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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/
สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 นีโอมายด์ จํากัด (กรุงเทพฯ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไทย
NEOMINDS CO., LTD. แขวงคลองตันเหนือ (E-COMMERCE) เยอรมัน

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.8)

2 ทีเอส เทค เอเชี่ยน จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
TS TECH ASIAN CO., LTD. 29 อาคารบางกอกบิสซิเนส (7.6)

เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 24
ห้องเลขท่ี 2401-2 ซ.สุขุมวิท 63
(เอกมัย) ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ
3 ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิงคโปร์

FUJI FILM (THAILAND) CO., LTD. เขตพญาไท กรุงเทพฯ (7.5) ญี่ปุ่น

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังสิ้นจํานวน 32 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับท่ี 105/2560 (ก. 56)
วันจันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 31/2560 วันจันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2560 
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4 เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จํากัด (จ.ปทุมธานี) วิจัยและพัฒนา ไทย
MP-DFI XyLITOL CO., LTD อุทยานวิทยาศาสตร์ (7.11) สหรัฐฯ

แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
5 สยามยีเอสแบตเตอรี่ จํากัด (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย

SIAM G.S.BATTERY CO., LTD. ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง (7.6) ญี่ปุ่น
จ.สมุทรปราการ ไต้หวัน

6 MS. AKI KAWAMURA (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ญี่ปุ่น
เขตบางรัก กรุงเทพฯ (7.7) สิงคโปร์

7 MR. YOHEI HAYASHI (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ญี่ปุ่น
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (7.7)

8 MR. ATSUSHI SUGIYAMA (จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไทย
ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ (7.6) ฮ่องกง

จ.ฉะเชิงเทรา

9 คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ไทย
CALSONIC KANSEI นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (7.6) ญี่ปุ่น
(THAILAND) CO., LTD. ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

จ.ชลบุรี
10 MR. ALISTER JOHN LAWRENCE (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน นิวซีแลนด์

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี (7.7)
กรุงเทพฯ

11 MR. PETER BAINES (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ แคนาดา
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (International

Headquarters: IHQ)
(7.5)
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12 มิตซูบิชิ เพนซิล (ไทยแลนด์) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
MITSUBISHI PENCIL แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. กรุงเทพฯ

13 นายณัฐวุฒิ เชียงจันทร์ (จ.เชียงราย) อบและไซโล ไทย
ต.แม่สาย อ.แม่สาย และอาหารสัตว์

จ.เชียงราย (1.22)

14 MR. LEE NEE HIAN (จ.สมุทรปราการ) ELECTRICAL SWITCHBOARD สิงคโปร์
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่ีมีขั้นตอนการออกแบบเอง
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (5.2.1.1)

จ.สมุทรปราการ

15 วันบิต แมทเทอร์ จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
ONEBIT MATTER CO., LTD. แขวงสามเสนนอก (5.7)

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

16 บีบัดด้ี ดอท เน็ท จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
BEEBUDDY DOT NET CO., LTD. เขตพญาไทย กรุงเทพฯ (5.7)

17 อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (จ.ชลบุรี) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (7.5)
E H PRECISION (THAILAND) ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง
CO., LTD. จ.ชลบุรี

18 อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (7.6)

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง
จ.ชลบุรี

19 เอ็มเค สโมกด์ ฟิช จํากัด (จ.พังงา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ สิงคโปร์
MK SMOKED FISH CO., LTD. อ.โพธ์ิทอง จ.พังงา (7.6) ญี่ปุ่น
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20 หวา ตง ฟาง จี้ (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 138/21 อาคารจูเวลเลอรี่ (7.6)
HUA DONG FANG ZHI เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 11 ถนนนเรศ
INTERNATIONAL CO., LTD. เขตบางรัก กรุงเทพฯ

21 ที เบลโก้ จํากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ ไทย
T.BELCO CO., LTD. 5/7 หมู่ 5 อ.เมือง จ.ชลบุรี เช่น ถังนํ้ามัน เป็นต้น เบลเยี่ยม

(4.8.17)

22 ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (จ.ชลบุรี) สปริง (SPRING) ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (4.1.3)
SUNCALL HIGH PRECISION ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง
(THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี

23 อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (จ.นครปฐม) ยาแผนปัจจุบัน ไทย
R.X. MANUFACTURING CO., LTD. ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน ได้แก่ ยานํ้า ยาครีม

จ.นครปฐม (6.10)

24 เอ็ม.พี.เอ. ทรานสปอร์ต จํากัด (ไม่ระบุท่ีต้ัง) ขนส่งทางเรือ ไทย
M.P.A. TRANSPORT CO., LTD. 540/6 ตรอกมาตานุสรณ์ (7.3.3)

ถ.มไฟสวรรย์ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ

25 ไดเกียว คอร์ปอเรชั่น (จ.ชลบุรี) ชิ้นส่วนเครื่องจักร ญี่ปุ่น
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สําหรับงานก่อสร้าง เช่น
DAIKYO CORPORATION 700/747 ต.พานทอง ห้องโดยสารสําหรับรถขุด รถตัก
(THAILAND) CO., LTD. อ.พานทอง จ.ชลบุรี  (CABIN FOR CONSTRUCTION

MACHINE)
(4.5.3)

26 เมวา โมลด์ (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ชลบุรี) แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ไทย
MEIWA MOLD (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
CO., LTD. ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง ท่ีผลิตเอง

จ.ชลบุรี (4.5.2)

Page 4 of 5



ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/
สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

27 เอ็มคลีน เทคโนโลย ี (จ.นครราชสีมา) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกัน สิงคโปร์
(ไทยแลนด์) จํากัด ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว ไฟฟ้าสถิต (ANTISTATIC
MCLEAN TECHNOLOGIES จ.นคราชสีมา PLASTICS PACKAGING)
(THAILAND) CO., LTD. (6.7.3)

28 ซัส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (จ.ชลบุรี) ศูนย์กระจายสินค้า ญี่ปุ่น
SAS ENGINEERING CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมนะนคร ด้วยระบบท่ีทันสมัย

ต.หนองกะขะ อ.พานทอง (7.4.1)
จ.ชลบุรี

29 นายเปียว โกว (จ.เชียงใหม่) โรงแรม จีน
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (7.23.1)

30 ล้ีหย่งฮ้ัวสตีล จํากัด (จ.สมุทรสาคร) ลวดเหล็กทนแรงดึงสูง ไทย
LEE HYONG HUA STEEL ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง (HIGH TENSILE STRENGTH 
CO., LTD. จ.สมุทรสาคร STEEL WIRE) ท่ีมีค่า

ULTIMATE TENSILE STRENGTH
(UTS) มากกว่า 700 เมกะปาลคาล

(Mpa) ขึ้นไป
(2.9.1)

31 จีน นีเอล เอเชีย จํากัด (จ.ปทุมธานี) ส่ิงปรุงแต่งอาหาร ฝรั่งเศส
JEAN NIEL ASIA CO., LTD. 9/247-250 หมู่ท่ี 5 (1.17)

ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

32 เนเชอรัล ฟรุต จํากัด (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ผลิตภัณฑ์จากพืชผักผลไม้ ไทย
NATURAL FRUIT CO., LTD. ต.หนองตาแค้ม อ.ปราณบุรี (1.17)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รวม 32 โครงการ
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