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1 ท็อปเวลล์ อลิาสติกส์ (จ.สมทุรปราการ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ไทย
เทคโนโลยี จ ากดั 3110 หมู ่10 ซอย 32 ถ.แบร่ิง (7.34) ไต้หวัน

TOPWELL ELASTIC (สุขุมวิท 107) ต.ส าโรงเหนอื  จีน
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

2 อาร์ติคูลัส จ ากดั (กรุงเทพฯ) ใหบ้ริการเทคโนโลยีดิจิทัล ไทย
ARTICULUS COMPANY LIMITED 179/110 ซ.ร่วมมติรพัฒนา (DIGITAL SERVICES)

แยก 8 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง  (5.9)
เขตบางเขน กรุงเทพฯ

3 เฮียร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (กรุงเทพฯ) บริการแกธุ่รกจิสร้างภาพยนตร์ เกาหลี
HERE INTERNATIONAL 100/11 ซ.เอกมัย 22(ซ.นวลน้อย)  (7.21) มาเลเซีย

COMPANY LIMITED ถ.สุขุมวทิ 63 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ

4 MR. TAO CHENG (จ.สมทุรปราการ) พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ จีน
Hangzhou Plaything Network (E-COMMERCE)

Technology Co.,Ltd. (5.8)
Hangzhou, PRC (CHINA)

5 คอยล์มาสเตอร์ อเิล็กทรอนกิส์ (จ.ชลบุรี) ผลิต ELECTRO-MAGNETIC จีน
(ไทยแลนด์) จ ากดั 357/110 ต.เขาคันทรง PRODUCT เกาหลีใต้

COILMASTER ELECTRONICS อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (5.4.15)
(THAILAND) COMPANY LIMITED

6 พี.ซี.ดี.วาย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
P.C.D.Y. CORPORATION 888/1 หมู่ 3 ต.โคกกรวด ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.นครราชสีมา (7.1.1.2)

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 24 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 153/2562 (ก.63)
วันจันทรท์ี่ 30 กันยำยน 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 38/2562 วันจันทรท์ี่ 30 กันยำยน 2562 
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7 พี.ซี.ดี.วาย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
P.C.D.Y. CORPORATION 888/1 หมู่ 3 ต.โคกกรวด ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.นครราชสีมา (7.1.1.2)
8 พี.ซี.ดี.วาย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

P.C.D.Y. CORPORATION 888/1 หมู่ 3 ต.โคกกรวด ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.นครราชสีมา (7.1.1.2)

9 พี.ซี.ดี.วาย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
P.C.D.Y. CORPORATION 888/1 หมู่ 3 ต.โคกกรวด ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.นครราชสีมา (7.1.1.2)
10 ดิสคัฟเวอร่ิง ภเูกต็ จ ากดั (จ.ภเูกต็) พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ ไทย

DISCOVERING PHUKET 259/4 หมู ่5 ต.เชิงทะเล (E-COMMERCE) เอกวาดอร์
COMPANY LIMITED อ.ถลาง จ.ภเูกต็ (5.8)

11 ไอ สแตนเลส สตีล จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตเหล็กแผ่นไร้สนมิรีดเย็น ไทย
I STAINLESS STEEL 11/10 หมู่ 6 ต.คลองมะเด่ือ ท่อเหล็กไร้สนมิ และการตัดโลหะ จีน
COMPANY LIMITED อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  (COIL CENTER)

(2.9.6 / 2.10.2 / 2.16)
12 ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จ ากดั (จ.สุราษฎร์ธาน)ี ผลิตน้ ามนัปาล์มดิบ ไทย

THAI TALLOW AND OIL  30 หมู่ 4 ถ.พระแสง-ชัยบุรี  และน้ ามนัเมล็ดในปาล์ม
 COMPANY LIMITED ต.ไทรขึง อ.พระแสง (1.10)

จ.สุราษฎร์ธานี
13 เอน็เอม็บี-มนิแีบ ไทย จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตชิน้ส่วนส าหรับผลิตภณัฑ์ ญี่ปุน่

NMB-MINEBEA THAI 1 หมู ่7 ถ.พหลโยธิน อเิล็กทรอนกิส์
COMPANY LIMITED กโิลเมตรที่ 51 อ.บางปะอนิ (5.4.19)

จ.พระนครศรีอยธุยา
14 MR. JUNG - HUANG HO (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์ ไต้หวัน

NO.50 Lane 1, Guodao โทรคมนาคม
Luihou Street, TAIWAN (5.4.3.2)

15 MR. JEREMIAH  SIENA (กรุงเทพฯ) ENTERPRISE SOFTWARE ฮ่องกง
Block Aero Technologies (5.7.2)

Limited, HONGKONG
16 ดอเทอร์สแอนด์ซัน (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.นครปฐม) บริการออกแบบอปุกรณ์ตกแต่ง ไทย

DAUGHTERS AND SON 98 หมู ่3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี หรือติดต้ังในหอ้งน้ าและหอ้งครัว
 (THAILAND) COMPANY LIMITED ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี (3.9)

จ.นครปฐม 
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17 นารา โกลบอล จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตของเล่น ไทย
NARA GLOBAL 428 ถ.อนามยังามเจริญ (3.7)

COMPANY LIMITED แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพฯ

18 MR. WANG, YUFENG (จ.สระบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองเรือน จีน
NO.13 Tianjiagang Street, (3.6)
Qibao Jiuxing Minhang,

Shanghai,CHINA
19 ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิต STABILIZER BAR ญี่ปุน่

CHUHATSU (THAILAND) 17/3 หมู ่2 ต.บา้นค่าย ส าหรับยานพาหนะ
 COMPANY LIMITED อ.บา้นค่าย จ.ระยอง  (4.8.17)

20 แมกนา่ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (จ.ระยอง) ผลิตชุดไฟส าหรับรถยนต์ ฮ่องกง
(ประเทศไทย) จ ากดั 64/205 หมู ่4 นคิมอตุสาหกรรม- (4.8.17)

MAGNA AUTOMOTIVE อสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
TECHNOLOGY (THAILAND) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

COMPANY LIMITED จ.ระยอง
21 วี เอ เอส การ์เมน้ท์ (จ.มหาสารคาม) ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ไทย

(ประเทศไทย) จ ากดั 30 บา้นเลิงจาน ต.แกง่เลิงจาน (3.1.4)
V A S GARMENT (THAILAND) อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

COMPANY LIMITED
22 นางสาวนงนชุ พิศแลงาม (จ.นครพนม) ผลิตยางแท่ง ไทย

116/1 หมู ่7 ถ.นาเคียน (1.14.1)
ต.นาเคียน อ.เมอืง
จ.นครศรีธรรมราช

23 MR. AVIEL BUCHNIK (จ.ชลบรีุ) ผลิตผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ ฮ่องกง
571 RSU Tower, ชนดิใช้คร้ังเดียวทิ้ง อสิราเอล

Sukhumvit 31 Bangkok (3.11.2)
24 นายแสงสิน ตรัยภกัดีกลู (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตอปุกรณ์กฬีา ไต้หวัน

1/105 ถ.กาญจนาภเิษก (3.4)
แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพฯ

รวม  24  โครงกำร
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