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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ

1 ไมน ์โมบลิิตี รีเสิร์ช จ ากดั (จ.สมทุรปราการ) การวิจยัและพฒันาชิ้นส่วน ไทย
MINE MOBILITY RESEARCH 89 เอไอเอ แคปปติอล  และอปุกรณ์ส าหรับ

COMPANY LIMITED เซ็นเตอร์ 16 รัชดาภเิษก เรือพลังงานไฟฟา้
แขวง / เขตดินแดง กรุงเทพฯ (7.11)

2 MR. TENG YUNG-SHAN (จ.ชลบรีุ) ผลิต SILICONE ไต้หวัน
268 Jingping Rd., RUBBER PARTS

Zhonghe Dist., New Taipei (6.6)
City, Taiwan

3 MR. KAO SUI-CHAN (จ.ชลบรีุ) ผลิต CABLE CONNECTOR ไต้หวัน
59 TIEN-XIAN Taipei City, (5.2.5)

Taiwan
4 เอม็อนิเทลลิเจนซ์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย

M INTELLIGENCE 1023 ซ.เพชรเกษม 51  ENTERPRISE SOFTWARE
 COMPANY LIMITED แขวงหลักสอง เขตบางแค และ DIGITAL CONTENT

กรุงเทพฯ (5.7.2)
5 MISS YE YUAN (กรุงเทพฯ) พาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ จนี

CHINA (E-COMMERCE)
(5.8)

6 บางกอก เอม็ยเูอฟจ ีจ ากดั (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทนุ ไทย
BANGKOK MUFG 898 เพลินจติทาวเวอร์  (7.7) ญีปุ่่น

COMPANY LIMITED ถ.เพลินจติ แขวงลุมพนิี 
เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ

7 ไดโดะ ชโิมมรูะ สตีล (จ.ชลบรีุ) ศูนยก์ระจายสินค้า ญีปุ่่น
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  18/1 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง ด้วยระบบที่ทนัสมยั ไทย

DAIDO SHIMOMURA STEEL  อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ (7.4.1)
MANUFACTURING (THAILAND)

COMPANY LIMITED

โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 24 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 16/2563 (ก.7)
วันจันทร์ที่ 27 มกรำคม 2563
                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 27 มกรำคม 2563 
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ
8 โบอนิ อตุสาหกรรม จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตเคร่ืองดูดควัน จนี

BOIN INDUSTRY 1 หมู่ 6 ต.หนองใหญ ่  (RANGE HOOD)
COMPANY LIMITED อ.หนองใหญ ่จ.ชลบรีุ  (5.1.3)

9 เอทพี ีฟนิเทค จ ากดั (กรุงเทพฯ) ใหบ้ริการเทคโนโลยดิีจทิลั ออสเตรเลีย
ATP FINTECH 36/929 ถ.เทยีมร่วมมติร (DIGITAL SERVICES) จนี

COMPANY LIMITED แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ (5.9)
10 เมกาโดโด้ เกมส์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย

MEGADODO GAMES 132 ซ.สุขมุวิท 20 ถ.สุขมุวิท ENTERPRISE SOFTWARE สิงคโปร์
COMPANY LIMITED แขวง / เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และ DIGITAL CONTENT อสิราเอล

(5.7.2)
11 นางสาวณปัทม์ อาบทิพย์ (จ.นนทบรีุ) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย

อ.เมอืง จ.นนทบรีุ ENTERPRISE SOFTWARE
และ DIGITAL CONTENT

(5.9)
12 MS. NOEL ELALIE ASHPOLE (กรุงเทพฯ) สนบัสนนุการค้าและการลงทนุ  องักฤษ

23 พฒันเวช 26 (7.7)
แขวงคลองตันเหนอื
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

13 MR. MARTIAL PIERRE (กรุงเทพฯ) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ฝร่ังเศส
HENRY CURTI FRANCE (7.14) เบลเยยีม

14 พเีอฟเอม็ เอเชยี แปซิฟกิ จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) สนบัสนนุการค้าและการลงทนุ อิตาลี
PFM ASIA PACIFIC  1 ซ.พาสนา 1 (เอกมัย2)  (7.7) สวิตเซอร์แลนด์
COMPANY LIMITED แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ
15 พลังงานสุขสมบรูณ์ จ ากดั (จ.ชลบรีุ) ผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (99.5%) ไทย

SUKSOMBOON ENERGY 110 หมู่ 4 ต.หา้งสูง  (6.2.1)
COMPANY LIMITED อ.หนองใหญ ่จ.ชลบรีุ 

16 ฟลิิป เทรดด้ิง จ ากดั (ไมร่ะบทุี่ต้ัง) ขนส่งทางเรือ ไทย
PHILLIP TRADING 153 ซ.สุขมุวิท 39 (พร้อมพงษ)์ (7.3.3)
COMPANY LIMITED ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตันเหนอื 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
17 เจน ซอฟท ์จ ากดั (จ.เชยีงใหม่) ซอฟต์แวร์ ประเภท ไทย

GEN SOFT 219/14 หมู่ 8 ถ.วงแหวน- ENTERPRISE SOFTWARE
COMPANY LIMITED รอบกลาง ต.สันผีเส้ือ และ DIGITAL CONTENT

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ (5.7.2)
18 พทีเีอฟ ไบโอแมส (จ.เพชรบรีุ) ผลิตเชื้อเพลิงชวีมวลอดั ไทย

(ไทยแลนด์) จ ากดั 83 หมู่ 1 ต.ทบัคาง  (1.16.3)
PTF BIOMASS (THAILAND) อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรีุ 

 COMPANY LIMITED
19 เอส อาร์ เอเชี่ยน พาร์ท จ ากดั (จ.ปราจนีบรีุ) ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ ไทย

S R ASIAN PARTS 804 หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ (5.2.5)
COMPANY LIMITED อ.นาดี  จ.ปราจนีบรีุ 
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ล ำดบั บริษัท
ที่ตั้งโครงกำร/

สถำนที่ตดิตอ่

ผลติภณัฑ์/

ประเภทกิจกำร

สญัชำติ/

กำรร่วมทนุ
20 ทรู ดิจทิลั กรุ๊ป จ ากดั (กรุงเทพฯ) สถานฝึกฝนวิชาชพี ไทย

TRUE DIGITAL GROUP 101 ทรู ดิจทิลั พาร์ค ชั้น 9-12 (7.19.1)
COMPANY LIMITED ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
21 MR. CHANG, TENG HO (จ.ฉะเชงิเทรา) ผลิตเคร่ืองกฬีา ไต้หวัน

35 Ya Hwan st., และชิ้นส่วนเคร่ืองเรือน สหรัฐอเมริกา
Taichung, Taiwan (3.4 / 3.6)

22 ภเูกต็ออร์คิด รีสอร์ท จ ากดั (จ.ภเูกต็) โรงแรม ไมร่ะบุ
PHUKET ORCHID RESORT 34 ถ.หลวงพอ่ฉว้น (7.23.1)

COMPANY LIMITED ต.กะรน อ.เมอืง จ.ภเูกต็
23 นติโต-เฟรชโก (จ.ชลบรีุ) ผลิตเชื้อเพลิงชวีมวลอดั ไทย

ไบโอฟเูอล จ ากดั 99/103 ซ.แจง้วัฒนะ 1 (1.16.3) ญีปุ่่น
NITTO-FRESHCO BIOFUEL แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี

 COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ
24 เมอร์ร่ี อเิลคทรอนคิส์ (จ.ระยอง) ผลิต PRINTED CIRCUIT ไต้หวัน

(ไทยแลนด์) จ ากดั 500/127 หมู่ 3 ต.ตาสิทธิ์ BOARD ASSEMBLY (PCBA)
MERRY ELECTRONICS (THAILAND) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (5.4.14)

COMPANY LIMITED

รวม  24  โครงกำร
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