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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

1 คีรีวงศ์ไบโอกา๊ซ จ ากดั (จ.สุพรรณบุรี) ผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซชีวภาพ ไทย
KEEREEWONG BIOGAS 8 หมู ่2 ต.พลับพลาไชย  (7.1.1.2)

COMPANY LIMITED อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
2 บีจ ีเอน็เนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากดั (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

BG ENERGY SOLUTION 47/1 หมู ่2 ถ.รังสิต-นครนายก ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี (7.1.1.2)

3 MR. SHULIN XIONG (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตผลิตภัณฑ์แกว้ เช่น สิงคโปร์
No.79 Street 15th Road,  HOLLOW GLASS DOOR
Longyan Industrial Zone. (2.4.2)
Humen Town, Dongguan 
City, Guangdong Province. 

4 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.นครศรีธรรมราช) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา

B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)
ROOFTOP COMPANY LIMITED

5 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.นครศรีธรรมราช) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา

B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)
ROOFTOP COMPANY LIMITED

โครงกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทั้งสิน้จ ำนวน 34 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบบัที่ 12/2562 (ก.6)
วันจันทรท์ี่ 21 มกรำคม 2562
                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 3/2562 วันจันทรท์ี่ 21 มกรำคม 2562 
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน
6 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.นครศรีธรรมราช) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED
7 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.ชัยภูม)ิ ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED
8 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.ตรัง) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED
9 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.พิษณุโลก) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED
10 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.ชัยภูม)ิ ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED
11 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.ชัยภูม)ิ ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

รูฟท็อป จ ากดั 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  ที่ติดต้ังบนหลังคา
B.GRIMM SOLAR POWER เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

ROOFTOP COMPANY LIMITED
12 โคนิค พรีซิชั่น จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญีปุ่น่

CONIC PRECISION 55/22 หมู ่4 ต.บึงค าพร้อย  (INTERNATIONAL TRADING
COMPANY LIMITED อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธาน ี CENTERS : ITC)

(7.6)
13 MR. JOSEPH SABA (กรุงเทพฯ) ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ ไอร์แลนด์

11 Rue De La Clef (INTERNATIONAL HEAD
 Paris 75005 10310 QUARTER : IHQ)

(7.5)
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน
14 MR. JAN MRAZEK (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และ เช็ก

19/7 จงัแมนโนวา กรุงปราก เชื่อมโยงเพื่อบริหารจดัการขอ้มูล
 สหพันธ์สาธาณรัฐเช็ก  BIG DATA, DATA ANALYTICS

รวมถงึ PREDICTIVE ANALYTICS
(5.7.3)

15 เหิงทง (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จนี
HENGTONG (THAILAND) 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 10  (INTERNATIONAL TRADING

COMPANY LIMITED ห้องเลขที่ 1008 ถ.รัชดาภิเษก  CENTERS : ITC)
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (7.6)

16 MR. JAMES MURRAY (จ.เชียงราย) ผลิตกตีาร์ สหรัฐอเมริกา
280 หมู ่13 ต.บ้านดู่ (3.5)
อ.เมือง จ.เชียงราย 

17 MR. LIM CHEE PANG (กรุงเทพฯ) พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ มาเลเซีย
Plot 21, Medan Bayan Lepas,  (E-COMMERCE)
Taman Perindustrian Bayan (5.8)

Lepas, Phase IV, Bayan 
Lepas, Penang, 

18 MR. RUI LIAO (กรุงเทพฯ) พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ จนี
8-3-401 ถ.ลองเยวหยาง (E-COMMERCE)
สาธารณรัฐประชาชนจนี  (5.8)

19 MR. REMI PASCAL SIMONET (จ.เชียงใหม่) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย
271/19 หมู ่4 ต.สันผักหวาน ENTERPRISE SOFTWARE ฝร่ังเศส

อ.หางดง จ.เชียงใหม่  และ DIGITAL CONTENT
(5.7.2)

20 คิม เทค จ ากดั (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เกาหลี
KIM TECH COMPANY LIMITED 169/146 ต.ห้วยกะป ิ (INTERNATIONAL TRADING

อ.เมือง จ.ชลบุรี CENTERS : ITC)
(7.6)

21 เซเรนิต้ี ชาร์เตอร์ จ ากดั (ไม่ระบุที่ต้ัง) ให้เช่าและเดินเรือท่องเที่ยว ไทย
SERENITY CHARTER 167/3 หมู ่4 ถ.สุขมุวิท กม.157 (7.22.1) ฝร่ังเศส
 COMPANY LIMITED ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

 จ.ชลบุรี
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน
22 กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (จ.มหาสารคาม) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

(ไทยแลนด์) จ ากดั 161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชั้น 12  ที่ติดต้ังบนหลังคา เนเธอร์แลนด์
GREEN YELLOW SOLAR 1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชด าริ (7.1.1.2)

(THAILAND) COMPANY LIMITED แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
23 กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

(ไทยแลนด์) จ ากดั 161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชั้น 12  ที่ติดต้ังบนหลังคา เนเธอร์แลนด์
GREEN YELLOW SOLAR 1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชด าริ (7.1.1.2)

(THAILAND) COMPANY LIMITED แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
24 นายเออร์วิน เดอ สมิท (จ.นครสวรรค์) ผลิตส่ิงปรุงแต่งอาหาร เช่น เนเธอร์แลนด์

780/298 ถ.เจริญกรุง ซอสพริก และน้ าจิ้ม
แขวง/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ (1.17)

25 เดอร์มา อนิโนเวชั่น จ ากดั (จ.กาญจนบุรี) ผลิตส่ิงปรุงแต่งส าหรับ ไทย
DERMA INNOVATION 111/1 หมู ่4 ซ.แจง้วัฒนะ 19 ประทินร่างกาย เช่น สบู่
 COMPANY LIMITED ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  และเคร่ืองส าอาง

จ.นนทบุรี (6.15)
26 คาเน อนิโนเวชั่น จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตอาหารเสริมจากสารสกดั ไทย

KANAE INNOVATION 9 หมู ่21 ต.บางพลีใหญ่  จากวัตถดิุบทางธรรมชาติ ญีปุ่น่
 COMPANY LIMITED อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  (1.18)

27 แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง ไทย
SANG CHAROEN FOUNDRY 23/3 หมู ่2 ซ.สุขาภิบาล 7 ที่หล่อขึ้นรูปเอง เช่น POST จนี
 (1987) COMPANY LIMITED ถ.ปูเ่จา้สมิงพราย ต.ส าโรง  TENSION GUIDE

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (4.1.2)
28 MR. AARON CHEE ZIN TING (กรุงเทพฯ) สถานฝึกฝนวิชาชีพ มาเลเซีย

1908 นาซาเวกสัทาวเวอร์ (7.19.1) ฟิลิปปินส์
ถ.รามค าแหง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ
29 ทอมโบว์ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตแม่พิมพ์ และการซ่อมแซม ญีปุ่น่

TOMBOW (THAILAND) 247 ซ.ฉลองกรุง 31  แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง
COMPANY LIMITED แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง  (4.5.2)

กรุงเทพฯ
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน
30 ยเูนียน ออโตพาร์ทส (จ.ระยอง) ผลิตซ่ีลวดและสลักเกลียว ไม่ระบุ

มานูแฟคเชอร่ิง จ ากดั 102 หมู ่6 ถ.ปูเ่จา้สมิงพราย  รถจกัรยานยนต์
UNION AUTOPARTS ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง  (4.8.17)
MANUFACTURING จ.สมุทรปราการ
COMPANY LIMITED

31 MR. YUE WANG (จ.ชลบุรี) ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น จีน
13A03 Shuanghu  PIPE FITTING

(4.1.3)
32 ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (จ.ระยอง) ผลิตโพลีโพรไพลีน ไม่ระบุ

IRPC PUBLIC 299 หมู ่5 ถ.สุขมุวิท  (6.4)
COMPANY LIMITED ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

33 เอสซีจ ีซิเมนต์ จ ากดั (จ.สระบุรี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SCG CEMENT 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย  (7.1.1.2)

COMPANY LIMITED แขวง/เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
34 ไมยเ์ออร์ อนิดัสตรีส์ จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตภาชนะหุงต้มที่ท าจากโลหะ องักฤษ

MEYER INDUSTRIES LIMITED 38/9 หมู ่5 ต.ทุ่งสุขลา  (4.1.3)
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

รวม  34  โครงกำร
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