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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

1 กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ปทุมธานี) ผลิต PRINTED CIRCUIT ไทย

GRAVITECHTHAI (THAILAND) 27/14 ซ.ศรีบ าเพ็ญ  BOARD ASSEMBLY (PCBA)

COMPANY LIMITED ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ (5.4.14)

เขตสาทร กรุงเทพฯ

2 MR. WEI-TING WU (จ.สมุทรปราการ) ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ มาเลเซีย

3,371,381 สุคนธสวัสด์ิ 17 (7.34)

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

3 อาซาฮี คาเซอ ิเอเชยี แปซิฟิก จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ ญี่ปุน่

ASAHI KASEI ASIA PACIFIC 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นพี  (7.34)

COMPANY LIMITED ห้องพี 01 ซ.สุขมุวิท 25 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ

4 สยามไตโยคิว จ ากดั (จ.นนทบุรี) ผลิตน้ ายางพาราผสมสารเติมแต่ง ไทย

SIAM TAIYOU KYUU 88/1 หมู่ 8 ถ.ไทรน้อย- (LATEX COMPOUND)

COMPANY LIMITED ลาดบัวหลวง ต.คลองขวาง  (1.14.1)

อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 16/2562 วันจันทรท์ี่ 29 เมษำยน 2562 

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 14 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 63/2562 (ก.31)

วันจันทรท์ี่ 29 เมษำยน 2562
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5 เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซัพพลาย จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ไทย

SNC COOLING SUPPLY 333/6 หมู ่6 ต.บางเพรียง  ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วน-

COMPANY LIMITED อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  อะลูมิเนียมทุบขึ้นรูป และชิ้นส่วน-

อะลูมิเนียมกลึงแต่งที่ทุบขึ้นรูปเอง

(4.1.3) / (2.15)

6 จนิ ซิน พลาสติก แพ็คกิ้ง จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตสายรัดพลาสติกรีไซเคิล จนี

JIN XIN PLASTIC PACKING 154/5 หมู่ 1 ต.มาบไผ่  (6.8)

COMPANY LIMITED อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

7 เอชดีเอม็ เทคโนโลจ ี (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิต INDUSTRIAL LUBRICANT จนี

(ไทยแลนด์) จ ากดั 1 หมู่ 5 ต.คานหาม  (OIL AND GREASE)

HDM TECHNOLOGY (THAILAND) อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา  (6.1)

COMPANY LIMITED

8 ไทย สพริง ฟิช จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตสัตว์น้ าแชแ่ขง็ อติาลี

THAI SPRING FISH 7/120 หมู่ 4 นคิมอตุสาหกรรม- (1.17) เยอรมนี

COMPANY LIMITED อมตะ ซิต้ี ถ.สามสามหนึ่ง 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

9 อาซีฟา จ ากดั (มหาชน) (จ.สมุทรสาคร) ผลิตตู้สวิตชบ์อร์ดไฟฟ้า ไม่ระบุ

ASEFA PUBLIC 5 หมู่ 1 ถ.พระราม 2  (5.2.5)

COMPANY LIMITED ต.คอกกระบือ อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร 

10 ทรอปิคอล ฟู้ด อนิดัสตรีส์ จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตผักและผลไม้ ไทย

TROPICAL FOOD INDUSTRIES 221 ซ.พัฒนาการ 53  บรรจภุาชนะผนึก

COMPANY LIMITED  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  และน้ าสับปะรดเขม้ขน้

กรุงเทพฯ (1.17)

11 โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิต COMPOUNDED PLASTIC เยอรมนี

COVESTRO (THAILAND) 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร-   (6.6) เนเธอร์แลนด์

COMPANY LIMITED ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1,5-8 

ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา

 เขตสาทร กรุงเทพฯ
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12 ฟิวเจอร์ ออฟ ซาวด์ (จ.สมุทรปราการ) ผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ ไทย

(ไทยแลนด์) จ ากดั 104/3 หมู่ 17 ถ.เทพารักษ์ ผลิตภณัฑ์จากหนังสัตว์ หนังเทียม เกาหลีใต้

PANYA TECH (3.3) ฮ่องกง

COMPANY LIMITED

13 กาแฟชาวไทยภเูขา จ ากดั (จ.เชยีงใหม่) ผลิตเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพ ไทย

CHAO THAI PHU KHAO COFFEE 66 ถ.ชา้งเผือก ต.ศรีภมูิ  (1.8)

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 

14 เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

CENTRAL JD FINTECH 919/111,919/11 อาคาร- ประเภทพัฒนาซอฟต์แวร์ จนี

 COMPANY LIMITED จวิเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 54, ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

ชั้น 55 ถ.สีลม แขวงสีลม  (HIGH VALUE-ADDED 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ SOFTWARE)

(5.9)

รวม  14  โครงกำร
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