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ศูนย์บริการลงทนุ                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ

1 นายธนภทัร อทุวราพงศ์ (จ.ภเูกต็) ศูนย์บม่เพาะด้านนวัตกรรม ไทย
95/161 แขวงบางชัน (7.9.2.4)

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
2 MR. YONG KOO LEE (จ.สมทุรปราการ) ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เกาหลีใต้

95/1468 ซ.สุขุมวิท 64 (4.8.17)
แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ
3 อยุธยา แอคคิวซิชั่น จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ไทย

AYUTTHAYA ACCUCISION 16/1 หมู่ 5 ต.บอ่โพง  (4.1.3)
COMPANY LIMITED อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 ทเีคซี โกลบอล จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เกาหลีใต้
TKC GLOBAL 2/25 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขลา  (4.1.3)

COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ
5 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (กรุงเทพฯ) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

รูฟทอ็ป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ
6 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (กรุงเทพฯ) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

รูฟทอ็ป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ
7 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.กาญจนบรีุ) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 27 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบบัที่ 1/2563 (ก.1)
วันจันทรท์ี่ 6 มกรำคม 2563
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 1/2563 วันจันทรท์ี่ 6 มกรำคม 2563 
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ
8 MR. JASON JOHN FOX (จ.ชลบรีุ) สนบัสนนุการค้าและการลงทนุ ไทย

444 ต.หนองปรือ (7.7) องักฤษ
อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ

9 บริหารดอทคอม จ ากดั (กรุงเทพฯ) กจิการซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย
BORIHAN DOT COM 163 ซ.สุขุมวิท 62/1  ENTERPRISE SOFTWARE
COMPANY LIMITED ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ และ DIGITAL CONTENT

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (5.7.2)
10 นายจาง ซ่ือ โปว๋ (จ.ระยอง) ผลิตเส้นใยโพลีโพรพลีิน จีน

JINGMEN, CHINA (POLYPROPYLENES STAPLE
FIBER)

(3.1.1.3)
11 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.สกลนคร) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
12 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.ร้อยเอด็) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท ที่ติดต้ังบนหลังคา

เขตพญาไท กรุงเทพฯ (7.1.1.2)
13 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.เพชรบรูณ์) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
14 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.ภเูกต็) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
15 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.จันทบรีุ) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
16 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
17 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.ราชบรีุ) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ
18 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท ที่ติดต้ังบนหลังคา

เขตพญาไท กรุงเทพฯ (7.1.1.2)
19 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
20 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั (จ.ปราจีนบรีุ) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ ไทย

SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 เพร์ิล แบงกค็์อก 8 ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงถนนพญาไท (7.1.1.2)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ
21 เจอเีอม็ (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองจักร ญี่ปุ่น

JEM (THAILAND) 700/770 นิคมอุตสาหกรรม- (4.5.3)
 COMPANY LIMITED อมตะซิต้ีชลบุรี หมู ่3 

ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
22 นางสาว LAI NAR LAM (จ.ระยอง) ผลิตหลอดไฟ จีน

64/236 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง (5.2.5)
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

23 ลองเวล คอมพาน ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิต POWER CORD ไต้หวัน
LONGWELL COMPANY 81 หมู่ 2 ต.พมิพา (5.2.5)

(THAILAND) COMPANY LIMITED อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24 ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตลูกสูบเคร่ืองยนต์ ญี่ปุ่น

HONDA FOUNDRY (ASIAN) 353 หมู่ 6 ถ.ราชสีมา-โชคชัย (4.8.7.9)
COMPANY LIMITED ต.หนองระเวียง อ.เมอืง

จ.นครราชสีมา
25 ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตลูกสูบเคร่ืองยนต์ ญี่ปุ่น

HONDA FOUNDRY (ASIAN) 353 หมู่ 6 ถ.ราชสีมา-โชคชัย (4.8.7.9)
COMPANY LIMITED ต.หนองระเวียง อ.เมอืง

จ.นครราชสีมา
26 จีเคเอน็ ไดรฟไลน์ (จ.ระยอง) ผลิต HYPOID GEAR เยอรมนี

 (ประเทศไทย) จ ากดั 64/9 หมู่ 4 นคิมอตุสาหกรรม- (4.8.17) ไทย
GKN DRLVESHAFTS อสีเทร์ิน ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง

 (THAILAND) COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
27 ชินวู โกลบอล จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองปรับอากาศ เกาหลีใต้

SHINWOO GLOBAL 123/3 หมู่ 3 ต.บงึ  (5.2.5)
COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

รวม  27  โครงกำร

Page 3 of 3


