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ศูนย์บริการลงทนุ                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

1 บางเขนชัย จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

BANGKHENCHAI 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉยั  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ

2 บางเขนชัย จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

BANGKHENCHAI 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉยั  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ

3 บางเขนชัย จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

BANGKHENCHAI 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉยั  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ

4 บางเขนชัย จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

BANGKHENCHAI 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉยั  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทั้งสิน้จ ำนวน 19 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบบัที่ 115/2561 (ก.68)

วันอังคำรที่ 16 ตุลำคม 2561

                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 40/2561 วันอังคำรที่ 16 ตุลำคม 2561 
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

5 แอก็ซ์เซิล ซอฟต์แวร์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

AXLE SOFTWARE 114/48 หมู ่18 เชียงราก (5.7)

COMPANY LIMITED ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี

6 MR. YOSHIFUMI ONUMA (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญีปุ่น่

1 เอฟมายอาร์คนฮิอนบาชิ ตึก 10-16 (7.6)

ถ.นฮิอนบาชิ ต.โทมซิาวาโชว 

อ.โชวคุ จ.โตเกยีว 

7 เอน็อไีอเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญีปุ่น่

NEIS (THAILAND) 700/436 หมู ่7 ต.ดอนหัวฬ่อ  (7.6)

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.ชลบุรี 

8 MR. ANDERS FRUMMERIN (กรุงเทพฯ) ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญีปุ่น่

28 ถ.สุขมุวิท ซอย 13  (7.5) สวีเดน

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ

9 ไทย ซันวา จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิต VACUUM PUMP ญีปุ่น่

THAI SANWA 700/851 หมู ่5 ต.หนองกะขะ สาหรับยานพาหนะ

COMPANY LIMITED อ.พานทอง จ.ชลบุรี  (4.8.17)

10 ฟีลัคซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตผลิตภัณฑ์ ELECTRO- เกาหลี

FEELUX (THAILAND) 46/147 หมู ่3 ต.บ้านบึง MAGNETIC PRODUCT

COMPANY LIMITED อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้แก ่หม้อแปลงไฟฟ้า

(5.4.15)

11 MR. KEVIN O'BRIEN (จ.เชียงใหม่) ศูนยฟ์ื้นฟูสุขภาพ สหรัฐอเมริกา

345/26 หมู ่3 ต.สันปูเลย  (7.23.4)

อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

12 แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากดั (จ.สงขลา) ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป ไทย

PACIFIC FISH PROCESSING 27/4 หมู ่7 ถ.เกา้เส้ง-จะนะ  จากเนือ้ปลาบดแช่แขง็

COMPANY LIMITED  ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา (1.17)

จ.สงขลา 

13 เค-วาสเซอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตท่อและขอ้ต่อพลาสติก จนี

K-WASSER TECHNOLOGY 67 ซ.ปากน้ ากระโจมทอง 39 ส าหรับอตุสาหกรรม

COMPANY LIMITED แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ (6.6)

14 ไทยรวมสินพัฒนาอตุสาหกรรม จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตอาหารส าเร็จรูป ไทย

THAI UNION MANUFACTURING 979/13-16 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็ จากเนือ้สัตว์แช่แขง็ จนี

COMPANY LIMITED ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท  (1.17)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

15 คาเนมิทซึ สลิท (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตการตัดโลหะ (COIL CENTER) ญีปุ่น่

KANEMITSU SLIT (THAILAND) 700/397 นิคมฯ อมตะนคร หมู ่6 (2.16)

COMPANY LIMITED  ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี

16 นิปปอน แกสเกต็ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ญีปุ่น่

NIPPON GASKET (THAILAND) 102/10 หมู ่20 ต.คลองหนึง่  เช่น ปะเกน็

 COMPANY LIMITED อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี แผ่นรองหนุนของปะเกน็

(4.8.17)

17 เอแอลเอส เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (จ.ปทุมธาน)ี บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ออสเตรเลีย

(ประเทศไทย) จ ากดั 75/37 หมู ่11 ต.คลองหนึง่  (7.14) สิงคโปร์

A L S TESTING SERVICES อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

 (THAILAND) COMPANY LIMITED

18 นายทรงพล  ชิตเจริญ (จ.นครราชสีมา) เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย

89 หมู ่1 ต.โพธิ์กลาง (1.5.2)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

19 นางสาวสุปราณี  ชิตเจริญ (จ.นครราชสีมา) เล้ียงไกเ่นือ้ ไทย

89 หมู ่1 ต.โพธิ์กลาง (1.5.2)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รวม  19  โครงกำร
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