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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 นายธิติ จิรนนท์กาล (จ.ชลบรีุ) ผลิตสารสกดัจากวัตถุดิบ ไทย
14 ซ.รามค าแหง 24 แยก 26 ทางธรรมชาติ ไต้หวัน
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ (1.11.2)

กรุงเทพฯ
2 แอสเซนท์ โมบลิิต้ี (กรุงเทพฯ) พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ สิงคโปร์

(ประเทศไทย) จ ากดั 11/1 เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ 10 (E-COMMERCE) ฝร่ังเศส
ASCENT MOBILITY (THAILAND)  ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา  (5.8)

COMPANY LIMITED เขตสาทร กรุงเทพฯ
3 ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มสูง ไทย

2C2P (THAILAND) 9 จ ีทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (HIGH VALUE-ADDED สิงคโปร์
COMPANY LIMITED ฝ่ังใต้ ชั้น 17 ถ.พระราม 9 SOFTWARE)

แขวง / เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (5.7.3)
4 ซิมไบโอร์ พีเอม็อาร์ จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สิงคโปร์

SYMBIOR PMR 128/127 พญาไท พลาซ่า ชั้น 12 ที่ติดต้ังบนหลังคา เยอรมนี
COMPANY LIMITED ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท (7.1.1.2) องักฤษ

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ
5 ซันซอร์ส คลีนเทค เวนเจอร์ส (จ.นนทบุรี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

(ประเทศไทย) จ ากดั 34 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน  ที่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์
SUNSOURCE CLEANTECH  เขตประเวศ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

VENTURES (THAILAND)
COMPANY LIMITED

6 ไอเจนโก ้จ ากดั (กรุงเทพฯ) กจิการซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย
IGENCO 89/35 จเูค่ียวเล้ง ชั้น 3  ENTERPRISE SOFTWARE

COMPANY LIMITED ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงสนามบิน และ DIGITAL CONTENT
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (5.7.2)

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 24 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 159/2562 (ก.67)
วันอังคำรที่ 15 ตลุำคม 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 40/2562 วันอังคำรที่ 15 ตลุำคม 2562 
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7 MR. DINESH KRISHNAJI (กรุงเทพฯ) กจิการซอฟต์แวร์ ประเภท ญี่ปุน่
NERLEKAR 8 อาคารท-ีวัน ซ.สุขุมวิท 40 ENTERPRISE SOFTWARE อนิเดีย

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย และ DIGITAL CONTENT
กรุงเทพฯ (5.7.2)

8 เวิร์ล อนิดัสทรี (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตเคร่ืองตัดหญ้า จีน
WORLD INDUSTRY (THAILAND) 1 หมู ่5 ต.คานหาม อ.อทุัย (LAWN MOWER)

COMPANY LIMITED จ.พระนครศรีอยุธยา (4.5.2)
9 เฮ กวาง (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ เกาหลีใต้

HAE KWANG (THAILAND)  27/52 หมู ่8 ต.บงึ ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ และผลิตภณัฑ์อเิล็กทรอนกิส์

(4.1.3)
10 ไทยยางกจิไพศาล จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตหนา้กากอนามยั ไทย

THAI YANG KITPAISAN  180/1 หมู ่8 ซ.สุขสวัสด์ิ 74  (RESPIRATORY MASK)
COMPANY LIMITED ต.บางครุ อ.พระประแดง (3.11.3)

จ.สมทุรปราการ
11 ยูนคิาบเินต อนิดัสทรี จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตเคร่ืองเรือน จีน

199 หมู่ 9 ต.ล าตาเสา (3.6)
อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา

12 เคนมนิ ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตเส้นหมีแ่ละเส้นกว๋ยเต๋ียว ไทย
KENMIN FOODS (THAILAND 600/45 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 (1.17) ญี่ปุน่

COMPANY LIMITED ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 

13 ซีออน แอดวานซ์ โพลีมกิซ์ จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิต COMPOUNDED RUBBER ไทย
ZEON DAVANCED POLYMIX 111/2 ซ.นคิม 13 หมู ่2 (6.6) ญี่ปุน่

COMPANY LIMITED ต.มะขามคู่ อ.นคิมพัฒนา
จ.ระยอง

14 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ไทย
DENSO (THAILAND) 369 หมู ่3 ถ.เทพารักษ์ ส าหรับยานพาหนะ สิงคโปร์
COMPANY LIMITED ต.เทพารักษ ์อ.เมอืง และ EVAPORATOR

จ.สมทุรปราการ ส าหรับยานพาหนะ
(4.8.17)

15 ท๊อป พลาสติก จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนโลหะ ไทย
TOP PLASTIC 194 หมู ่5 ต.บางนาง  (4.1.3) จีน

COMPANY LIMITED อ.พานทองจ. ชลบรีุ 
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16 ไทย ทาปโิอกา้ โปรดักส์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ผลิตขนมขบเค้ียว อนิเดีย
THAI TAPIOCA PRODUCTS 62/4 ชัน้ 5 ซ.ปราโมทย์ (เยซู) (1.17)

COMPANY LIMITED  ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

17 ยามาโตะ เดนก ิ(ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ชลบรีุ) การชุบเคลือบผิวโลหะ ญี่ปุน่
YAMATO DENKI (THAILAND) 40/17-19 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรม แบบใช้ไฟฟ้า

COMPANY LIMITED โรจนะ ต.อทุัย อ.อทุัย  (ELECTROPLATING)
จ.พระนครศรีอยุธยา (4.2.2)

18 สยามมชิลิน จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตยางล้อส าหรับยานพาหนะ ฝร่ังเศส
MICHELIN SIAM 33/4 ถ.พระราม 9 (4.8.4) สวิตเซอร์แลนด์

COMPANY LIMITED แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
19 ไทยฮ้ัวยางพารา จ ากดั (มหาชน) (จ.ระยอง) ผลิตยางแผ่นรมควัน ไทย

THAI HUA RUBBER PUBLIC  238/1 ถ.รัชดาภเิษก (RIB SMOKED SHEET) จีน
COMPANY LIMITED แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ (1.14.1) สิงคโปร์

สหรัฐอเมริกา
20 ซันไซนอ์นิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (จ.จนัทบุรี) ผลิตพืชผักผลไมแ้ช่แข็ง ไทย

SUNSHINE INTERNATIONAL 43/20-22 หมู ่7 ถ.ล าลูกกา และอบแหง้ จีน
COMPANY LIMITED ต.คูคต อ.ล าลูกกา (1.17)

จ.ปทุมธานี
21 ไฮ คิว ผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์ จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตอาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนกึ ไทย

HI Q FOOD PRODUCTS 16/17 หมู ่7 ซ.วัดสลุด (1.22)
COMPANY LIMITED ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.บางแกว้

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ
22 ศรีเทพ แดร่ี จ ากดั (จ.เพชรบรูณ์) ผลิตผลิตภณัฑ์จากน้ านมดิบ ไทย

SRITHEP DAIRY 477 หมู ่4 ต.จันทึก  (1.17)
COMPANY LIMITED  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

23 ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
COMBINED HEAT AND POWER 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ ที่ติดต้ังบนหลังคา
PRODUCING COMPANY LIMITED บ ีชัน้ 5 ถ.วิภาวดีรังสิต (7.1.1.2)

แขวง / เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
24 แพคเมท แอโรสเปช จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนส าหรับอากาศยาน สหรัฐอเมริกา

PACMET AEROSPACE 240/6 อโยธยาทาวเวอร์ ชัน้ 11 (4.11.1)
COMPANY LIMITED ซ.รัชดาภเิษก 18 ถ.รัชดาภเิษก 

แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ

รวม  24  โครงกำร
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