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ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 แลดวิค (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) ชิ้นส่วนโลหะ เช่น HOSE CLAMP ญี่ปุ่น
LADVIK (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ CLAMP BAND เป็นต้น

700/690 ต.พานทอง (4.1.3)
อ.พานทอง

2 MR. MICHAEL KENNER (กรุงเทพฯ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฮ่องกง
-ไม่ระบุที่ตั้ง- (E-COMMERCE)

(5.8)
3 เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ วัน จํากัด (จ.ราชบุรี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

ENMAX SOLAR I CO., LTD. ต.หน้าเมือง อ.เมือง ที่ติดตั้งบนหลังคา
(7.1.1.2)

4 MR. MASAKATSU SHIOZUKA (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงคลองเตยเหนือ (7.6)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

5 ดี.ไอ.ดี. เอเชีย จํากัด (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
D.I.D. ASIA CO., LTD. แขวงบางนา กรุงเทพฯ (7.5)

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 22 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 20/2561 (ก. 11)
วันจันทร์ที ่19 กุมภาพันธ์ 2561
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่7/2561 วันจันทร์ที ่19 กุมภาพันธ์ 2561 
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6 เคนท็อป (ประเทศไทย) จํากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ สิงคโปร์
KENTOP (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (7.6)

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
7 นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ราชบุรี) ข้าวสุกพร้อมรับประทาน ไทย

NAMCHOW (THAILAND) CO., LTD. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง (1.17) ไต้หวัน

8 ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) เลนส์สายตาเคลือบ ฝร่ังเศส
TRANSITIONS OPTICAL (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (Coated Photochromic Lenses)
CO., LTD. ต.บ้านเก่า อ.พานทอง (3.11.2)

9 ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จํากัด (จ.สระบุรี) อาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์แช่แข็ง ไทย
TRANSITIONS OPTICAL (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมอมนะนคร (1.17)
CO., LTD. ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

10 สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (จ.ชลบุรี) ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ ไทย
SIAM KEEPER MANUFACTURING นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สําหรับยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ญี่ปุ่น
CO., LTD. ชลบุรี 700/900 หมู่ที่ 3 และอิเล็คทรอนิกส์ เกาหลี

ต.หนองกะขะ อ.พานทอง (6.6)
11 สยามสตีลทาวเวอร์ จํากัด (จ.สระบุรี) โครงสร้างโลหะ ไทย

SIAM STEEL TOWER CO., LTD. ต.โคกแย้ อ.หนองแค เช่น TRANSMISSION LINE TOWER
และ COMMUNICATION TOWER

เป็นต้น
(4.14.2)

12 อาเซียน มารีน เซอร์วิสส์ จํากัด (มหาชน) (จ.สมุทรปราการ) ซ่อมเรือ ไทย
ASIA MARINE SERVICES PUBLIC ต.แหลมฟ้าผ่า ขนาดตั้งแต ่500 ตันกรอสข้ึนไป สิงคโปร์
CO., LTD. อ.พระสมุทรเจดีย์ (4.9.1) อินเดีย

13 อุตสาหกรรมวาวล์สยาม จํากัด (จ.สมุทรปราการ) ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น มาตรวัดน้ํา ไทย
SIAM VALVE INDUSTRY CO., LTD. ต.บางจาก อ.พระประแดง ก๊อกน้ํา และวาวล์น้ํา เป็นต้น

(4.1.3)
14 โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ระยอง) ฟิล์มพลาสติกชนิดหลายชั้น ไทย

POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC เขตอุตสาหกรรมของบริษัท (MULTILAYER PLASTIC FILM) อินเดีย
CO., LTD. สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (6.7.1) สิงคโปร์

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
15 สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด (จ.สมุทรสาคร) กรดกํามะถัน ไทย

SAHAPAISAL INDUSTRY CO., LTD. ต.บางกระเจ้า อ.เมือง (6.1)
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16 เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จํากัด (ไม่ระบุที่ตั้ง) ขนส่งทางเรือ ไทย
AGE MARINE LOGISTICS CO., LTD. ติดต่อ: 273/1 ถ.พระรามที ่2 (7.3.3)

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
17 พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด (จ.เพชรบูรณ์) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

PARABOLIC SOLAR POWER CO., LTD. ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี (7.1.1.2)

18 พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด (จ.นครศรีธรรมราช) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
PARABOLIC SOLAR POWER CO., LTD. ต.กะทูน อ.พิปูน (7.1.1.2)

19 ไทย พาฝัน จํากัด (จ.สมุทรสาคร) เคร่ืองนุ่งห่ม เช่น ชุดชั้นใน ญี่ปุ่น
THAI PARFUN CO., LTD. ต.ท่าทราย อ.เมือง และชุดกีฬา เป็นต้น

(3.1.4)
20 สยาม ไบโอ เจนเนอเรชั่น 1 จํากัด (กรุงเทพฯ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SIAM BIO GENERATION 1 CO., LTD. แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน ที่ติดตั้งบนหลังคา
(7.1.1.2)

21 สยาม ไบโอ เจนเนอเรชั่น 1 จํากัด (จ.ระยอง) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SIAM BIOGENERATION 1 CO., LTD. แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน ที่ติดตั้งบนหลังคา

(7.1.1.2)
22 กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากัด (จ.ราชบุรี) ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ไทย

GREEN EARTH ENERGY CO., LTD. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง (7.1.1.2)

รวม 22 โครงการ

Page 3 of 3


