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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

1 อชิดิะ ไทเซอชิะ (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย

ISHIDA TAISEISHA (THAILAND) 186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเกา่ ENTERPRISE SOFTWARE ญี่ปุน่

COMPANY LIMITED ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง  และ DIGITAL CONTENT

จ.สมุทรปราการ  (5.7.2)

2 MR. STEPHEN WARREN (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท อังกฤษ

หมู่บ้านแบล็คธอน ENTERPRISE SOFTWARE

 ถ. สโคลเฮาแลนด์ ต.บริจ และ DIGITAL CONTENT

จ.วิแกน ประเทศองักฤษ  (5.9)

3 นวนคร สมาร์ท เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (จ.ปทุมธานี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

NAVANAKORN SMART ENERGY 999 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง  ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน้ า

COMPANY LIMITED อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (7.1.1.2)

4 เอน็แม็กซ์ โซล่าร์ วัน จ ากดั (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

ENMAX SOLAR I 57/37 หมู่ 4 ถ.เอกชยั (7.1.1.2)

COMPANY LIMITED ต.โคกขาม อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 20 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 90/2562 (ก.43)

วันจันทรท์ี่ 17 มถุินำยน 2562

                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 23/2562 วันจันทรท์ี่ 17 มถุินำยน 2562 
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

5 ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ (จ.ระยอง) ผลิตชดุสายไฟ เยอรมนี

 ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7/418 หมู่ 6 ต.มาบยางพร  ส าหรับรถจกัรยานยนต์

DTS DRAEXLMAIER อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (4.8.17)

AUTOMOTIVE SYSTEMS  

(THAILAND) COMPANY LIMITED

6 บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.สมุทรสาคร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา ที่ติดต้ังบนหลังคา

B.GRIMM SOLAR POWER แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

7 บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา ที่ติดต้ังบนหลังคา

B.GRIMM SOLAR POWER แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

8 ดีหล่ีไฮ อนิดัสทร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จนี

DILIHI INDUSTRY (THAILAND) 33/4 แขวงห้วยขวาง ส าหรับอตุสาหกรรม

COMPANY LIMITED เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (6.6)

9 เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตเหล็กทรงยาว ไทย

KIANGKAI STEEL CENTER 479 หมู่ 5 ถ.แพรกษา  ส าหรับงานอตุสาหกรรม

COMPANY LIMITED ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง  (2.9.3)

จ.สมุทรปราการ 

10 นอร์คอล เวนเจอร์ แคปิทัล (จ.ตราด) โรงแรม ไทย

กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 35 ซ.บางนา-ตราด 30  (7.23.1) ฮ่องกง

NORCAL VENTURE CAPITAL แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

GROUP (THAILAND) กรุงเทพฯ

COMPANY LIMITED

11 เค.ดับบลิว. เอ ไฟว์ จ ากดั (จ.ภเูกต็) โรงแรม ไทย

K.W. A FIVE 34 ซ.ประยรู 1 ต.ตลาดใหญ่  (7.23.1)

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.ภเูกต็ 

12 เค.ดับบลิว. เอ ไฟว์ จ ากดั (จ.ภเูกต็) โรงแรม ไทย

K.W. A FIVE 98/92-94 ถ.กะตะ ต.กะรน (7.23.1)

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.ภเูกต็ 
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

13 เค.ดับบลิว. เอ ไฟว์ จ ากดั (จ.ภเูกต็) โรงแรม ไทย

K.W. A FIVE 98/92-94 ถ.กะตะ ต.กะรน (7.23.1)

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.ภเูกต็ 

14 สยามไอซิน จ ากดั (จ.ปราจนีบุรี) ผลิต WATER PUMP ญีปุ่่น

SIAM AISIN 235 หมู่ 7 ต.ท่าตูม (4.8.12.1) ไทย

COMPANY LIMITED อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 

15 นิว-เอร่า อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิต STARTER SOLENIOD ญีปุ่่น

NEW-ERA INTERNATIONAL 170 หมู่ 17 ต.บางเสาธง  (4.8.17)

COMPANY LIMITED อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

16 ไทยเสรี เจนเนอเรต้ิง จ ากดั (จ.ก าแพงเพชร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

THAISAREE GENERATING 139-139/1 หมู่ 1 (7.1.1.2)

COMPANY LIMITED ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง 

จ.ก าแพงเพชร 

17 นายเจษฎ ์วนพงศ์ทิพากร (จ.นครราชสีมา) เล้ียงไกเ่นื้อ ไทย

88/1 ถ.โชคชยั-เดชอดุม (1.5.2)

ต.หนองโบสถ ์อ.นางรอง

จ.บุรีรัมย์

18 เซ้าท์อสีต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ้ง (จ.สมทุรสาคร) ผลิตอาหารบรรจภุาชนะผนึก ไม่ระบุ

แอนด์แคนนิ่ง จ ากดั 127/27 อาคารปญัจธาน ีชั้น 22  และอาหารสัตว์เล้ียง

SOUTHEAST ASIAN  ถ.นนทรี (รัชดาภเิษก) บรรจภุาชนะผนึก

PACKAGING AND CANNING แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา  (1.17) / (1.22)

COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

19 ออยล์เพียว แมนเนจเม้นท์ (จ.ระยอง) แปรรูปน้ ามันที่ไม่ต้องการใชแ้ล้ว ไทย

ซิสเต็มส์ จ ากดั 179 ถ.พัฒนาการ ซอย 13 กลับมาใชใ้หม่

OILPURE MANAGEMENT แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  (7.17)

SYSTEMS COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

20 ไทยโตชบิา อตุสาหกรรม จ ากดั (จ.นนทบุรี) ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไทย

THAI TOSHIBA ELECTRIC 129/1-5 ถ.ติวานนท์  (5.1.3) ญีปุ่่น

INDUSTRIES COMPANY LIMITED ต.ท่าทราย อ.เมือง 

จ.นนทบุรี

รวม  20  โครงกำร
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