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ศูนย์บริการลงทุน

ข่าวสาหรับสือ่ มวลชน

ฉบับที่ 206/2562 (ก.89)
วันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562
ผลกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำโครงกำร ครั้งที่ 50/2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562
โครงกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 โครงกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลำดับ

บริษัท

1

โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จากัด
SOLAR D SYMBIOR

2

เชาวน์รุ่งไทย มอเตอร์
พาร์ท จากัด
CHAORUNGTHAI MOTOR
PARTS COMPANY LIMITED
ฮาเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จากัด
HANERGY (THAILAND)
COMPANY LIMITED

3

4

MR. TANG JIAN GUANG

5

MR. CHUAN-PENG LAN

6

โฟเซร่า จากัด
FOSERA COMPANY LIMITED

ที่ตั้งโครงกำร/
สถำนที่ตดิ ต่อ
(จ.สมุทรสาคร)
33/23 หมู่ 11 ซ.ไอยรา 5
ถ.เลียบคลองสอง
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
(จ.สมุทรปราการ)
888/200 19 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจกำร
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตดิ ตั้งบนหลังคา
(7.1.1.2)

สัญชำติ/
กำรร่วมทุน
ไทย
สิงคโปร์

ผลิตชุดสายไฟ
สาหรับรถจักรยานยนต์
(4.8.17)

ไทย
ไต้หวัน

(กรุงเทพฯ)
989 สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
12A 1241 ถ.พระราม 1
แขวง /เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(จ.ชลบุรี)
24/6 หมู่ 10 ต.หนองรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี
(กรุงเทพฯ)
NO.18, LANE,
HSIN SHIN STREET,
TAIWAN
(จ.ปทุมธานี)
9/110 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน
(7.7)

สิงคโปร์

ผลิตกระเป๋าเดินทาง
(3.3)

จีน

ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป
(4.1.3)

จีน

TAIWAN
(5.1.3 / 5.2.5)

ไทย
เยอรมนี
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ลำดับ

บริษัท

7

ซัมโด (ประเทศไทย) จากัด
SAM DO (THAILAND)
COMPANY LIMITED
MR. UMESH DEVDATTA BARDE

8
9

10

หงฟา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
HONGFA TECHNOLOGY
(THAILAND) COMPANY LIMITED
MR. SUNJU PARK

11

MR. JIN ZHANG

12

เนฮา เทรดดิ้ง จากัด
NEHA TRADING
COMPANY LIMITED
บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์
รูฟท็อป จากัด
B.GRIMM SOLAR POWER
ROOFTOP COMPANY LIMITED
ที-พารากอน อินดัสเตรียล
(ประเทศไทย) จากัด
T-PARAGON INDUSTRIAL
(THAILAND) COMPANY LIMITED
โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จากัด
SOLAR ENERGY SOCIETY
COMPANY LIMITED

13

14

15

16

17

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
จากัด (มหาชน)
CHAO PHYA HOSPITAL
PUBLIC COMPANY LIMITED
MR. LIN, MUI-CHUN

ที่ตั้งโครงกำร/
สถำนที่ตดิ ต่อ
(จ.ชลบุรี)
700/101 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
(กรุงเทพฯ)
INDIA
(จ.ชลบุรี)
742/8 หมู่ 1 ต.หนองไผ่แก้ว
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
(กรุงเทพฯ)
95 ซ.สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
(จ.ชลบุรี)
742 หมู่ 1 ต.หนองไผ่แก้ว
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
(จ.ปทุมธานี)
355/2536 หมู่ 15 ต.คูคต
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
(จ.สิงห์บรุ ี)
5 ถ.กรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
(จ.ชลบุรี)
789/188 หมู่ 1 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(จ.ฉะเชิงเทรา)
1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ ก
ชั้น 8 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
(กรุงเทพฯ)
113/44 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
(จ.ศรีสะเกษ)
231 หมู่ 1 ต.ดอนขุนหวาย
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
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ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจกำร
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
(5.2.5)

สัญชำติ/
กำรร่วมทุน
เกาหลีใต้

สนับสนุนการค้าและการลงทุน
(7.7)
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
สาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
(6.6)
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(7.34)

อินเดีย

ผลิตตะปูและลวดเย็บ
(STAPLES)
(4.1.3)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)
(5.8)
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตดิ ตั้งบนหลังคา
(7.1.1.2)

จีน

เกาหลีใต้

จีน

ไทย
อินเดีย
ไทย

ผลิตชิ้นส่วนอะลูมเิ นียม
และสังกะสี
(4.1.3)

ฮ่องกง
ไต้หวัน
ญี่ปุ่น

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตดิ ตั้งบนหลังคา
(7.1.1.2)

ไทย

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
ด้านหัวใจ
(7.28.2)

ไทย

ผลิตถ่านอัดแท่ง
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
ได้แก่ ไม้อดั และไม้ปพู ื้น
(1.15 / 3.6)

ไต้หวัน

ลำดับ

บริษัท

18

ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จากัด
THAI ROONG RUANG
ENERGY COMPANY LIMITED
ทีเอฟ เทค จากัด
TF TECH
COMPANY LIMITED

19

20

ทีเอฟ เทค จากัด
TF TECH
COMPANY LIMITED

21

ทีเอฟ เทค จากัด
TF TECH
COMPANY LIMITED

22

ทีเอฟ เทค จากัด
TF TECH
COMPANY LIMITED

23

อ้อมใหญ่ศริ ิชัย (1991) จากัด
OM YAI SIRICHAI (1991)
COMPANY LIMITED

24

สยามนทีโกลด์ จากัด
SIAMNATEE GOLD
COMPANY LIMITED
บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จากัด
BLUECHIPS MICROHOUSE
COMPANY LIMITED
ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ
ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
FURUKAWA AUTOMOTIVE )
SYSTEMS (THAILAND)
COMPANY LIMITED
โชติวัฒน์อตุ สาหกรรมการผลิต จากัด
CHOTIWAT MANUFACTURING
COMPANY LIMITED

25

26

27

ที่ตั้งโครงกำร/
สถำนที่ตดิ ต่อ
(จ.สระบุรี)
188 หมู่ 1 ต.คาพราน
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(จ.ปราจีนบุรี)
1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(จ.กาญจนบุรี)
1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(จ.สุพรรณบุรี)
1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(จ.ปราจีนบุรี)
1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(จ.นครปฐม)
23/5 หมู่ 2 ซ.สมใจ
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม
(จ.สมุทรสาคร)
78/9 หมู่ 3 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
(จ.เชียงใหม่)
155 หมู่ 5 ต.แช่ช้าง
อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
(จ.ชลบุรี)
789/72 หมู่ 1 ถ.หนองค้อแหลมฉบัง ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(จ.สงขลา)
1069 ถ.สายเอเซีย
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
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ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจกำร
ผลิตเอทานอล 99.5%
(1.16.1)

สัญชำติ/
กำรร่วมทุน
ไทย

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตดิ ตั้งบนทุ่นลอยน้า
(FLOATING SOLAR FARM)
(7.1.1.2)
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตดิ ตั้งบนทุ่นลอยน้า
(FLOATING SOLAR FARM)
(7.1.1.2)
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตดิ ตั้งบนทุ่นลอยน้า
(FLOATING SOLAR FARM)
(7.1.1.2)
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตดิ ตั้งบนทุ่นลอยน้า
(FLOATING SOLAR FARM)
(7.1.1.2)
ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
สายรัดพลาสติกรีไซเคิล
และเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล
(3.1.1.2 / 6.8)
ผลิตเครื่องประดับ และชิ้นส่วน
(3.8)

ไทย

ผลิต PRINTED CIRCUIT
BOARD ASSEMBLY (PCBA)
(5.4.14)
ผลิตกล่องควบคุมระบบไฟฟ้า
ภายในรถยนต์
(5.4.14)

เยอรมนี

ผลิตอาหารบรรจุภาชนะผนึก
และน้าปลาหวาน
บรรจุภาชนะผนึก
(1.17)

ไม่ระบุ

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย
จีน

ญี่ปุ่น

ลำดับ

บริษัท

28

แคม กูรู เทคโนโลยี จากัด
CAM GURU TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED

29

MR. CHIN-PO LAI

30

ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
FUJI ELECTRIC POWER
SUPPLY (THAILAND)
COMPANY LIMITED

ที่ตั้งโครงกำร/
สถำนที่ตดิ ต่อ
(จ.ชลบุรี)
700/1028 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
(จ.ปราจีนบุรี)
DACHENG STREET,
TAIWAN
(จ.ปทุมธานี)
118/2 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ. ปทุมธานี

รวม 30 โครงกำร
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ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ SECURITY
CONTROL EQUIPMENT
(5.3.4)

สัญชำติ/
กำรร่วมทุน
สิงคโปร์
มาเลเซีย

ผลิตชิ้นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วน
พลาสติก สาหรับอุตสาหกรรม
(5.4.19 / 6.6)
ผลิต POWER CONDITIONING
SYSTEM
(5.4.8)

แองกวิลลา
ไต้หวัน

ญี่ปุ่น

