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1 มอสกี ้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย
MOSCII CORPORATION 6/54 อาคารสตาร์แคท  ENTERPRISE SOFTWARE

COMPANY LIMITED ซ.งามวงศ์วาน 59  และ DIGITAL CONTENT
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (5.7.2)

2 ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
WHA SOLAR COMPANY LIMITED 9/241-242 อาคารยูเอม็ ชัน้ 24  ที่ติดต้ังบนหลังคา

ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง  (7.1.1.2)
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

3 ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
WHA SOLAR COMPANY LIMITED 9/241-242 อาคารยูเอม็ ชัน้ 24  ที่ติดต้ังบนหลังคา

ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง  (7.1.1.2)
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

4 ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
WHA SOLAR COMPANY LIMITED 9/241-242 อาคารยูเอม็ ชัน้ 24  ที่ติดต้ังบนหลังคา

ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง  (7.1.1.2)
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

5 นายธนวัฒน ์เตชสมบรูณ์สุข (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไต้หวัน
234 มไหสวรรย์ แขวงส าเหร่  EMBEDDED SOFTWARE มาเลเซีย

เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ (5.7.1)

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 29 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 101/2562 (ก.48)
วันจันทรท์ี่ 8 กรกฎำคม 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 26/2562 วันจันทรท์ี่ 8 กรกฎำคม 2562 

Page 1 of 4



ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

6 MR. DIRK BOERGMANN (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน เยอรมนี
589/128, 23rd Floor Central (7.7)

 City TowerDebaratana
แขวงบางนาเหนอื เขตบางนา 

กรุงเทพฯ
7 เอสอเีอ อเิล็กทริค เอเชีย จ ากดั (จ.ชลบรีุ) บริการออกแบบทางวิศวกรรม ไทย

SEA ELECTRIC ASIA 72 หมู ่4 ถ.หนองสามสัก  (7.13) ออสเตรเลีย
COMPANY LIMITED อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 

8 อะไลท์ โซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน สิงคโปร์
ALIGHT SOLUTIONS (THAILAND) 1788 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ์ (7.7) อนิเดีย

 COMPANY LIMITED หอ้งเลขที่ 3001-3003,3009- แคนาดา
3014 ชัน้ 30 ถ.เพชรบรีุตัดใหม่ 
แขวงบางกะป ิเขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ
9 MR. MASANORI SHINDEN (กรุงเทพฯ) ใหบ้ริการเทคโนโลยีดิจิทัล ญี่ปุน่

54 อาคารบบี ีสุขุมวิท 21 (อโศก) (DIGITAL SERVICES)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.9)

10 เอมเมจิน จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ซอฟต์แวร์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มสูง ไทย
AIMAGIN COMPANY LIMITED 555/387 หมู ่5  ต.บางเมอืง (HIGH VALUE-ADDED

อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ SOFTWARE)
(5.7.3)

11 เอทีที คอนซัลแตนท์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ATT CONSULTANTS 151 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ ที่ติดต้ังบนหลังคา
 COMPANY LIMITED เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

12 โตว่า ไทย จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ญี่ปุน่
TOWA THAI COMPANY LIMITED 91/53 หมู ่3 ต.โสธร (7.34)

อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา 
13 แพลนท์ เอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ฮ่องกง

PLANT A FOODS (THAILAND) 399 อาคารอนิเตอร์เช้นท์ (7.34)
 COMPANY LIMITED แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ
14 MR. ANDREAS WOSCHEK (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ เยอรมนี

HELM ASIA PTE.,LTD. (7.34)
#36-06 THE CONCOURSE

300 BEACH ROAD, SINGAPORE
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15 นายโยธิน อนิทรประสงค์ (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน ไทย
นากาจมิ่า โอโน & ทัสเน่มัทสุ  (7.7) สิงคโปร์

ประเทศไทย ชั้น 34 ตึกใบราจ 689 
ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ

16 โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (จ.ระยอง) บริการสอบเทียบมาตรฐาน ไทย
FLOWLAB & SERVICE 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด  (CALIBRATION SERVICES) เยอรมนี
 COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.ระยอง  (7.15)

17 เฟลคซิแทลลิค ซีลล่ิง เทคโนโลยี จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตอปุกรณ์เคร่ืองจักร สหราช-
FLEXITALLIC SEALING 464/111 หมูบ่า้นพร้อมพัฒน์ (4.5.2) อาณาจักร

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED กรีนโนวา ถ.ปญัญาอนิทรา สหรัฐอเมริกา
แขวงสามวาตะวันตก  เนเธอร์แลนด์

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ สิงคโปร์
18 อลูคอน จ ากดั (มหาชน) (จ.ชลบรีุ) ผลิตตัวกระปอ๋งอะลูมเินยีม ไทย

ALUCON PUBLIC 500 หมู ่1 ซ.ศิริคาม (4.1.3) ต่างชาติ
COMPANY LIMITED ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนอื 

อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 
19 ยูนแิมสส์ โรลเลอร์ จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองจักร จีน

UNIMASS ROLLER 597/2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (4.5.2)
 COMPANY LIMITED หมู ่4  ซ.14 บี ถ.สุขุมวิท 

ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
20 เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด์ จ ากดั (จ.ภเูกต็) โรงแรม ไทย

KOH MAPHRAO ISLAND 990 อบัดุลลาฮิมเพลส (7.23.1) มอลต้า
COMPANY LIMITED แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

21 ทีเอฟเอม็เอส จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตอาหารสัตว์ ไมร่ะบุ
TFMS COMPANY LIMITED 72 หมู ่7 ถ.เลียบคลองภาษเีจริญ- (1.22)

ฝ่ังเหนอื ต.สวนหลวง 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 

22 ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ ญี่ปุน่
HITACHI METALS (THAILAND) 1/60 หมู ่5 ถ.โรจนะ  (4.1.3)

 COMPANY LIMITED ต.คานหาม อ.อทุัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา
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23 ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ปราจีนบรีุ) ผลิตหนงัแต่งส าเร็จ สิงคโปร์
SADESA (THAILAND) 89 หมู ่11 ถ.สามโคก-เสนา  (1.13) อรุุกวัย
COMPANY LIMITED ต.บางนมโค อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
24 MR. ZHANG, DABING (จ.ระยอง) ผลิตเฟอร์นเิจอร์ จีน

NO.555 of Yangtze River (3.6)
Road,TangJunMingDi Tambon,

HanJiang Amphoe,
JiangSu Province 

25 เกษตรชล 2559 จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตไกช่ าแหละ ไทย
KASETCHON 2559 912 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย  (1.6)
COMPANY LIMITED อ.เมอืง  จ.ชลบรีุ 

26 เฟล็กซ่ีแพลน ดีไซน ์จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตเฟอร์นเิจอร์ ไทย
FLEXCIPLAN DESIGN 3 ซ.สุขาภบิาล 2 ซอย 11  (3.6)
 COMPANY LIMITED แยก 2-3 แขวงประเวศ

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ
27 หว้ยบง ไบโอเทค จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซชีวภาพ ไทย

HUAYBONG BIOTECH 99 หมู ่20 ถ.ด่านขุนทด-ยังบาดาล และกา๊ซชีวภาพ
COMPANY LIMITED ต.หว้ยบง อ.ด่านขุนทด  (7.1.1.2) / (1.16.2)

จ.นครราชสีมา
28 MR. YOULIN WANG (กรุงเทพฯ) ผลิตการชุบเคลือบผิวโลหะแบบ จีน

SEN FUNG VACUUM PHYSICAL VAPOR DEPOSITION
PLATING, SHENZHEN (PVD PLATING)

CHINA (4.2.1)
29 ลูกกล้ิงอตุสาหกรรมไทย จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองจักร ไมร่ะบุ

THAI INDUSTRIAL ROLLERS 1/35 ซ.สุขุมวิท 30  (4.5.2)
COMPANY LIMITED ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

รวม  29  โครงกำร
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