระเจ้า อ.เมือง (5.4.12)

จ.สมุทรสาคร
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18 ไดชิน เอเชีย แปซิฟิค จํากัด (จ.สมุทรปราการ) ช้ินส่วนยานพาหนะ ญี่ปุ่น
DAISHIN ASIA PACIFIC ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง เช่น พรมปูพื้นรถยนต์ เป็นต้น เกาหลี
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ (4.8.17)

19 ยามาโตะ อีสเทิร์น จํากัด จ.ชลบุรี ช้ินส่วนยานพาหนะ ไทย
YAMATO EASTERN CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 เช่น ช้ินส่วนท่อไอเสีย และ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ช้ินส่วนรางสไลด์เบาะรถยนต์
เป็นต้น
(4.8.17)

20 กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จํากัด จ.ปทุมธานี พืชผักผลไม้แปรูปแช่แข็ง ไทย
GREEN DELI FOODS ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง (1.17)
LIMITED PARTNERSHIP จ.ปทุมธานี

21 ยางโอตานิ จํากัด (จ.นครปฐม) ยางเรเดียล ไทย
OTANI TIRE CO., LTD. ต.คลองใหม่ อ.สามพราน (4.8.4)

จ.นครปฐม

22 บางกอกโคมัตสุ จํากัด จ.ชลบุรี รถขุดตักตีนตะขาบ ไทย
BANGKOK KOMATSU CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (HYDRAULIC EXCAVATOR) ญี่ปุ่น

ต.คลองตําหรุ อ.เมือง และรถตักล้อยาง สิงคโปร์
จ.ชลบุรี (WHEEL LOADER)

(4.5.2)
23 คาเธ่ย์ พรีซิช่ัน แคสติ้ง จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ช้ินส่วนเหล็กหล่อ ไทย

CATHAY PRECISION CASTING 221 หมู่ที ่3 ต.บางสมัคร และช้ินส่วนโลหะหล่อ ไต้หวัน
CO., LTD. อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (2.13.2) และ 2.15

24 จินร้ง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลย ี (จ.ระยอง) ช้ินส่วนโลหะ จีน
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เช่น BRACKET, FRAME
JINRONG ELECTRONIC อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และ SHOCK ABSORBER
TECHNOLOGY (THAILAND) SUPPORT เป็นต้น
CO., LTD. (4.1.3)
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25 ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด (จ.ชลบุรี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
THAI TECHNICAL NONWOVEN 199/7 ม.3 ถ.พานทอง-บ้านบึง ที่ติดตั้งบนหลังคา จีน
CO., LTD. ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง (7.1.1.2) ไต้หวัน

จ.ชลบุรี

26 ธีรภัทรฟู้ดส์ จํากัด (จ.นนทบุรี) ผักผลไม้แช่แข็ง ไทย
TEERAPATRA FOOD CO., LTD. ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด (1.17)

จ.นนทบุรี

รวม 26 โครงการ
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