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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/
สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

การร่วมทุน

1 อาร์ที อะกริเทค จํากัด จ.นครปฐม อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่ ไทย
RT AGRITEQ CO., LTD. อ.ดอนตูม จ.นครปฐม อาหารสุกร อาหารปลา

อาหารกุ้ง และอาหารสุนัข
เป็นต้น
(1.6)

2 MR. HSIEH JUNG-HUI จ.ตรัง แผ่นช้ินไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด ไต้หวัน
อ.รัษฎษา จ.ตรัง (1.15)

3 อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จํากัด จ.ชลบุรี CRANKSHAFT ญี่ปุ่น
ONDO SHINSHO (THAILAND) 246/2 หมู่ท่ี 7 (4.8.7.5)
CO., LTD. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
4 สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) จ.นครปฐม ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SCAN INTER PUBLIC CO., LTD. หมู่ 11 ต.บางภาษี (7.1.1.2) อังกฤษ
อ.บางเลน จ.นครปฐม สหรัฐฯ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังส้ินจํานวน 17 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 110/2559 (ก. 77)
วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2559

               ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 37/2559 วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/
สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

การร่วมทุน

5 สงขลาไบโอเพาเวอร์ จํากัด จ.สงขลา ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล ไทย
SONGKHLA BIOPOWER CO., LTD. ต.ขุนดัดหวาย อ.จะนะ (7.1.1.2)

จ.สงขลา

6 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุท่ีต้ัง ขนส่งทางเรือ ไทย
S C MANAGEMENT CO., LTD. (7.3.3)
(โครงการที่ 1/2)

7 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ไม่ระบุท่ีต้ัง ขนส่งทางเรือ ไทย
S C MANAGEMENT CO., LTD. (7.3.3)
(โครงการที่ 2/2)

8 โซลเทค โซลูช่ันส์ จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SOLTECH SOLUTIONS CO.,LTD. ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม (7.1.1.2)

จ.ฉะเชิงเทรา

9 แอสต้า พาวเวอร์ จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ASTA POWER CO., LTD. ต.เขาหินซ้อน (7.1.1.2)
(โครงการที่ 1/9) อ.พนมสารคาม

10 แอสต้า พาวเวอร์ จํากัด จ.นครปฐม ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ASTA POWER CO., LTD. ต.หินมูล อ.บางเลน (7.1.1.2)
(โครงการที่ 2/9)

11 แอสต้า พาวเวอร์ จํากัด จ.สระแก้ว ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ASTA POWER CO., LTD. ต.คลองทับจันทร์ (7.1.1.2)
(โครงการที่ 3/9) อ.อรัญประเทศ
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/
สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

การร่วมทุน

12 แอสต้า พาวเวอร์ จํากัด จ.ชลบุรี ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
ASTA POWER CO., LTD. ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง (7.1.1.2)
(โครงการที่ 4/9)

13 ไอคิว เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IQ ENERGY CO., LTD. (7.1.1.2)
(โครงการที่ 5/9) -ไม่ระบุท่ีอยู่-

14 ไอคิว เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด จ.สระแก้ว ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IQ ENERGY CO., LTD. (7.1.1.2)
(โครงการที่ 6/9) -ไม่ระบุท่ีอยู่-

15 ไอคิว เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด จ.นครปฐม ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IQ ENERGY CO., LTD. (7.1.1.2)
(โครงการที่ 7/9) -ไม่ระบุท่ีอยู่-

16 ไอคิว โซล่า จํากัด จ.สมุทรสาคร ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IQ SOLAR CO., LTD. (7.1.1.2)
(โครงการที่ 8/9) -ไม่ระบุท่ีอยู่-

17 ไอคิว กรีน จํากัด จ.สมุทรปราการ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IQ GREEN CO., LTD. (7.1.1.2)
(โครงการที่ 9/9) -ไม่ระบุท่ีอยู่-

รวม 17 โครงการ
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