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ล ำดบั บริษัท
ทีต่ัง้โครงกำร/

สถำนทีต่ดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำต/ิ

กำรร่วมทนุ

1 เอสซีจี เปเปอร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SCG PAPER ENERGY 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED แขวง / เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

2 เอสซีจี เปเปอร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SCG PAPER ENERGY 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED แขวง / เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

3 เอสซีจี เปเปอร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (จ.ก าแพงเพชร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SCG PAPER ENERGY 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED แขวง / เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

4 MR. RAVIKUMAR SRINIVASAN (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ อนิเดีย
131/1/2 แฟลตเลขที่ 101 (7.34)

ซาอสี อพาร์ทเมนต์ 4
ปเูน ่ ประเทศอนิเดีย

5 ซูมิโตโม อเีล็คตริก ไวร่ิง (จ.นครราชสีมา) ผลิต WIRE HARNESS ไทย
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7/125 หมู่ 4 ต.มาบยางพร (5.2.4) ญี่ปุน่

SOMITOMO ELECTRIC WIRING อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
SYSTEMS (THAILAND) 

COMPANY LIMITED
6 MR. CHEN BAOHUA (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตหลอดไฟแบบ LED จีน

597 แขวงหว้ยขวาง (5.2.2)
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 40 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 174/2562 (ก.74)
วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 43/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 
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7 นายพงศ์สุธี นธิิไกรวุฒิ (จ.นนทบุรี) ผลิตระบบเคร่ืองจักรอตัโนมติั ไทย
22 ซ.ราชพฤกษ ์18 ที่มขีัน้ตอนการออกแบบ

ถ.ราชพฤกษ ์แขวงบางระมาด ระบบอตัโนมติัและระบบควบคุม
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ การปฏบิติังานด้วยสมองกลเอง

(4.5.1.1)
8 เซ้าท์ สตาร์ จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองปรับอากาศ แคนาดา

SOUTH STAR 163/8 หมู ่3 ต.บงึ หรือเคร่ืองท าความเย็น
COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา  จ.ชลบรีุ (5.2.5)

9 นายไชยศลย์ รัตนาวากลุ (จ.สมทุรปราการ) ผลิตหฟูัง (EARPHONE) ไทย
877 แขวงบางบ าหรุ (5.3.5)

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
10 MR. MASABU IEDA (จ.ชลบุรี) ผลิตระบบเคร่ืองจักรอตัโนมติั ญี่ปุน่

3-15-7 Koseidorinishi, ที่มขีัน้ตอนการออกแบบ
Okazaki, Aichi, JAPAN ระบบอตัโนมติัและระบบควบคุม

การปฏบิติังานด้วยสมองกลเอง
(4.5.1.1)

11 อเิรเด๊ียน โซล่าเพาเวอร์ 2 จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IRRADIANCE SOLAR POWER 2 29/11 หมู ่3 ต.นาดี  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)
12 อเิรเด๊ียน โซล่าเพาเวอร์ 2 จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

IRRADIANCE SOLAR POWER 2 29/11 หมู ่3 ต.นาดี  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)

13 อเิรเด๊ียน โซล่าเพาเวอร์ 2 จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IRRADIANCE SOLAR POWER 2 29/11 หมู ่3 ต.นาดี  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)
14 อเิรเด๊ียน โซล่าเพาเวอร์ 2 จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

IRRADIANCE SOLAR POWER 2 29/11 หมู ่3 ต.นาดี  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)

15 อเิรเด๊ียน โซล่าเพาเวอร์ 2 จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IRRADIANCE SOLAR POWER 2 29/11 หมู ่3 ต.นาดี  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)
16 เอน็แมก๊ซ์ โซล่าร์ วัน จ ากดั (จ.นครปฐม) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

ENMAX SOLAR I 57/37 หมู ่4 ถ.เอกชัย ที่ติดต้ังบนหลังคา
 COMPANY LIMITED ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)
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17 เอน็แมก๊ซ์ โซล่าร์ วัน จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ENMAX SOLAR I 57/37 หมู ่4 ถ.เอกชัย ที่ติดต้ังบนหลังคา

 COMPANY LIMITED ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (7.1.1.2)
18 เอสเอฟซี โซลาร์ จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SFC SOLAR 135/10 อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ที่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์
 COMPANY LIMITED 7 ซ.นาทอง ถ.รัชดาภเิษก (7.1.1.2)

แขวง / เขตดินแดง กรุงเทพฯ
19 เอสเอฟซี โซลาร์ จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SFC SOLAR 135/10 อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ที่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์
 COMPANY LIMITED 7 ซ.นาทอง ถ.รัชดาภเิษก (7.1.1.2)

แขวง / เขตดินแดง กรุงเทพฯ
20 MR. TAKESHI HETA (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ญี่ปุน่

18 ถ.รัชดาภเิษก ENTERPRISE SOFTWARE
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และ DIGITAL CONTENT

กรุงเทพฯ (5.7.2)
21 บอีเีอไทย จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท เกาหลีใต้

BEATHAI COMPANY LIMITED 54 บบีบีวิด้ิง 2106 ถ.สุขุมวิท 21  ENTERPRISE SOFTWARE
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื  และ DIGITAL CONTENT

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.7.2)
22 คิงซิกแนล เคเบลิ เทคโนโลยี (จ.ระยอง) ผลิต POWER CABLE ฮ่องกง

(ไทยแลนด์) จ ากดั 300/65 หมู ่1 ต.ตาสิทธิ์ (5.2.5) จีน
KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

(THAILAND) COMPANY LIMITED
23 บ.ีกริม โซลาร์ เพาเวอร์ (จ.สมทุรสาคร) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

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

ROOFTOP COMPANY LIMITED  กรุงเทพฯ
24 ยูนวิานซ์ จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ไมร่ะบุ

UNIVANCE (THAILAND) 221/14 หมู ่6 ต.บงึ (4.8.6.4)
COMPANY LIMITED อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

25 ไธร์ฟ พรีซิชัน่ อนิดัสตรี จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตการตัดโลหะ จีน
THRIVE PRECISION INDUSTRY 52/3 หมู ่9 ต.หนองต าลึง (2.16)

 COMPANY LIMITED อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 
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26 ทีเอสบ ีบางกอก จ ากดั (จ.ปราจีนบรีุ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฮ่องกง
TSB BANGKOK 50/1057 หมู ่2 ต.บงึยีโ่ถ ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน้ า ญี่ปุน่

COMPANY LIMITED อ.ธัญบรีุ จ.ปทุมธาน ี (FLOATING SOLAR FARM)
(7.1.1.2)

27 บจีี เอน็เนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
BG ENERGY SOLUTION 47/1 หมู ่2 ถ.รังสิต-นครนายก ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบรีุ จ.ปทุมธานี (7.1.1.2)
28 นชิชิน แมนแูฟคเจอร่ิง (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ไมร่ะบุ

(ประเทศไทย) จ ากดั 7/140 นคิมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี  (4.8.7)
NISSIN MANUFACTURING  ระยอง หมู ่4 ต.มาบยางพร

(THAILAND) COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
29 ไดนา่ เมททอล จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ไมร่ะบุ

DYNA METAL 634-640 ถ.หลวง แขวงปอ้มปราบ  (4.8.17)
COMPANY LIMITED เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

30 จ-ีเทคคุโตะ อสีเทิร์น จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ไมร่ะบุ
G - TEKT EASTERN 58/1 หมู ่4 นคิมอตุสาหกรรม ปัม๊ขึน้รูป แมพ่ิมพ์
COMPANY LIMITED อสีเทิร์น ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง และการซ่อมแซมแมพ่ิมพ์

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (4.5.2 / 4.8.17)
31 เวิร์ล อนิดัสทรี (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตเคร่ืองเรือน จีน

WORLD INDUSTRY (THAILAND) 1 หมู ่5 ต.คานหาม อ.อทุัย (3.6)
COMPANY LIMITED จ.พระนครศรีอยุธยา

32 โชคสมทุรมารีน จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) บริการรับฝากหอ้งเย็น ไทย
CHOCKSAMUT MARINE 57/40 หมู ่4 ต.โคกขาม (1.19)

COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 
33 นายวิชิต แกว้วิเชียร (กรุงเทพฯ) กจิการสถานบีริการอดัประจุไฟฟ้า ไทย

9/3 หมู ่2 ถ.สุวรรณศร ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ต.บวัลอย  อ.หนองแค จ.สระบรีุ (7.27)

34 อเีลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สวีเดน
ELECTROLUX THAILAND 1910 อเีลคโทรลักซ์ (4.1.3 / 5.1.3)

COMPANY LIMITED ถ.เพชรบรีุตัดใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
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35 ไฮ คิว ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตซอสปรุงอาหาร ไทย
HI Q FOOD PRODUCTS 16/17 หมู ่7 ซ.วัดสลุด และอาหารพร้อมรับประทาน

COMPANY LIMITED ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.บางแกว้ (1.17)
อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ

36 ไทยนามพลาสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (จ.สมทุรสาคร) ผลิต PVC LEATHER ไทย
THAI NAM PLASTIC PUBLIC 40 หมู ่7 ถ.เพชรเกษม (6.6) จีน

COMPANY LIMITED ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน ญี่ปุน่
จ.สมทุรสาคร 

37 เด่นไทย สตีล จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตตะปู ไทย
DEN THAI STEEL 61/1 หมู ่2 ถ.เศรษฐกจิ (4.1.3)

 COMPANY LIMITED ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมทุรสาคร 

38 อ ีฮับ ฮวด จ ากดั (จ.สงขลา) ผลิตน้ ายางข้น ไทย
E HUP HUAT 152 หมู ่3 ต.เขามเีกยีรติ  (1.14.1)

COMPANY LIMITED อ.สะเดา จ.สงขลา
39 พรีแมกซ์ อเิล็กทรอนกิส์ (จ.ระยอง) ผลิตผลิตภณัฑ์อเิล็กทรอนกิส์ สิงคโปร์

(ประเทศไทย) จ ากดั 500/146-150 หมู ่3 ต.ตาสิทธิ์ ส าหรับส านกังาน ไต้หวัน
PRIMAX ELECTRONICS อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ชิน้ส่วนส าหรับผลิตภณัฑ์

(THAILAND) COMPANY LIMITED กลุ่มภาพและเสียง
และ ELECTRO-MAGNETIC

PRODUCT
(5.3.5 / 5.3.6 / 5.4.15)

40 มิลล์คอน บรูพา จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตเหล็กแท่ง (BILLET) ฮ่องกง
MILLCON BURAPA  99 หมู ่3 ต.นคิมพัฒนา (2.8)
 COMPANY LIMITED  อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง

รวม  40  โครงกำร
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