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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 นายจรัส วิโนทกะ (จ.สุราษฎร์ธาน)ี ผลิตน  ามนัปาล์มดิบ ไทย

247/101 ถ.การุณราษฎร์ และน  ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ

ต.มะขามเตี ย อ.เมอืง (1.10)

จ.สุราษฎร์ธานี

2 ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (จ.ตรัง) ผลิตถุงมอืยางทางการแพทย์ ไทย

จ ากดั (มหาชน) 110 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  (MEDICAL GLOVE)

SRI TRANG GLOVES (THAILAND) อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  (3.11.2)

 PUBLIC COMPANY LIMITED

3 แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตถุงมอืยางส าหรับตรวจโรค ออสเตรเลีย

ANSELL (THAILAND) 74 ซ.ฉลองกรุง 31 (EXAMINATION GLOVE) ฮ่องกง

 COMPANY LIMITED แขวงล าปลาทิว   (3.11.2) มาเลเซีย

เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ

4 สยามคอมเพรสเซอร์ (จ.ชลบรีุ) ผลิต COMPRESSOR ไทย

อตุสาหกรรม จ ากดั 87/10 หมู ่2 ถ.สุขุมวิท FOR AIR CONDITIONER ญี่ปุน่

SIAM COMPRESSOR INDUSTRY ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา (5.2.3)

COMPANY LIMITED จ.ชลบรีุ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 10 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 160/2562 (ก.68)

วันอังคำรที่ 15 ตลุำคม 2562

            ผลกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 3/2562 วันอังคำรที่ 15 ตลุำคม 2562 
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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

5 ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตถุงลมนริภยั สวีเดน

AUTOLIV (THAILAND) 700/415 หมู ่7 ต.ดอนหวัฬ่อ เข็มขัดนริภยั

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.ชลบรีุ และชิ นส่วนเข็มขัดนริภยั

ส าหรับยานพาหนะ

(4.8.8.1)

6 นเิด็ค ชิบาอรุะ อเีล็คโทรนคิส์ (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตมอเตอร์ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ญี่ปุน่

(ประเทศไทย) จ ากดั 144/4 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม- (5.2.3)

NIDEC SHIBAURA ELECTRONICS บางกะดี ถ.ติวานนท ์

 (THAILAND) COMPANY LIMITED ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี

7 ไมน ์โมบลิิตี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี ไทย

MINE MOBILITY CORPORATION 89 เอไอเอ แคปปติอล (Battery Electric

COMPANY LIMITED  เซ็นเตอร์ 16 ถ.รัชดาภเิษก  Vehicles-BEV)

แขวง / เขตดินแดง กรุงเทพฯ (4.18)

8 ไมน ์โมบลิิตี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี ไทย

MINE MOBILITY CORPORATION 89 เอไอเอ แคปปติอล (Battery Electric

COMPANY LIMITED  เซ็นเตอร์ 16 ถ.รัชดาภเิษก  Vehicles-BEV)

แขวง / เขตดินแดง กรุงเทพฯ (4.18)

9 ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SUPER SOLAR ENERGY 223/61 คันทร่ีคอมเพล็กซ์ (7.1.1.2)

COMPANY LIMITED อาคารเอ 14 ถ.สรรพาวุธ

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพฯ

10 พีจี แอนด์ ซี 5714 จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม ไทย

PG & C 5714 269 ถ.รัชดาภเิษก (7.1.1.1)

COMPANY LIMITED แขวงรัชดาภเิษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ

รวม  10  โครงกำร
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