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ศูนย์บริการลงทนุ                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

1 นายภนที ธีรปัญโญมานท (จ.อบุลราชธานี) กจิการสถานพยาบาล ไทย

519, 521 ชยางกรู  (7.28.3)

อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 

2 คิมอนั เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) กิจการบริษัทการค้า- สิงคโปร์

KIMANN TECHNOLOGIES 888/37 หมู ่19 ถ.บางพลี-ต าหรุ  ระหว่างประเทศ

(THAILAND) COMPANY LIMITED ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี (7.6)

จ.สมุทรปราการ

3 โชเอ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) กิจการบริษัทการค้า- ญีปุ่น่

SHOEI TRADING (THAILAND) 90 อาคารซีดับเบิล้ย ูทาวเวอร์ เอ  ระหว่างประเทศ

COMPANY LIMITED ยนูิต เอ 2604 แขวงห้วยขวาง (7.6)

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทั้งสิน้จ ำนวน 25 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบบัที่ 111/2561 (ก.64)

วันจันทรท์ี่ 1 ตุลำคม 2561

                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 38/2561 วันจันทรท์ี่ 1 ตุลำคม 2561 
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

4 โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอ ี3 จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SOLAR ROOFTOP CE 3 23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14  ที่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์

 COMPANY LIMITED ซ.สุขมุวิท 63 ถ.สุขมุวิท  (7.1.1.2)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

5 เดอะ เมค-อทิ จ ากดั (จ.ชลบุรี) กจิการผลิตกระเป๋า เยอรมนี

THE MAKE-IT COMPANY LIMITED 117/44 หมู ่4 ต.พลูตาหลวง (3.3) เบลเยยีม

 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

6 ดีไซน์ เกทเวย ์จ ากดั (กรุงเทพฯ) กจิการซอฟต์แวร์ ไทย

DESIGN GATEWANY 54 อาคารบีบี ชั้น 14  (5.7.1) ญีปุ่น่

COMPANY LIMITED  ห้องเลขที่ 1402 ถ.สุขมุวิท 21 (อโศก) 

สุขมุวิท21(อโศก) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

7 MR. CHANG MING CHUAN (จ.ฉะเชิงเทรา) กจิการผลิตเคร่ืองจกัรอตัโนมัติ ไต้หวัน

475-26 Pingzhen, Taoyuan  ส าหรับงานอตุส าหกรรม เช่น

Taiwan  AUTOMATIC DRILLS

RESHARPENING MACHINE

(4.5.1.1)

8 มิตซูบิชิ อเิลคทริค (จ.ระยอง) ผลิตอปุกรณ์ ELECTRONIC ญีปุ่น่

ไทย ออโต้-พาร์ท จ ากดั 60/16 หมู ่3 ต.มาบยางพร CONTROL AND MEASUREMENT

MITSUBISHI ELECTRIC อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ส าหรับยานพาหนะ เช่น

THAI AUTO-PARTS CORNER SENSOR ELECTRONICS

COMPANY LIMITED CONTROL UNIT

(5.4.4)

9 ทีอาร์ดับบลิว สเทียร่ิง (จ.ระยอง) ผลิตถงุลมนิรภัย สหรัฐอเมริกา

แอนด์ ซัซเพนชั่น จ ากดั 64/2 หมู ่4 อ.ปลวกแดง (4.8.8.1)

TRW STEERING SUSPENSSTON จ.ระยอง 

COMPANY LIMITED

10 โซล่า รูฟท็อป ซีอ ี3 จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ไทย

SOLAR ROOFTOP CE 3 23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14  แสงอาทิตยท์ี่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์

 COMPANY LIMITED ซ.สุขมุวิท 63 ถ.สุขมุวิท  (7.1.1.2)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

11 ดับบลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ไทย

WHA ENERGY COMPANY LIMITED 9/241-242 อาคารยูเอม็ทาวเวอร์ แสงอาทิตยท์ี่ติดต้ังบนหลังคา

ชัน้ 24 ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง  (7.1.1.2)

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

12 โซล่า รูฟท็อป ซีอ ี3 จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ไทย

SOLAR ROOFTOP CE 3 23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14  แสงอาทิตยท์ี่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์

 COMPANY LIMITED ซ.สุขมุวิท 63 ถ.สุขมุวิท  (7.1.1.2)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

13 กรีนรีเวอร์ พาเนล (จ.สงขลา) ผลิตแผ่นชิ้นไม้อดั ไทย

(ประเทศไทย) จ ากดั 222 หมู ่4 ต.ท่าช้าง ปาร์ติเกลิบอร์ด

GREEN RIVER PANELS อ.บางกล่ า จ.สงขลา (1.15)

(THAILAND) COMPANY LIMITED

14 สหชัยไทยพืชผล จ ากดั (จ.พะเยา) ผลิตขงิดอง ไทย

SAHACHAI THAI CROPS 26/60 หมู ่7 ถ.กิ่งแกว้  (1.17)

 COMPANY LIMITED ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 

15 บางกอก เชน ฮอสปิทอล (จ.สระแกว้) กจิการสถานพยาบาล ไทย

จ ากดั (มหาชน) 44 หมู ่4 ต.ปากเกร็ด  (7.28.3) ต่างชาติ

BANGKOK CHAIN HOSPITAL อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

PUBLIC COMPANY LIMITED

16 อตุสาหกรรมทวีวงษ์ จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป ไทย

THAVEE VONG INDUSTRY 206/63 ถ.เจษฎาวิถี จากเนือ้ปลาบดแช่แขง็

COMPANY LIMITED ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  (1.17)

17 ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (จ.นครปฐม) ผลิตมอเตอร์ ไทย

จ ากดั (มหาชน) 78 หมู ่3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี  ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

PIONEER MOTOR ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี (5.2.3)

PUBLIC COMPANY LIMITED จ.นครปฐม 

18 เอนซไปร์ อนิดัสตรี จ ากดั (จ.เพชรบุรี) กจิการวิจยัและพัฒนา ไทย

ENZPIRE INDUSTRY 87 ถ.พรมแดน เขตบางบอน  (7.11)

COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

19 อนิโนเว็ค เอเชีย จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตเคร่ืองจกัร เช่น ไทย

INNOVEK ASIA 19/1 ซ.สามแยกบายพาส COOLING TOWER

COMPANY LIMITED ถ.สุขมุวิท ต.เนินพระ  (4.5.2)

อ.เมือง จ.ระยอง 

20 ซินิเท็กซ์ อนิดัสตร้ี จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตแผ่นพลาสติก ไทย

ZENITEX INDUSTRY 889 หมู่ 4 ถ.สายเกษตร (3245)  ส าหรับอตุสาหกรรมต่างๆ

COMPANY LIMITED ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (6.6)

21 ฟาร์ม ชูสิน (จ.สตูล) ผลิตปุย๋อนิทรีย์ ไทย

เตือนใจ 99 จ ากดั 195 หมู ่10 ต.ทุ่งนุย้  (1.1)

FARM CHOOZIN TUERNJAI 99 อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

 COMPANY LIMITED

22 นายอานันท์ จาโกต้า (จ.สมุทรปราการ) ผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนือ้สัตว์ ไทย

878/103 ถ.ศรีนครินทร์ (1.17)

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

 กรุงเทพฯ

23 MR. TA-PING TUNG (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตส่ิงปรุงแต่งอาหาร ไต้หวัน

7F-1,No.70,Gongyequ  (1.17)

1st Rd,Xitun District,

Taichung City,Taiwan 

24 ยนูิวานิชน้ ามันปาล์ม (จ.กระบี่) ผลิตน้ ามันเมล็ดในปาล์ม ไทย

จ ากดั (มหาชน) 258 หมู ่2 ถ.อา่วลึก-แหลมสัก (1.10) สวิตเซอร์แลนด์

UNIVANICH PALM OIL ต.อา่วลึกใต้ อ.อา่วลึก จ.กระบี่ องักฤษ

PUBLIC COMPANY LIMITED อื่น ๆ

25 วีเวิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนยบ์่มเพาะด้านนวัตกรรม สิงคโปร์

WEWORK (THAILAND) 395/4-5 นราธวิาสราชนครินทร์ 24 (INNOVATION INCUBATION เนเธอร์แลนด์

 COMPANY LIMITED แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา CENTER)

กรุงเทพฯ (7.9.2.4)

รวม  25  โครงกำร
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