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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 คลีน เอนเนอร์ยี ่อนิดัสทรี จ ากดั (จ.กาญจนบรีุ) ผลิตน  ามนัสังเคราะห์ ไทย

CLEAN ENERGIE INDUSTRY 555 หมู ่3 ต.วังจุฬา (SYNTHETIC OIL)

COMPANY LIMITED อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา  (1.16.2)

2 เคเอสแอล กรีน อนิโนเวชัน่ (จ.ขอนแกน่) ผลิตเอทานอล 99.5% ไทย

จ ากดั (มหาชน) 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ชั น 9 (1.16.1)

KSL GREEN INNOVATION ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทว ี

PUBLIC COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

3 นายณรงค์ศักด์ิ  กติติชัยวัฒนกลุ (จ.ระยอง) ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สวีเดน

98/13 หมู ่6 ต.บางแกว้ ที่อยูใ่นระดับเทคโนโลยีขั นสูง

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  (ADVANCED TECHNOLOGY)

(5.1.1.2)

4 ไทย โตโย เดนโซ จ ากดั (จ.ปราจีนบรีุ) ผลิตสวิตช์ส าหรับยานพาหนะ ญี่ปุน่

THAI TOYO DENSO 5 อาคารสิทธิวรกจิ ชั น 9 (SWITCH FOR VEHICLES) ไทย

COMPANY LIMITED หอ้ง 901 ซ.พิพัฒน ์ถ.สีลม  (4.8.17)

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 10 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 64/2562 (ก.32)

วันอังคำรที่ 30 เมษำยน 2562

            ผลกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 13/2562 วันอังคำรที่ 30 เมษำยน 2562 
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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

5 จี  เมา่ รับเบอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิ นส่วนยางสังเคราะห์ ไต้หวัน

(ไทยแลนด์) จ ากดั 700/889 หมู ่3 ต.หนองกะขะ ส าหรับอตุสาหกรรม

GE MAO RUPPER INTERNATIONAL อ.พานทอง จ.ชลบรีุ  (6.6)

 (THAILAND) COMPANY LIMITED

6 เหอไทย อนิดัสเทรียล จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตชิ นส่วนโลหะ ไทย

HOO THAI INDUSTRIAL 629 หมู ่4 ต.แพรกษา  (4.1.3) ไต้หวัน

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 

7 เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จ ากดั (จ.อดุรธาน)ี ผลิตไฟฟ้าจากเชื อเพลิง ไทย

KASET PHOL POWER PLANT 90/44-45 อาคารสาธรธาน ี1 ชีวมวล และไอน  า

COMPANY LIMITED  ชั น 16 ถ.สาทรเหนอื แขวงสีลม (7.1.1.2)

 เขตบางรัก กรุงเทพฯ

8 คิงส์ แบก็ จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก ไทย

KING BAG 666 หมู ่4 ต.หนองไมแ้ดง  ชนดิไมน่อ้ยกว่า 3 ชั น

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.ชลบรีุ  (6.7.1)

9 แคนยอน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิ นส่วนพลาสติก ญี่ปุน่

CANYON ASIA (THAILAND) 475/3 หมู ่7 ต.คลองกิว่  ส าหรับบรรจุภณัฑ์ สิงคโปร์

 COMPANY LIMITED อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ (6.6)

10 เฮนนีเ่วย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตกระเปา๋ จีน

HENNEWAY (THAILAND) 475/3 หมู ่7 ต.คลองกิว่  (3.3)

 COMPANY LIMITED อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ

รวม  10  โครงกำร
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