สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8315

http://www.boi.go.th
ศูนย์บริการลงทุน

E-mail:head@boi.go.th
ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

ฉบับที่ 116/2559 (ก. 83)
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 44/2559 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 21 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

บริษัท

1 ซินโกะ แอร์ คอนดิชันนิ่ง
(ประเทศไทย) จํากัด
SINKO AIR CONDITIONING
(THAILAND) CO., LTD.
2 MR. THOMAS HENRIK ZILLIACUS

3 แอสกี้ เทค จํากัด
ASCIT TECH CO., LTD.

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ
จ.สมุทรปราการ
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ
เครื่องปรับอากาศ
(FAN COIL UNIT)
(5.1)

สัญชาติ/
การร่วมทุน
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
ฮ่องกง

จ.ภูเก็ต
ติดต่อ:475 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์
(5.7)

สิงคโปร์

จ.เชียงใหม่
ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่

ซอฟต์แวร์
(5.7)

ไทย
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ลําดับ

บริษัท

4 MR. KOHTARO MORI

5 อโบฟ ครีเอชั่น จํากัด
ABOVE CREATION CO., LTD.

6 MR. ZHOU PING

7 MR. DAVID BUCK

8 ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) จํากัด
SHIRAISHI CALCIUM
(THAILAND) CO., LTD.

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ
จ.สมุทรปราการ
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เช่น CONDUCTIVE
BONDING PLATE เป็นต้น
(5.4.19)
กรุงเทพฯ
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONICS DESIGN)
729/26-27 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
BABY TAG NEWBORN BAND,
TAG MOHER BAND และ
BABY TAG NETWORKING BOX
เป็นต้น
(5.6.2)
จ.ชลบุรี
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
(7.6)

จ.สมุทรปราการ
2/3 อาคารบางนา
ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 16
ห้องเลขที่ เอ หมู่ที่ 14
ซ.บางนา-ตราด กม.6.5
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ
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สัญชาติ/
การร่วมทุน
ญี่ปุ่น

ไทย

จีน

สถานฝึกฝนวิชาชีพ
(7.19)

ออสเตรเลีย

สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(7.5)

ไทย
ญี่ปุ่น

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ
จ.ภูเก็ต
ต.ภิไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ
ซอฟต์แวร์
(5.7)

สัญชาติ/
การร่วมทุน
ไทย
อังกฤษ
เบลเยี่ยม

10 สยาม พาวเวอร์ จํากัด
SIAM POWER CO., LTD.

นนทบุรี
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย

เชื้อเพลิงจากขยะ
(REFUSE DERIVED FUEL)
(1.16)

ไทย

11 มอริโอ เนกซ์ จํากัด
MORIO NEXT CO., LTD.

กรุงเทพฯ
แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ

สิ่งพิมพ์ดิจิทัล
เช่น สติ๊กเกอร์พิมพ์ลาย
กระจกพิมพ์ลาย, ไม้พิมพ์ลาย
วอลเปเปอร์พิมพ์ลาย และ
กระเบื้องเซรามิคพิมพ์ลาย เป็นต้น
(6.14.1)
โรงแรม
(7.23.1)

ไทย

ลําดับ

บริษัท

9 รีเฟล็กซ์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด
REFLEX SOLUTIONS
(THAILAND) CO., LTD.

13 MR. LI LAP FUNG RICHARD

กรุงเทพฯ
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ฮ่องกง

14 ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
DOW CHEMICAL THAILAND
CO., LTD.

จ.ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

SPECIALTY POLYOL
(6.1)

สหรัฐฯ

15 ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จํากัด (มหาชน)
PHOENIX PULP & PAPER
PUBLIC CO., LTD.

จ.ขอนแก่น
99 หมู่ที่ 3 ต.กุดน้ําใส
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

เยื่อกระดาษ (PULP)
(6.13)

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น
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ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ
จ.สมุทรสาคร
ต.คอกกระบือ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ
เวย์โปรตีนผสมสารสกัด
จากพืชผักสมุนไพร
(1.11)

สัญชาติ/
การร่วมทุน
ไทย

17 พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
P.PJ ENGINEERING CO., LTD.

จ.นนทบุรี
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

เครื่องปรับอากาศ
CONDENSING และ FANCOIL
(5.1)

ไทย

18 เอ็น.ที.แอล. มารีน จํากัด
N.T.L. MARINE CO., LTD.

ไม่ระบุที่ตั้ง
80 ซ.บางนา-ตราด 30
ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ
จ.นครศรีธรรมราช
ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช

ขนส่งทางเรือ
(7.3.3)

ไทย

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
(7.1.1.2)

ไทย

ลําดับ

บริษัท

16 ดีโอดี ไบโอเทค จํากัด
DOD BIOTECH CO., LTD.

19 แอ๊บโซลูท ปาล์ม จํากัด
ABSOLUTE PALM CO., LTD.

20 ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
PRIME PACKAGING CO., LTD.

จ.เพชรบุรี
ต.หนองชุมพลเหนือ
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
พิมพ์ลวดลาย เป็นต้น
(6.14.2)

ไทย

21 เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จํากัด
FIN INTERNATIONAL
(THAILAND) CO., LTD.

จ.ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
เช่น ฟิล์มพลาสติก เป็นต้น
(6.8)

จีน

รวม 21 โครงการ
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