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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/
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สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 อนสุรณ์ พาวเวอร์เซอร์วิส 1 จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ANUSORN POWERSERVICE 1 59/7 ชัน้ 3 หมู ่8 ต.ท่าทราย ที่ติดต้ังบนหลังคา

 COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)
2 MR. ERIK MARK RAVE (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน เนเธอร์แลนด์

90/134 ถ.ติวานนท์ ต.บา้นใหม่ (7.7)
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 

3 ดิจิตอล อลัเคมี ่(ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน ฮ่องกง
DIGITAL ALCHEMY (THAILAND) 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 12 เอ  (7.7) ออสเตรเลีย

COMPANY LIMITED ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ

4 เรด สกาย ดิจิตอล จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท องักฤษ
RED SKY DIGITAL 33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร์   ENTERPRISE SOFTWARE

 COMPANY LIMITED  แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 35 ยูนติ  (5.7.2)
TNA01-04 ถ.พระราม 9 

 แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
5 เกาะไลฟ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย

KOH LIFE (THAILAND) 86/87 ซ.รามอนิทรา 13  ENTERPRISE SOFTWARE มาเลเซีย
COMPANY LIMITED แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน และ DIGITAL CONTENT

กรุงเทพฯ (5.7.2)

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 34 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 57/2562 (ก.29)
วันจันทรท์ี่ 22 เมษำยน 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 15/2562 วันจันทรท์ี่ 22 เมษำยน 2562 
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6 ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (จ.ปทุมธาน)ี บริษทัการค้าระหว่างประเทศ ไทย
TEAM PRECISION PUBLIC 198 หมู ่13 ต.ดงขีเ้หล็ก  (7.6) สหรัฐอเมริกา

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.ปราจีนบรีุ อืน่ ๆ
7 โตโยไฟน ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตสปริง ญี่ปุน่

TOYOFINE (THAILAND) 700/893 หมู ่3 ต.หนองกะขะ (4.1.3)
 COMPANY LIMITED อ.พานทอง จ.ชลบรีุ

8 นางสาวศุทธนา คล้ายมงคล (จ.ขอนแกน่) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย
459/2 หมู ่5  ต.ช่องสาริกา (7.14)

อ.พัฒนานคิม จ.ลพบรีุ
9 MR. KAWABE TERUHIRO (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ญี่ปุน่

32/33 ชัน้ 12 ถ.สุขุมวิท 21  (7.34)
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ
10 ดรูม (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ สิงคโปร์

DROOM (THAILAND) 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชัน้ 24  (E-COMMERCE)
COMPANY LIMITED หอ้งเลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท  (5.8)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
11 MR. JOHANNES VON ROHR (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท สิงคโปร์

603/335 แขวงทุ่งมหาเมฆ  ENTERPRISE SOFTWARE
เขตสาทร กรุงเทพฯ (5.7.2)

12 โอลีน จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตผลิตภณัฑ์น้ ามนัหรือไขมนั ไมร่ะบุ
OLEEN COMPANY LIMITED 64 หมู ่6 ต.บางโทรัด จากปาล์มน้ ามนั

 อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร  (1.10)
13 เปอร์เฟค เลเธอร์ จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตหนงัสัตว์ฟอก (WET BLUE) ไทย

PERFECT LEATHER 392 หมู ่6 ต.บางปใูหม่  (1.13) ไต้หวัน
COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

14 ซูมดิะ อเิลคทริก (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิต ELECTRO-MAGNETIC ญี่ปุน่
SUMIDA ELECTRIC (THAILAND) 148 หมู ่5 ถ.ติวานนท์  PRODUCT

COMPANY LIMITED ต.บางกะดี อ.เมอืง จ.ปทุมธาน ี (5.4.15)
15 เดอะ ครอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตเฟอร์นเิจอร์ หรือชิน้ส่วน เนเธอร์แลนด์

THE KROV (THAILAND) 191/41 ถ.รัชดาภเิษกตัดใหม่ (3.6)
 COMPANY LIMITED แขวง / เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

16 ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนเหล็กทุบ ญี่ปุน่
AICHI FORGE (THAILAND) 150/68 หมู ่9 ต.หนองขาม  (FORGING PART)

 COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ  (2.14)
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17 อเีล็กซ์ พรีไซซ์ จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตการชุบเคลือบผิวโลหะ ไทย
ELEX PRECISE COMPANY LIMITED 99/68 หมู ่3 ต.สวนหลวง  แบบใช้ไฟฟ้า (ELECTROPLATING)

อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร  (4.2.2)
18 ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิง้ (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนเหล็กทุบ ไมร่ะบุ

เทคโนโลยี จ ากดั 9/5 หมู ่11 ต.หนองรี  (FORGING PART)
SRIBORISUTH AUTOPART อ.เมอืง จ.ชลบรีุ (2.14)

COMPANY LIMITED
19 จักรยานสยามอตุสาหกรรม จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า ไทย

SIAM SPOKES INDUSTRIAL 101/47/5 หมู ่20 ซ.นวนคร  (ELECTROPLATING)
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่  (4.2.1)

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
20 คอมพลีท โอโตพาร์ท จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ไมร่ะบุ

COMPLETE AUTOPART 91 หมู ่14 ซ.กิง่ทอง ถ.กิง่แกว้ (4.8.17)
COMPANY LIMITED ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

จ.สมทุรปราการ
21 ดิ สมธิ ฟู้ด อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (จ.นครสวรรค์) ผลิตส่ิงปรุงแต่งอาหาร ไทย

THE SMITH FOOD 9 หมู ่5 ต.เขาทอง (1.17) เนเธอร์แลนด์
INTERNATIONAL อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

COMPANY LIMITED
22 ฟ้าไทย อะกริคัลเจอรัล (จ.ตรัง) ผลิตยางแผ่นรมควัน ไทย

โปรเซสซ่ิง อนิดัสตรี จ ากดั 199/1 หมู ่1 หมูบ่า้นพัฒนาสุข  (RUBBER SMOKED SHEET)
FAH THAI AGRICULTURAL  ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ์  (1.14.1)

PROCESSING INDUSTRY อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 
COMPANY LIMITED

23 โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย
TOYO SEIKAN (THAILAND) 95 หมู ่3 ต.บา้นช้าง  (7.14) ญี่ปุน่

 COMPANY LIMITED อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

24 ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตฝาเกลียว ไทย
CROWN SEAL PUBLIC 5 ซ. รังสิต-นครนายก 46 (4.1.3) ญี่ปุน่

COMPANY LIMITED ต.ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ 
จ.ปทุมธาน ี

25 วิช พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตอปุกรณ์ในสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จีน
WISH POWER (THAILAND) 1 หมู ่5 ต.คานหาม อ.อทุัย (5.2.5)

COMPANY LIMITED จ.พระนครศรีอยุธยา
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26 แดฮัน ไครเมท จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เกาหลี
DAIHAN CLIMATE 212 หมู ่2 ต.บงึ (5.2.5)

 COMPANY LIMITED  อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 
27 ไบโอ อคีวอไลซ์ จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย

BIO EQUALISE 2/10 ซ.พระรามเกา้ 43 (ถ.เสรี 4) (7.14)
COMPANY LIMITED เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

28 นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ (จ.บรีุรัมย)์ เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย
159/1 หมู ่8 ต.นาดี (1.5.2)
อ.เมอืง จ.สุรินทร์

29 นางสาวณัฐสุดา เจริญพันธ์ (จ.บรีุรัมย)์ เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย
159/1 หมู ่8 ต.นาดี (1.5.2)
อ.เมอืง จ.สุรินทร์

30 นายกมัปนาท จองโชติศิริกลุ (จ.สระแกว้) เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย
103/44 ถ.ปทัมานนท์ (1.5.2)

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สุรินทร์
31 นายอมัรินทร์ จุไรวรรณสุทธิ (จ.บรีุรัมย)์ เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย

55 หมู ่10  ต.บกัได (1.5.2)
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

32 นางสาวมาลิน ีปราการชัยนาคร (จ.ชัยภมูิ) เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย
248 ถ.กาญจนวณิช ต.พะตง (1.5.2)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
33 นางสาวกรรณิการ์ จุไรวรรณสุทธิ (จ.ชัยภมูิ) เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย

194 หมู ่8 ต.นาดี (1.5.2)
อ.เมอืง จ.สุรินทร์

34 ว.ีเอส.อตุสาหกรรมยาง จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตยางตัน ไทย
V.S. INDUSTRY TYRES 470/12 หมู ่5 ซ.คลองอาเส่ีย  (4.8.4)

COMPANY LIMITED ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่
อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

รวม  34  โครงกำร
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