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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/

สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน

1 ซัง มูน ดัง จํากัด (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เกาหลีใต้
SUNG MOON DANG CO., LTD. ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (7.6)

จ.สมุทรปราการ

2 ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ระยอง) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
FUKUSHIMA INDUSTRIES ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. จ.ระยอง

3 MR. WU PO YI (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนเคร่ืองจักร ไต้หวัน
ต.บ้านบึง อ.พานทอง เช่น BODY COVER และ

จ.ชลบุรี  MACHANICAL PART เป็นต้น
(4.5.2)

4 โมบิพัคซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.เชียงใหม่) ซอฟต์แวร์ ไทย
MOBIPAX (THAILAND) CO.,LTD. ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง (5.7) สวิตเซอร์แลนด์

จ.เชียงใหม่

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 15 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 90/2560 (ก. 49)
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 27/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
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5 เอนโทรนิก้า จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
ENTRONICA CO., LTD. 31 อาคารพญาไท (5.7)

ห้องเลขที ่107-108 ช้ันที ่10
ถ.พญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ
6 อภินิมมินนา จํากัด (จ.สมุทรปราการ) ซอฟต์แวร์ ไทย

APINIMMINNA CO., LTD. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (5.7)

7 นางสาวอาณดา พฤฒิอางกูร (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
เขตประเวศ กรุงเทพฯ (5.7)

8 นายศมน คุ้มธรรมพินิจ (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
เขตยานนาวา เขตสาทร (5.7) สิงคโปร์

กรุงเทพฯ
9 สุพรรณคิวฟู้ดส์ จํากัด (จ.สุพรรณบุรี) อาหารพร้อมรับประทาน ไทย

SUPHAN Q FOODS CO., LTD. ต.วังยาว อ.ศรีประจันต์ บรรจุภาชนะผนึก
จ.สุพรรณบุรี (1.17)

10 ที คิว อินดัสทรีสตาร์ช จํากัด (จ.สระแก้ว) ก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) ไทย
T Q INDUSTRY STARCH CO., LTD. 234 หมู ่9 อ.ตาพระยา (1.16.2)

จ.สระแก้ว
11 ซีแอนด์เอ็น อินเตอร์มารีนแท็งค์เกอร์ (ไม่ระบุที่ตั้ง) ขนส่งทางเรือ ไทย

จํากัด 19/269 หมู ่6 (7.3.3)
CN INTER MARINE TANKER ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่
CO., LTD. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

12 นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน (จ.ชลบุรี) CARBON FIBER ญี่ปุ่น
แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร REINFORCED PLASTIC
NIPPON STEEL & SUMIKIN ต.หนองกะขะ อ.พานทอง PRODUCT
MATERIALS (THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี (6.6)
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13 ไบโอกรีน พาวเวอร์ จํากัด (จ.ขอนแก่น) ไอน้ํา ไทย
BIOGREEN POWER CO., LTD. อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (7.1.2)

14 คอมฟอร์ม จํากัด (จ.ปราจีนบุรี) สิ่งพิมพ์ทั่วไป ไทย
COMFROM CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมของบริษัท (6.14.2)

304 อินดัสเตรียลปาร์ค
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

 จ.ปราจีนบุรี
15 อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล ์(1988) จํากัด (จ.สมุทรปราการ) เส้นด้ายย้อมสี ไทย

RAMA TEXTILE INDUSTRY (1988) ต.บางปูใหม่ อ.เมือง (YARN DYED) 
จํากัด จ.สมุทรปราการ (3.1.3)

รวม 15 โครงการ
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