
           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) 
           555 ถ.วิภำวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2553 8111 โทรสำร 0 2553 8315

http://www.boi.go.th                                                      E-mail:head@boi.go.th

ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
1 โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอี 3 จ ากัด (กรุงเทพฯ) ไฟฟ้าจากพลังงานท่ีติดต้ังบนหลังคา ไทย

SOLAR ROOFTOP CE 3 CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (7.1.1.2) สิงคโปร์
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ
2 โซล่าร์ รูปท็อป ซีอี 3 จ ากัด (กรุงเทพฯ) ไฟฟ้าจากพลังงานท่ีติดต้ังบนหลังคา ไทย

SOLAR ROOFTOP CE 3 CO., LTD. แขวงดอกไม้ เขตประเวศ (7.1.1.2) สิงคโปร์
กรุงเทพฯ

3 กาแลคซ่ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (จ.มุกดาหาร) ซอฟต์แวร์ ไทย
GALAXY CORPORATION CO., LTD. เขตบางรัก กรุงเทพฯ (5.7.1)

4 MR. JASON ROBVERT CORBETT (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน แคนาดา
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.7)

5 MR. ALAIN BRIEZ (กรุงเทพฯ) CLOUD SERVICE ฝร่ังเศส
เขตบางรัก กรุงเทพฯ (7.10)

โครงกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมท้ังส้ินจ ำนวน 35 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 73/2561 (ก.45)
วันจันทร์ท่ี 23 กรกฎำคม 2561
                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร คร้ังท่ี 28/2561 วันจันทร์ท่ี 23 กรกฎำคม 2561 
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ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
6 เทสต้ิง โซลูช่ัน จ ากัด (กรุงเทพฯ) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย

TESTING SOLUTION CO., LTD. แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน (7.14)
กรุงเทพฯ

7 มัญจา จ ากัด (จ.นครปฐม) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
MUNJA CO., LTD. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล ท่ีติดต้ังบนหลังคา

จ.นครปฐม (7.1.1.2)
8 MR. FRANCK DE VISME (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ฝร่ังเศส

เขตสาทร กรุงเทพฯ (DIGITAL SERVICES) 
(5.9)

9 MR. LIU ZHUANG (กรุงเทพฯ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จีน
แขวงดินแดง เขตดินแดง (E-COMMERCE) 

กรุงเทพฯ (5.8)
10 MR. WU FENG (กรุงเทพฯ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จีน

แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ (E-COMMERCE) 
กรุงเทพฯ (5.8)

11 คัลเลอร์ คิงดอม จ ากัด (กรุงเทพฯ) เคร่ืองประดับ (JEWELRY) สหรัฐฯ
COLOR KINGDOM CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (3.8) อินเดีย

(เขตประกอบการเสรี)
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

12 ซีเมนส์ โพสเทิล พาร์เซิล แอนด์ (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เนเธอร์แลนด์
แอร์พอร์ท โลจิสติกส์ จ ากัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (7.6)
SIEMENS POSTAL PARCEL กรุงเทพฯ
AIRPORT LOGISTICS CO., LTD.

13 ดาร์วิน ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ไต้หวัน
DARWIN SUMMIT CORPORATION ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (7.6)
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ

14 บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด (กรุงเทพฯ) ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ไทย
BOBST (THAILAND) CO., LTD. แขวงจอมพล เขตจตุจักร (7.5) สหรัฐฯ

กรุงเทพฯ
15 MR. KOJI KIKUCHI (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญ่ีปุ่น

แขวงบางขุนนนท์ (7.6)
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
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ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
16 เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ ากัด (จ.สระบุรี) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

THAI CERAMIC CO., LTD. ต.โคกแย้ อ.หนองแค ท่ีติดต้ังบนหลังคา
จ.สระบุรี (7.1.1.2)

17 นิโปร (ประเทศไทย) จ ากัด (จ.อยุธยา) อุปกรณ์ทางการแพทย์ ญ่ีปุ่น
NIPRO (THAILAND) CO., LTD. 10/2 หมู่ท่ี 8 ต.บางนมโค ชนิดใช้คร้ังเดียวท้ิง

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (3.11.2)
18 เอ๊กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) (จ.ระยอง) ส่ิงปรุงแต่งอาหาร ไทย

EXOTIC FOOD PUBLIC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (1.17) ญ่ีปุ่น
ระยอง ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

19 สกายลักค์ จ ากัด (จ.ปทุมธานี) อาหารส าเร็จรูป ไทย
SKY LUCK CO., LTD. 30 หมู่ท่ี 14 ต.บึงค าพร้อย และก่ึงส าเร็จรูปแช่แข็ง

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (1.17)
20 เวิลด์ ซี จ ากัด (จ.ปทุมธานี) มะพร้าวอบกรอบ ไทย

WORLD C CO., LTD. ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว และน้ ากะทิบรรจุภาชนะผนึก
จ.ปทุมธานี (1.17)

21 อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จ ากัด (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนระบบส่งก าลัง ญ่ีปุ่น
ONDO SHINSHO (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น ในชุดเกียร์อัตโนมัติ เช่น
CO., LTD. ซีบอร์ด (ระยอง) 246/2 Gear-Output เป็นต้น

หมู่ท่ี 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา (4.8.17)
จ.ชลบุรี

22 เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (จ.สิงห์บุรี) ช้ินส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์ ญ่ีปุ่น
FSK (THAILAND) CO., LTD. ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี กลุ่มภาพและเสียง

จ.สิงห์บุรี (AUDIO VISUAL PRODUCT) 
ได้แก่ VOICE COIL

(5.4.17)
23 ส.จิตเจริญ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด (จ.สมุทรสาคร) อาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์ ไทย

S.JITJAROEN INTERFOOD 46/26 หมู่ท่ี 7 (1.17)
CO., LTD. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร
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ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
24 สยามริคเก้นอินดัสเตร้ียล จ ากัด (จ.ชลบุรี) แหวนลูกสูบเคร่ืองยนต์ ไทย

SIAM RIKEN INDUSTRIAL CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (4.8.17) ญ่ีปุ่น
ชลบุรี 700/361 หมู่ท่ี 6

ถ.บางนา-ตราด อ.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี

25 MR. DAISUKE KOIDO (จ.สระบุรี) ส่ิงปรุงแต่งอาหาร ญ่ีปุ่น
เขตอุตสาหกรรมของบริษัท (1.17)

เหมราช สระบุรี ท่ีดิน
อุตสาหกรรม จ ากัด จังหวัดสระบุรี

26 เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากัด (ไม่ระบุท่ีต้ัง) ขนส่งทางเรือ ไทย
N.T.L.MARiNE CO., LTD. 80 บางนา-ตราด 30 (7.3.3)

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ

27 อะ โซย่า ฟู้ด จ ากัด (จ.ชลบุรี) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืช ไต้หวัน
A SOYA FOOD CO., LTD. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (1.17)

28 ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จ ากัด (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนโลหะ เช่น NUT และ ไทย
SUMMIT CHUGOKU SEIRA นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี WELDED NUT เป็นต้น ไต้หวัน
CO., LTD. ชลบุรี 700/632 ต.บ้านเก่า (4.1.3)

อ.พานทอง จ.ชลบุรี
29 แอดวานซ์ ได-คัสต้ิง อินดัสทรี จ ากัด (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนอลูมิเนียม ไต้หวัน

ADVANCE DI-CASTING INDUSTRY ต.หนองซ้ าซษก อ.บ้านบึง เช่น CYLINDER HEAD
CO., LTD. จ.ชลบุรี และ VALVE BODY เป็นต้น

(4.1.3)
30 รอยัล ฟินนิชช่ิงจ์ จ ากัด (จ.ชลบุรี) ม่านส าเร็จรูปและส่วนประกอบ ไทย

ROYAL FINISHING CO., LTD. ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ของม่านและช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ จีน
จ.ชลบุรี เช่น ด้ามจับประตูหรือหน้าต่าง หมู่เกาะ

ท่ีแขวนอเนกประสงค์ เป็นต้น เคย์แมน
(3.6)

31 เอส.เอ.เอ็น.ไรซ์ จ ากัด (จ.สุรินทร์) ข้าวคัดคุณภาพ ไทย
S.A.N.RICE CO., LTD. ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (1.8)

32 ศรีเจ้าพระยา จ ากัด (จ.นครราชสีมา) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
SRI CHAOPRAYA CO., LTD. ต.โชคชัย อ.โชคชัย ท่ีติดต้ังบนหลังคา

จ.นครราชสีมา (7.1.1.2)
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ล ำดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงกำร/

สถำนท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำติ/

กำรร่วมทุน
33 ทีทีเอฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด (จ.สมุทรปราการ) รถสามล้อไฟฟ้า เนเธอร์แลนด์

TTF (THAILAND) CO., LTD. ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี (3 Wheels Electric Cars)
จ.สมุทรปราการ (4.6)

34 เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน ไทย
(ประเทศไทย) จ ากัด แขวงสีลม เขตบางรัก (7.7) สิงคโปร์
TELEDIRECT TELECOMMERCE กรุงเทพฯ
(THAILAND) CO., LTD.

35 บีคอน ออฟชอร์ จ ากัด (จ.ชลบุรี) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย
BEACON OFFSHORE CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (7.14)

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

รวม 35 โครงกำร
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