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ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

1 บีซีพีจ ีจ ากดั (มหาชน) (กรุงเทพฯ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

BCPG PUBLIC 2098 อาคารเอม็ทาวเวอร์ ชั้น 12 ที่ติดต้ังบนหลังคา ต่างชาติ

COMPANY LIMITED ถ.สุขมุวิท แขวงพระโขนงใต้ (7.1.1.2)

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

2 เอน็โด้ ไล้ท์ต้ิง (ประเทศไทย) (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญีปุ่่น

 จ ากดั (มหาชน) 364 หมู่ 17 ถ.เทพารักษ์ (7.6)

ENDO LIGHTING (THAILAND) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

PUBLIC COMPANY LIMITED จ.สมุทรปราการ 

3 ออปเปิ้ล ไลท์ต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จนี

OPPLE LIGHTING (THAILAND) 79/2 อาคารเอส.พ.ีดี. ชั้น 2  (7.6)

 COMPANY LIMITED ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ

4 โครเนส (ไทยแลนด์) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ เยอรมนี

KRONES (THAILAND) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา (7.5)

 COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 37 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 113/2561 (ก.66)

วันจันทรท์ี่ 8 ตลุำคม 2561

                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 36/2561 วันจันทรท์ี่ 8 ตลุำคม 2561 
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

5 รีคัฟเวอร่ี สยาม จ ากดั (จ.เชียงใหม)่ ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ ไทย

RECOVERY SIAM 92/1 ยูนิต 205-206 ชัน้ 2 ถ.มหิดล (7.5) ฮ่องกง

 COMPANY LIMITED ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6 โอริออน แมชชนีเนอร่ี เอเซีย จ ากดั (จ.พระนครศรีอยธุยา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญีปุ่่น

ORION MACHINERY ASIA 33/3 หมู่ 5 ต.สามบัณฑิต  (7.6)

 COMPANY LIMITED อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 

7 อนิเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ (กรุงเทพฯ) ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ ฝร่ังเศส

แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั 40 ชั้น 2-3 อาคารนคิมฯ ลาดกระบงั (7.5)

INTERNATIONAL MANAGEMENT  ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง 

AND SERVICES (THAILAND) แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 

COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

8 อนิเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ฝร่ังเศส

แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั 40 ชั้น 2-3 อาคารนคิมฯ ลาดกระบงั (7.6)

INTERNATIONAL MANAGEMENT  ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง 

AND SERVICES (THAILAND) แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 

COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

9 MR. MAXIME PAUL (กรุงเทพฯ) บริการทดสอบ ฝร่ังเศส

27/25 สุขมุวิทปาร์คคอนโด ซ. 10  ทางวิทยาศาสตร์

แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (7.14)

10 MR. ALI ALSATI (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ซีเรีย

131/458 พระราม 9  (5.7.2)

แขวง/ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

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

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

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

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

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

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

13 ควิกเฟรมซิสเต็มส์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตผ้าพิมพ์ด้วยระบบดิจทิัล ไทย

QUICK FRAME SYSTEM 16,16/1 ซ.เอกชยั 63  (DIGITAL PRINTED FABRIC)

COMPANY LIMITED แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ (6.14.2)

14 MR. NATHAN ELUMALAY (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตโครงสร้างโลหะ มาเลเซีย

7 Persiaran Bruas Damansara ส าหรับงานกอ่สร้างและ

Heights Kuala Lumpur งานอตุสาหกรรม

Malaysia (4.14.2)

15 โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอ ี1 จ ากดั (จ.ล าพูน) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SOLAR ROOFTOP CE 1 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14  ที่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

16 โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอ ี1 จ ากดั (จ.ล าพูน) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SOLAR ROOFTOP CE 1 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14  ที่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

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

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

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

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

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

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

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

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

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

20 รีกลั แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) กจิการส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ ไทย

REGAL MANAGEMENT SOLUTION 84/6 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122  (7.5) หมู่เกาะเคยแ์มน

COMPANY LIMITED ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

21 MR. WEI LIU (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองจกัร และ จนี

7C1, Times Plaza, No.1  ชิ้นส่วนอากาศยาน เชน่

Taizi Road, Shekou,  SIDE PLATE, MANIFOLD และ

Shenzhen City, Guangdong,  CONNECTOR COMPONENT

China  (4.5.2)  และ (4.11.2)

22 สมาร์ต ไซลินเดอร์ จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตลูกกล้ิงส าหรับผลิตหรือ จนี

SMART CYLINDER 42/10 หมู่ 2 ต.นาดี  อดัลาย (PRINTING ROLLER)

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  (4.5.2)

23 ทีอาร์ดับบลิว สเทียร่ิง (จ.ระยอง) ผลิตเขม็ขดันิรภยัและ สหรัฐอเมริกา

แอนด์ ซัซเพนชั่น จ ากดั 64/2 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง  ชิ้นส่วนเขม็ขดันิรภยั

TRW STEERING AND  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  (4.8.8.1) / (4.8.17)

SUSPENSSION COMPANY LIMITED

24 บีจ ีเอน็ซิส จ ากดั (จ.ปราจนีบุรี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

BG ENSYS COMPANY LIMITED 47/1 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ที่ติดต้ังบนหลังคา

ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  (7.1.1.2)

25 ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) (จ.ชลบุรี) ผลิตสายควบคุม (CONTROL ไทย

THAI STEEL CABLE 700/737 หมู่ 1 ต.พานทอง  CABLE) ส าหรับยานพาหนะและ

PUBLIC COMPANY LIMITED อ.พานทอง จ.ชลบุรี  ชิ้นส่วน เชน่ INNER WIRE,

INNER SHAFT และ OUTER 

CASING เป็นต้น และรางกระจก

(WINDOW REGULATOR) และ

ชิ้นส่วน เชน่ CABLE ASSY เป็นต้น

และ OUTER SHIELD

(4.8.17)

26 MR. SHUHEI BESSHO (จ.ชลบุรี) ผลิต WIRE HARNESS ญีปุ่่น

54-3 Hama5-bancho, Utazu-cho, (5.2.4)

Ayauta-gun, Kagawa 

27 MR. SERGEY VASILYEV (กรุงเทพฯ) บริการเทคโนโลยดิีจทิัล รัสเซีย

9/103 สุขมุวิท 65 (DIGITAL SERVICE) เนเธอร์แลนด์

 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.9)
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

28 เดอะลิตเต้ิลแองเจิ้ล (จ.ฉะเชงิเทรา) สร้างภาพยนตร์ไทย ไทย

มูฟวี่เพลยแ์ลนด์ จ ากดั 55/131 ถ.ก าแพงเพชร 6  (7.20)

THE LITTLE ANGEL แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

MOVIE PLAY LAND กรุงเทพฯ

COMPANY LIMITED

29 สยาม เด็นโซ่ (จ.ชลบุรี) ผลิตปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง ไทย

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 700/618 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด ส าหรับเคร่ืองยนต์รถยนต์ สิงคโปร์

SIAM DENSO MANUFACTURING ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง  (FUEL INJECTION PUMP),

COMPANY LIMITED จ.ชลบุรี  หัวฉดีเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์

ดีเซล (DIESEL INJECTOR),

รางร่วม (COMMON RAIL),

หัวฉดีเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์

กา๊ซโซลีน (GASOLINE INJECTOR)

(4.8.17)

30 เอน็.ที.แอล. มารีน จ ากดั (ไม่ระบุที่ต้ัง) ขนส่งทางเรือ ไทย

N.T.L. MARINE 80 ซ.บางนา-ตราด 30  (7.3.3)

COMPANY LIMITED ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ

31 ด้า ยุ่น เทคโนโลยี (จ.สมุทรสาคร) ผลิตลูกกล้ิงส าหรับผลิตหรือ จีน

(ไทยแลนด์) จ ากดั 18/59 หมู่ 5 ต.นาดี  อดัลาย (PRINTING ROLLER)

DA YUN TECHNOLOGY อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (4.5.2)

(THAILAND) COMPANY LIMITED

32 ธัญญสิริกจิ จ ากดั (จ.ตรัง) ผลิตน้ ายางขน้ ไทย

THANYASIRIKIT 16 ถ.รถไฟ 1 ต.ปากแพรก (CONCENTRATED LATEX)

COMPANY LIMITED อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (1.14.1)

33 Ms. YOKO SUZUKI (จ.สระบุรี) ผลิตอาหารส าเร็จรูป สิงคโปร์

6F Nihonmbashi Muromachi  และกึ่งส าเร็จรูปแชแ่ขง็

Bldg, 3-4-7 Nihombashi  (1.17)

Muronmachi

34 โฟคัส เวก บางนา จ ากดั (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะชมุชน ไทย

FOCUS WHEIG BANGNA 90 อาคารเอส.ซี.แมนชั่น ชั้น 3  (REFUSE DERIVED FUEL) ฝร่ังเศส

COMPANY LIMITED ห้องเลขที่ 6 ซ.เจริญใจ (1.16.2)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทุน

35 โฟคัส เวก บางนา จ ากดั (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ ไทย

FOCUS WHEIG BANGNA 90 อาคารเอส.ซี.แมนชั่น ชั้น 3  (1.1) ฝร่ังเศส

COMPANY LIMITED ห้องเลขที่ 6 ซ.เจริญใจ

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ

36 โตโยต้า โบโชคุ (จ.ชลบุรี) ผลิตชิ้นส่วนโครงเบาะรถยนต์ ไทย

สยาม เมทัล จ ากดั 700/617 หมู่ 4 ต.บ้านเกา่  (4.8.17)

TOYOTA BOSHOKU SIAM อ.พานทอง จ.ชลบุรี

METAL COMPANY LIMITED

37 สยามลัคกี้มารีน จ ากดั (ไมร่ะบทุี่ต้ัง) ขนส่งทางเรือ ไทย

SIAM LUCKY MARINE 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 (7.3.3)

COMPANY LIMITED ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ

รวม  37  โครงกำร
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