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1 ริลซัน อนิดัสทรีส์ (จ.ระยอง) การตัดโลหะและชิน้ส่วนโลหะ จีน
(ไทยแลนด์) จ ากดั  7/423 หมู ่6 ต.มาบยางพร (2.16 / 4.1.3)

RILSON INDUSTRIES (THAILAND) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
COMPANY LIMITED

2 MR. HE WEI HONG (จ.สมทุรสาคร) ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก จีน
110/6 หมู ่5 ซ.คลองมะเด่ือ 13 ส าหรับอตุสาหกรรมต่าง ๆ
ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน (6.6)

จ.สมทุรสาคร
3 ฟอร์มส์ ซินทรอน (กรุงเทพฯ) ใหบ้ริการเทคโนโลยีดิจิทัล ฮ่องกง

(ประเทศไทย) จ ากดั 9 จทีาวเวอร์ 24 ถ.พระราม 9  (DIGITAL SERVICES)
FORMS SYNTRON (THAILAND) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ประเภทย่อย บริการระบบ

COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ฐาน
(SOFTWARE PLATFORM)

(5.9)
4 MR. MARTIN MAYER (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท เยอรมนี

GERMANY EMBEDDED SOFTWARE
(5.7.2)

5 ไอเคโอ ทอมปสั์น เอเชีย จ ากดั (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ญี่ปุน่
IKO THOMPSON ASIA 1-7 ซิลลิคเฮ้าส์ ห้องเลขที่ 3053 (7.34)
COMPANY LIMITED ถ.สีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ
6 เอฟเจ ไดนามกิส์ เทคโนโลยี (จ.เชียงใหม่) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน จีน

(ไทยแลนด์) จ ากดั 16/9 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา (7.7)
FJ DYNAMICS TECHNOLOGY อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

(THAILAND) COMPANY LIMITED

โครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมทั้งสิน้จ ำนวน 30 โครงกำร  โดยมรีำยละเอียดดงัน้ี

ฉบับที่ 177/2562 (ก.76)
วันจันทรท์ี่ 11 พฤศจิกำยน 2562
                    ผลกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 44/2562 วันจันทรท์ี่ 11 พฤศจิกำยน 2562 
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7 ไชนา่ โมบาย อนิเตอร์เนชัน่แนล (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน สิงคโปร์
(ประเทศไทย) จ ากดั 179/60-62 บางกอกซิต้ี (7.7) สหราช-

CHINA MOBILE INTERNATIONAL ทาวเวอร์ 13 หอ้งเอ 2 ถ.สาทรใต้  อาณาจักร
(THAILAND) COMPANY LIMITED แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ฮ่องกง

8 ฟิวเจอร์ล็อค เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน สวติเซอร์แลนด์
FUTURELOG ASIA PACIFIC 399 อินเตอร์เชนจ 21 20 (7.7) เยอรมนี

COMPANY LIMITED ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ

9  เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ไทย
 จ ากดั (มหาชน) 123 ซันทาวเวอร์ส บี 10 (7.34) สิงคโปร์

S HOTELS AND RESORTS ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล ญี่ปุน่
PUBLIC COMPANY LIMITED เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ

10 MR. NOBUO TANAKA (กรุงเทพฯ) ศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ญี่ปุน่
2-1-7 Chuo, Aobaku, (7.34)
Sendai, Miyagi, JAPAN

11 ทริโก ้ควอลิต้ี เซอร์วิสเซส (จ.ระยอง) สนบัสนนุการค้าและการลงทุน ไทย
(ประเทศไทย) จ ากดั 500/132 หมู่ 3 ต.ตาสิทธิ์ (7.7) ฝร่ังเศส

TRIGO QUALLITY SERVICE อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
 (THAILAND) COMPANY LIMITED

12 บจีี เอน็เนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
BG ENERGY SOLUTION 47/1 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ที่ติดต้ังบนหลังคา
 COMPANY LIMITED ต.บึงยี่โถ อ.ธญับุรี (7.1.1.2)

จ.ปทุมธานี
13 เสริมสร้าง อนิฟินทิ จ ากดั (จ.นนทบรีุ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SERMSANG INFINITE 325/14 ถ.หลานหลวง  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED  แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ
14 ฟลายอิง้ ดอลฟินส์ จ ากดั ไมร่ะบทุี่ต้ัง ใหเ้ช่าเรือท่องเที่ยว ไทย

FLYING DOLPHINS 2634 ซ.ลาดพร้าว 128/2 (7.22.1) จีน
COMPANY LIMITED ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
15 เสริมสร้าง อนิฟินทิ จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SERMSANG INFINITE 325/14 ถ.หลานหลวง  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED  แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ
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16 เสริมสร้าง อนิฟินทิ จ ากดั (จ.ปราจีนบรีุ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SERMSANG INFINITE 325/14 ถ.หลานหลวง  ที่ติดต้ังบนหลังคา
COMPANY LIMITED  แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ
17 โซโลมอน โรโบติคส์ (ไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) / (จ.ชลบรีุ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไต้หวัน

SOLOMON ROBOTICS (THAI)  540 เมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ 11 EMBEDDED SOFTWARE
COMPANY LIMITED 1135 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพิน ี (5.7.3)

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
18 เอเชีย่น อะไลอนัซ์ (จ.สมทุรสาคร) ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนกึ ไทย

อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 55/2 หมู ่2 ถ.พระราม 2 อาหารสัตว์บรรจุภณัฑ์ภาชนะผนกึ ต่างชาติ
ASIA ALLIANCE INTERNATIONAL ต.บางกระเจ้า อ.เมอืง และปลาปน่

COMPANY LIMITED จ.สมทุรสาคร  (1.17)
19 MR. TAN KAY PENG PAUL (จ.ระยอง) ผลิตโครงสร้างโลหะ สิงคโปร์

130/10 ถ.เนนิพะยอม ส าหรับงานอตุสาหกรรม
ต.มาบตาพุด อ.เมอืง จ.ระยอง (4.14.2)

20 เอม็แอลออพติก ประเทศไทย จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตเคร่ืองมอืทันตกรรม จีน
MLOPTIC (THAILAND) 700/154 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรม (DENTAL HAND INSTRUMENTS) ฮ่องกง

COMPANY LIMITED อมตะนคร ต.บา้นเกา่ (3.11.2)
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

21 เอจีอ ีเทอร์มนิอล จ ากดั (จ.พระนครศรีอยุธยา) ขนถ่ายสินค้า ไทย
AGT TERMINAL 273/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า ส าหรับเรือบรรทุกสินค้า

COMPANY LIMITED  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (7.1.4)
22 โรงพยาบาลเจ้าพระยา (กรุงเทพฯ) ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต ไทย

จ ากดั (มหาชน) 113/44 ถ.บรมราชชนนี (7.28.2)
CHAO PHYA HOSPITAL แขวงอรุณอมรินทร์

PUBLIC COMPANY LIMITED เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ
23 สมธูซี จ ากดั ไมร่ะบทุี่ต้ัง ขนส่งทางเรือ ไทย

SMOOTH SEA 924 ตะล่อมสิน ชัน้ 6  (7.3.3)
COMPANY LIMITED ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
24 ยูโด (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตอปุกรณ์ สิงคโปร์

YUDO (THAILAND) 888/129,229-230 หมู ่19 และชิน้ส่วนเคร่ืองจักร
COMPANY LIMITED ซ.ยิง่เจริญ ถ.บางพลี-ต าหรุ (4.5.2)

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมทุรปราการ
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25 อโินแอค็ ออโตโมทีฟ (จ.ชลบรีุ) ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก ไทย
(ประเทศไทย) จ ากดั 700/416 นคิมอตุสาหกรรมอมตะ ส าหรับอตุสาหกรรม ญี่ปุน่

INOAC AUTOMOTIVE (THAILAND)  ซิต้ี ชลบรีุ หมู ่7 ต.ดอนหวัฬ่อ (6.6)
COMPANY LIMITED อ.เมอืง จ.ชลบรีุ

26 แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมทิ (จ.ชลบรีุ) ผลิตผ้าหรือหนงัหุม้เบาะ เจอร์ซีย์
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  64/25 นคิมอตุสาหกรรมอสีเทิร์น รถยนต์และชิน้ส่วน ไทย

ADIENT & SUMMIT CORPORATION ซีบอร์ด หมู ่4 ต.ปลวกแดง (4.8.17)
 COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

27 เคิร์น-ไลเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตสปริงส าหรับเข็มขัดนริภยั เยอรมนี
KERN - LIEBERS (THAILAND) 4/9 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท  (SEAT BELT SPRING)

COMPANY LIMITED ต.หว้ยโปง่ อ.เมอืง จ.ระยอง  (4.8.17)
28 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ ไทย

DENSO (THAILAND) 369 หมู ่3 ถ.เทพารักษ์ ที่มกีารออกแบบทางวิศวกรรม สิงคโปร์
COMPANY LIMITED ต.เทพารักษ ์อ.เมอืง (ENGINEERING DESIGNED 

จ.สมทุรปราการ EQUIPMENT AND MACHINERY)
(4.5.2)

29 ร.มงักร โฟรเซ่นฟู๊ด จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ผลิตอาหารส าเร็จรูป ไทย
R. MONKHORN FROZEN FOOD 102/78,102/159 หมู ่3  บรรจุภาชนะผนกึ

COMPANY LIMITED  ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง  (1.17)
จ.สมทุรสาคร

30 พรีแมกซ์ อเิล็กทรอนกิส์ (จ.ระยอง) ผลิตผลิตภณัฑ์ SECURITY สิงคโปร์
(ประเทศไทย) จ ากดั 500/146-150 หมู ่3 CONTROL EQUIPMENT ไต้หวัน

PRIMAX ELECTRONICS (THAILAND) ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง (5.3.4)
COMPANY LIMITED จ.ระยอง

รวม  30  โครงกำร
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