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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 ทัชเทคโนโลยี จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มสูง ไทย
TOUCHTECHNOLOGIES 296 อาคารเคเอสพี ชัน้ 3 (HIGH VALUE-ADDED

COMPANY LIMITED ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  SOFTWARE)
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ (5.7.3)

2 นวิโร เอไอ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท เกาหลีใต้
NEURO AI COMPANY LIMITED 139 อาคารเดอะโอภสั ทองหล่อ  ENTERPRISE SOFTWARE

ชัน้ 6 หอ้งเลขที่ 606  และ DIGITAL CONTENT
ซ.ทองหล่อ 10 ถ.สุขุมวิท  (5.7.2)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
3 แองโกล - ไทย ลีกลั จ ากดั (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน ไทย

ANGOL-THAI LEGAL 133 ซ.สุขุมวิท 57  (7.7) องักฤษ
COMPANY LIMITED (บา้นกล้วยเหนอื) เขตวัฒนา  อติาลี

กรุงเทพฯ
4 บาฟส์ อนิเทค จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตเคร่ืองจักร ไทย

BAFS INTECH 777/5-8 หมู ่9 โครงการทิพย์ 6  ส าหรับเติมน้ ามนัเคร่ืองบนิ
COMPANY LIMITED ต.บางปลา อ.บางพลี  (4.5.2)

จ.สมทุรปราการ 
5 ยูเอม็ที อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิต WIRE HARNESS ญี่ปุน่

UMT INTERNATIONAL 219/26 หมู ่6 ต.บอ่วิน (5.2.4)
COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 31 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 110/2562 (ก.50)
วันจันทรท์ี่ 15 กรกฎำคม 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 27/2562 วันจันทรท์ี่ 15 กรกฎำคม 2562 
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6 เจียงชุน สูทเคส แอนด์ (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก จีน
แฮนด์แบก๊ สแปร์ พาร์ทส์ 33/4 แขวงหว้ยขวาง ส าหรับอตุสาหกรรม

(ประเทศไทย) จ ากดั เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ (6.6)
JIANGSHUN SUITCASE AND
 HANDBAG SPARE PARTS

 (THAILAND) COMPANY LIMITED
7 MR. TAKESHI HIDAKA (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ บราซิล

191 สีลมคอมเพล็ก ชัน้ 16   (7.34) ญี่ปุน่
ตึก 4 ซี  ถ.สีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ
8 MR. EDDY KA KEN HO (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท สหรัฐอเมริกา

4,4/5 ถ.ราชด าริ แขวงปทุมวัน ENTERPRISE SOFTWARE เนเธอร์แลนด์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ DIGITAL CONTENT

(5.9)
9 อนิโนเปยี (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย

INNOPIA (THAILAND) 540 อาคารเมอร์คิวล่ี ชัน้ 22 ENTERPRISE SOFTWARE
 COMPANY LIMITED ถ.เพลินจิต  แขวงลุมพินี และ DIGITAL CONTENT

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (5.7.2)
10 บทีามส์ โซลูชัน่ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มสูง ไทย

BETIMES SOLUTIONS 84/4 ซ.สุขุมวิท 62  (HIGH VALUE-ADDED
COMPANY LIMITED ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก  SOFTWARE)

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (5.7.3)
11 MR. MASAYUKI AOYAMA (จ.ระยอง) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ญี่ปุน่

Nihon Parkerizing Co.,Ltd. (7.34)
Tokyo Japan

12 โนโวลุกซ์ ว็อกซ์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ สวิตเซอร์แลนด์
NOVOLUX WATCH 311 ซ. E3/2 ถ.ฉลองกรุง  ส าหรับนาฬิกา
COMPANY LIMITED แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั (4.1.3)

กรุงเทพฯ
13 โปรมลิล่ิง จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ

PROMILLING 386 หมู ่4 ถ.ฉลองกรุง  ส าหรับนาฬิกาและแว่นตา สวิตเซอร์แลนด์
COMPANY LIMITED แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั (4.1.3)

กรุงเทพฯ
14 พรีซิฟอร์ม จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ สวิตเซอร์แลนด์

PRECIFORM 198 ซ.ฉลองกรุง 31  ส าหรับนาฬิกา
COMPANY LIMITED แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั (4.1.3)

กรุงเทพฯ
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15 2 เอส เมทัล จ ากดั (มหาชน) (จ.สงขลา) ผลิตเหล็กรูปพรรณขึน้รูปเย็น ไทย
2S METAL PUBLIC 8/5 หมู่ 14 ต.ท่าช้าง ชิน้ส่วนโลหะ และการตัดโลหะ
COMPANY LIMITED อ.บางกล่ า จ.สงขลา  (2.16 / 4.1.3)

16 สุธากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) (จ.ลพบรีุ) ผลิตแคลเซียมออกไซด์ ไทย
GOLDEN LIME 89 อาคารคอสโมออฟฟิตพาร์ค  (CACIUM OXIDE) อนิเดีย

 PUBLIC COMPANY LIMITED ชัน้ 6 ยูนติเอช ถ.ปอ๊บปลู่า  และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ จีน
ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด  (CALCIUM HIDROXIDE) อืน่ ๆ

จ.นนทบรีุ  (6.1)
17 เดโคพลาส อนิดัสทรี จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตชิน้ส่วนหรือส่วนประกอบ ไต้หวัน

DECOPLAS INDUSTRY 693 หมู ่4 ถ.สุขุมวิท (เขตส่งออก) พลาสติกส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
COMPANY LIMITED ต.แพรกษา อ.เมอืง  และอเิล็กทรอนกิส์ และแมพ่ิมพ์

จ.สมทุรปราการ (4.5.2 / 6.6)
18 เอน็เอม็บี-มนิแีบ ไทย จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิต ELECTRO-MAGNETIC ญี่ปุน่

NMB-MINEBEA THAI 1 หมู ่7 ถ.พหลโยธิน  PRODUCT
COMPANY LIMITED กโิลเมตรที่ 51 ต.เชียงรากนอ้ย (5.4.15)

อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา
19 โกลด์คาร์บอนอนิเตอร์เทรด จ ากดั (จ.ตรัง) ผลิตถ่านกมัมนัต์ ไทย

GOLD CARBON INTER TRADE 99/9 หมู ่3 ต.กะลาเส  (1.15)
COMPANY LIMITED อ.สิเกา จ.ตรัง

20 ปเิลมิกซ์ (ไทยแลนด์)  จ ากดั (จ.ประจวบคิรีขันธ์) ผลิตใยและ/หรือขุยมะพร้าวอดั อสิราเอล
PELEMIX (THAILAND) 7/3 หมู ่2 ต.ก าเนดินพคุณ (1.15)
COMPANY LIMITED อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

21 แอบโซลูท คอสเมติก จ ากดั (จ.กาญจนบรีุ) ผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ไทย
ABSOLUTE COSMETIC 22/31 หมู ่6 ต.ลาดสวาย  ที่ใช้สารสกดั

COMPANY LIMITED อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
(1.11.3)

22 สยามลัคกีม้ารีน จ ากดั (ไมร่ะบทุี่ต้ัง) บริการขนส่งทางเรือ ไทย
SIAM LUCKY MARINE 100/46 แขวงจันทรเกษม  (7.3.3)
COMPANY LIMITED เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

23 สวัสดี วิชชัน่ จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) การบริการ ไทย
SAWASDEE VISION 55/52 ถ.ก าแพงเพชร 6  แกธุ่รกจิสร้างภาพยนตร์
COMPANY LIMITED แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (7.21)

กรุงเทพฯ
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24 นสัโก ้ซานทิารีแวร์ จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตผลิตภณัฑ์เซรามกิ ไมร่ะบุ
NASCO SANITARYWARE 141 หมู่ 11 ต.คลองมะเด่ือ (2.4.3)

 (THAILAND) COMPANY LIMITED  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
25 MR.WILLIAM D SOUZA (จ.สมทุรสาคร) ผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคิล อนิเดีย

(SENRABETTU) # 75 1st main (6.8)
Banashankari street, India

26 ฮีทเวล อเีลคทริค ฮีทต้ิง (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ จีน
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั 436/126 แขวงหว้ยขวาง  (4.1.3)

HEATWELL ELECTRIC HEATING ) เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
TECHNOLOGY (THAILAND

COMPANY LIMITED
27 ที.ราด (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ญี่ปุน่

T.RAD (THAILAND) 150 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด  เช่น EXHAUST GAS
COMPANY LIMITED ต.บางสมคัร อ.บางปะกง  RECIRCULATION COOLER

จ.ฉะเชิงเทรา (4.8.17)
28 บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากดั (จ.ราชบรีุ) ผลิตยาแผนปจัจุบนั ไมร่ะบุ

BANGKOK LAB AND COSMATIC 48/1 หมู ่5 ถ.หนองแช่เสา และยาแผนโบราณ
COMPANY LIMITED ต.น้ าพุ อ.เมอืง จ.ราชบรีุ  (6.10.2)

29 ไทย นปิปอน เซอกิ ิจ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตหนา้ปดัแสดงการท างาน ญี่ปุน่
THAI NIPPON SEIKI 700/450 หมู ่7 ถ.บางนา - ส าหรับยานพาหนะ
COMPANY LIMITED ตราด ต.ดอนหวัฬ่อ  (VEHICLE METER)

อ.เมอืง จ.ชลบรีุ (4.8.17)
30 เคเอส เพอมาเนน็ท์ จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไทย

KS PERMANENT 39/51 หมู ่12  ซอย 10/1 (5.2.5)
COMPANY LIMITED ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธาน ี
31 ไทย นานา ฟู้ดส์ จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตสารเฮพาริน โซเดียม ไทย

THAI NANA FOODS 50/1 หมู ่6 ต.จอมปลวก  (CRUDE HEPARIN SODIUM)
COMPANY LIMITED อ.บางคนที จ.สมทุรสงคราม (1.12)

รวม  31  โครงกำร
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