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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 ไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป จ ากดั (จ.อา่งทอง) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
RICELAND GROUP  14/1 ต.โพสะ อ.เมอืง ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED จ.อา่งทอง (7.1.1.2)

2 ซันบมี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (จ.สระบรีุ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฮ่องกง
SUNBEAM ENERGY 184/23 อาคารฟอร่ัม ชัน้ 12 ที่ติดต้ังบนหลังคา ไทย
COMPANY LIMITED แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

3 กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (จ.สงขลา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนเธอร์แลนด์
(ไทยแลนด์) จ ากดั 161/1 เอส จ ีทาวเวอร์ 12  ที่ติดต้ังบนหลังคา ฝร่ังเศส

GREEN YELLOW SOLAR 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ราชด าริ (7.1.1.2)
(THAILAND) COMPANY LIMITED แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ

4 กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (จ.สุราษฎร์ธาน)ี ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนเธอร์แลนด์
(ไทยแลนด์) จ ากดั 161/1 เอส จ ีทาวเวอร์ 12  ที่ติดต้ังบนหลังคา ฝร่ังเศส

GREEN YELLOW SOLAR 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ราชด าริ (7.1.1.2)
(THAILAND) COMPANY LIMITED แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ

5 กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (จ.นครสวรรค์) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนเธอร์แลนด์
(ไทยแลนด์) จ ากดั 161/1 เอส จ ีทาวเวอร์ 12  ที่ติดต้ังบนหลังคา ฝร่ังเศส

GREEN YELLOW SOLAR 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ราชด าริ (7.1.1.2)
(THAILAND) COMPANY LIMITED แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ

6 กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (จ.นครสวรรค์) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนเธอร์แลนด์
(ไทยแลนด์) จ ากดั 161/1 เอส จ ีทาวเวอร์ 12  ที่ติดต้ังบนหลังคา ฝร่ังเศส

GREEN YELLOW SOLAR 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ราชด าริ (7.1.1.2)
(THAILAND) COMPANY LIMITED แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 38 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 142/2562 (ก.60)
วันจันทรท์ี่ 16 กันยำยน 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 36/2562 วันจันทรท์ี่ 16 กันยำยน 2562 
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7 อมิแพค โซล่าร์ จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IMPACT SOLAR 999/9 ดิออฟฟิศเศส แอท  ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน้ า

COMPANY LIMITED เซ็นทรัลเวิลด์ 45 ถ.พระราม 1  (7.1.1.2)
แขวง / เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

8 ซันกรุ๊ป เทคโนโลยี จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย
SUNGROUP TECHNOLOGY 1/97-98 ถ.พหลโยธิน ซอย 40  (7.14)

 COMPANY LIMITED  แขวงเสนานคิม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ

9 MR. BRETT CAULTON (จ.นนทบรีุ) ใหบ้ริการเทคโนโลยีดิจิทัล ไทย
The Bangkok  (DIGITAL SERVICES) องักฤษ

เขตสาทร กรุงเทพฯ ประเภทย่อย บริการระบบ- เนเธอร์แลนด์
ซอฟต์แวร์ฐาน (SOFTWARE

PLATFORM)
(5.9)

10 พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จ ากดั (จ.มกุดาหาร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
PREMIER BIO ENERGY 187 หมู ่7 ต.นาแก้ว  ที่ติดต้ังบนหลังคา
 COMPANY LIMITED อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร (7.1.1.2)

11 ควอลิต้ี แอสโซซิเอทส์ จ ากดั (จ.ชลบรีุ) บริการสอบเทียบมาตรฐาน ไทย
QUALITY ASSOCIATES 80/8 สามวา แขวงบางชัน (7.15)
 COMPANY LIMITED  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

12 นายอนชิ ชาวลา (กรุงเทพฯ) กจิการซอฟต์แวร์ ประเภท อนิเดีย
23/32 แขวงคลองตันเหนอื ENTERPRISE SOFTWARE

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และ DIGITAL CONTENT
(5.7.2)

13 แอร์ - คิวซี จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตเคร่ืองจักรอตัโนมติั ฟินแลนด์
AIR - QC 28/18 หว้ยโปง่-หนองบอน ที่มกีารออกแบบทางวิศวกรรม

 COMPANY LIMITED จ.ระยอง (4.5.1.2)
14 เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SCG CEMENT 1 ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ ที่ติดต้ังบนหลังคา
 COMPANY LIMITED เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

15 เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SCG CEMENT 1 ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน้ า

 COMPANY LIMITED เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)
16 อเิรเด๊ียน โซล่าเพาเวอร์ 5 จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

IRRADIANCE SOLARPOWER 5 29/11 หมู ่3 ต.นาดี ที่ติดต้ังบนหลังคา
 COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร  (7.1.1.2)
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17 อเิรเด๊ียน โซล่าเพาเวอร์ 2 จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IRRADIANCE SOLARPOWER 2 29/11 หมู ่3 ต.นาดี ที่ติดต้ังบนหลังคา

 COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร  (7.1.1.2)
18 MR. HUANG SHISEN (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตพืชผักผลไมอ้บแหง้ จีน

44/5 ถ.นมิติรใหม ่ (1.17)
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

19 ซาบกิ อนิโนเวทีฟ พลาสติคส์ (จ.ระยอง) ผลิต COMPOUNDED PLASTIC สิงคโปร์
(ประเทศไทย) จ ากดั 64/22 หมู ่4 ต.ปลวกแดง (6.6)

SABIC INNOVATIVE PLASTICS อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(THAILAND) COMPANY LIMITED

20 โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตชิน้ส่วนแมพ่ิมพ์ ญี่ปุน่
TOYODA SEIKO (THAILAND)  64/80 หมู ่4 อ.ปลวกแดง แมพ่ิมพ์

COMPANY LIMITED  จ.ระยอง และการซ่อมแซมแมพ่ิมพ์
(4.5.2)

21 มารูยาซึ อนิดัสตรีส์ (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ญี่ปุน่
ไทยแลนด์ จ ากดั 89/336 ต.บอ่วิน  (4.8.17)

MARUYASU INDUSTRIES  อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 
THAILAND COMPANY LIMITED

22 อนิทิเกรเทด พรีซิชัน่ เอน็จิเนยีร่ิง (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ องักฤษ
(ประเทศไทย) จ ากดั 99/1 หมู ่7 ถ.พหลโยธิน (4.1.3) จีน

INTEGRATED PRECISON  ต.สนบัทึบ อ.วังนอ้ย
ENGINEERING (THAILAND) จ.พระนครศรีอยุธยา

COMPANY LIMITED
23 ป.พานชิรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จ ากดั (จ.สุราษฎร์ธาน)ี ผลิตน้ ามนัปาล์มดิบ ไทย

P.PANITRUNGRUENG 51/126 แขวงดอนเมอืง และเมล็ดในปาล์มอบแหง้
 PALMOIL COMPANY LIMITED เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ (1.10)

24 จิวเวลร่ี พลาเนท จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตเคร่ืองประดับ ไทย
JEWELRY PLANET 199 ถ.ฉลองกรุง (3.8)
COMPANY LIMITED แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั 

 กรุงเทพฯ
25 MR. CHEN SHAODUN (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองเรือน จีน

1279/188 หมู ่6 (3.6)
ต.ท้ายบา้นใหม ่อ.เมอืง

จ.สมทุรปราการ
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26 คลีนแมก็ซ์ เอน็เนอร์ยี (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สหรัฐอาหรับ-
(ไทยแลนด์) จ ากดั 4,4/5 เซ็นเวิลด์ทาวเวอร์ 12 ที่ติดต้ังบนหลังคา เอมเิรตส์

CLEANMAX ENERGY (THAILAND) 1230 ราชด าริ แขวงปทุมวัน (7.1.1.2)
COMPANY LIMITED เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

27 ไดนชิิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิต COMPOUNDED PLASTIC ไทย
DAINICHI COLOR (THAILAND) 60/78 หมู ่19 ถ.พหลโยธิน และ MASTERBATCH ญี่ปุน่

COMPANY LIMITED ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง (6.6) ฮ่องกง
จ.ปทุมธาน ี

28 MR. ZHANG JIANER (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ไมร่ะบุ
20R BAOFENGGE STREET (4.8.17)

CHINA
29 เหล็กสยาม (2001) จ ากดั (จ.สระบรีุ/จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตเหล็กรูปพรรณ ไทย

THE SIAM IRON AND STEEL 555 อาคารรสา 2 ชัน้ 20 (SECTION STEEL) อนิเดีย
 (2001) COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร และเหล็กลวด (WIRE ROD)

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (2.9.3 / 2.9.4)
30 โชคชัย เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตการตัดโลหะ และผลิตภณัฑ์ ไมร่ะบุ

CHOKCHAI ENGINEERING 13/1 หมู ่2 ต.บงึค าพร้อย โลหะและชิน้ส่วนโลหะ
COMPANY LIMITED อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (2.16 / 4.1.3)

31 อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตชิน้ส่วนยางสังเคราะห์ อติาลี
RPS TECHNOLOGIES 101/96 หมู ่20 ถ.พหลโยธิน (6.6)
COMPANY LIMITED ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี
32 ไทยอสีเทิร์น พัลพ์ แอนด์ (จ.ชลบุรี) ผลิตเยือ่กระดาษ ไทย

เพเพอร์ จ ากดั 199 หมู ่2 ต.เขาซก จากทะลายปาล์มเปล่า ลิกเตนสไตน์
THAI EASTERN PULP AND อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ (1.15)
 PAPER COMPANY LIMITED

33 เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั (จ.สระบรีุ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SCG CEMENT COMPANY LIMITED 1 ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน้ า

 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)
34 เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั (จ.นครศรีธรรมราช) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SCG CEMENT COMPANY LIMITED 1 ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน้ า
 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

35 โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SOLAR ENERGY SOCIETY 1177 อาคารเพิร์ลแบงกค็์อก ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED ชัน้ 8 แขวงสามเสนใน (7.1.1.2)
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
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36 ไทยพอลลูเทค แมชชินเนอร่ี จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตระบบหุน่ยนต์พ่นสีอตัโนมติั ไทย
THAIPOLLUTECH MACHINERY 324/36 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์  (4.5.1.1)

COMPANY LIMITED หอ้ง 301-302 ชัน้ 3 ถ.สรรพาวุธ
แขวง / เขตบางนา กรุงเทพฯ

37 นายสมศักด์ิ  จิตติพลังศรี (จ.นนทบรีุ) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ไทย
39/9 หมู ่9 ซ.ดวงมณี (ELECTRONICS DESIGN)

ถ.งามวงศ์วาน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
อ.เมอืง จ.นนทบรีุ ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

 (CONTROL BOX และ PCBA)
(5.6.2)

38 คิวเอม็บ ีจ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตผลิตภณัฑ์ ไต้หวัน
QMB COMPANY LIMITED 788/38 มอเตอร์เวย์ ส าหรับโทรคมนาคมต่าง ๆ

แขวงประเวศ เขตประเวศ (5.3.2.2)
กรุงเทพฯ

รวม  38  โครงกำร
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