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ศูนย์บริการลงทนุ                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

1 ด็อกเตอร์ เรดด้ีส์ แลบบอราทอร่ีส์ (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ สวติเซอร์แลนด์

(ประเทศไทย) จ ากดั 87/1 อาคารแคปปติอล ทาวเวอร์  (7.6)

DR. REDDY'S LABORATORIES ออลซีซ่ันส์เพลสชัน้ 16 ยูนติ 1604-6 

(THAILAND) COMPANY LIMITED ถ.วิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ

2 มูราคามิ คอร์เปอเรชั่น (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหวา่งประเทศ ญีปุ่น่

(ไทยแลนด์) จ ากดั 191/46 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชัน้ 20 (7.6)

MURAKAMI CORPORATION   ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย 

(THAILAND) COMPANY LIMITED กรุงเทพฯ

3 อนิโน ฮับ จ ากดั (จ.นนทบุรี) ซอฟต์แวร์ ไทย

INNO HUB COMPANY LIMITED 178/29 หมู ่3 พระยาสัจจา  (5.7.2)

จ.ชลบุรี 

4 เอก็ซิเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

EXIDEA (THAILAND) 10/181 อาคารเดอะเทรนด้ี  (5.7.2) ญีปุ่น่

COMPANY LIMITED ห้องเลขที่ 2304 อ ีชั้น 23 

ซ.สุขมุวิท 13 (แสงจนัทร์) 

สุขมุวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โครงกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทั้งสิน้จ ำนวน 38 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบบัที่ 106/2561 (ก.61)

วันจันทรท์ี่ 17 กันยำยน 2561

                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 36/2561 วันจันทรท์ี่ 17 กันยำยน 2561 
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

5 ดีมายเออร์ เซอร์วิส จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี บริการสอบเทียบมาตรฐาน ไทย

DEMIER SERVICE 97/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา  (CALIBRATION)

COMPANY LIMITED เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ (7.15)

6 MR. YOSHIO MORI (จ.สมุทรปราการ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญีปุ่น่

1.3.58 ถ.ซุรุมิ ต.ซุรุม ิอ.โอซากะ (7.6)

 จ.โอซากะ ประเทศญีปุ่น่

7 ลอนจ ีนิว เอน็เนอร์จี้ (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จนี

(ประเทศไทย) จ ากดั 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ยนูิต (7.6)

LONGI NEW ENERGY (THAILAND) 14-05 บี ชั้น 14 ถ.สาทรเหนือ 

COMPANY LIMITED  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

8 ไทย โคคุได จ ากดั (กรุงเทพฯ) บริการแก่ธรุกิจสร้างภาพยนตร์ ไทย

THAI KOKUDAI 55 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น 5  (7.21) ญีปุ่น่

COMPANY LIMITED ซ.สุขมุวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

9 โปรแอคทีฟ อลิอนัซ์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

PROACTIVE ALLIANCE 203 ถ.เสนานิคม 1  (5.7.2)

COMPANY LIMITED เสนานิคม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

10 สมาร์ท ไฟน์เดอร์ จ ากดั (จ.นนทบุรี) ซอฟต์แวร์ ไทย

THE SMART FINDER 99/24 หมู ่8 ถ.ราชพฤกษ์ (5.7.2)

COMPANY LIMITED ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

11 อพัมีดิโอ จ ากดั (กรุงเทพฯ) พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ ไทย

UPMEDIO COMPANY LIMITED 62 อาคารเดอะมิลเลนเนียฯ ชั้น 18 (E-COMMERCE) องักฤษ

เลขที่ 1806 ซ.หลังสวน 62 ลุมพนิี (5.8)

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ

12 ไอพอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

IPOS INTERNATIONAL 1/70-71 ซ.พหลโยธิน 40  (5.7.2) จนี

COMPANY LIMITED ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ

Page 2 of 6

https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=403778#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=404316#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=407858#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=404316#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=407076#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=404171#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=404171#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=406471#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=404171
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=407064#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=404445#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=404171#


ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

13 ไพรมอล จ ากดั (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล ไทย

PRIMAL COMPANY LIMITED 141 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ (DIGITAL SERVICES) ออสเตรเลีย

ชั้น 7 ห้อง 2 ซ.สุขุมวทิ 63 (เอกมัย) (5.9)

เขตวฒันา กรุงเทพฯ

14 สยาม ที เค เอม็ จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ญีปุ่น่

SIAM TKM 11 หมู ่5 ต.แม่น้ าคู้  แผงร้ัวเหล็ก

COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง ระยอง  (FENCE PANEL)

(4.1.3)

15 นางดลฤดี จารุเกษตรวิทย์ (จ.ระยอง) สนับสนุนการค้าและการลงทุน เบลเยยีม

20 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด เลน 6 (7.7)

ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง

จ.ระยอง 

16 MR. EDWARD DAVENPORT (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล สหรัฐอเมริกา

97/1 ถ.สุขมุวิท (DIGITAL SERVICES)

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (5.9)

17 MR. THORSTEN DOEMKES (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล เยอรมนี

The Address 42 Sukhumvit 42, (DIGITAL SERVICES)

Soi Baboa 1 เขตคลองเตย  (5.9)

กรุงเทพฯ

18 MR. CHRISTOPHER JAMES (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล ไอร์แลนด์

MCFADDEN IDEO MObi Condominium  (DIGITAL SERVICES) ไทย

Sukhumvit เขตบางนา  (5.9)

กรุงเทพฯ

19 ซิงกลูาร์ไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.นนทบุรี) ซอฟต์แวร์ ไทย

SINGULAR LIVE (THAILAND) 99/25 อาคารเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์  (5.7.2) สิงคโปร์

 COMPANY LIMITED หอ้ง 10-A2 ชัน้ 10 หมู ่4 ถ.แจง้วฒันะ  ออสเตรีย

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

20 MR. RAFAL PIOTR MOLDA (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

69/729 Aspire Condo  (5.7.2) โปแลนด์

สุขมุวิท 48 เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ

21 MR. ANTTI VESANEN (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย

2133 ศรีนครินทร์เพลสคอนโด (5.7.2)

ห้อง 1401 สุขมุวิท 77 (ออ่นนุช) 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

22 เซลล์ออเรท (ไทยแลนด์) จ ากดั (กรุงเทพฯ) ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล ไทย

SELLORATE (THAILAND) 760/378 หมูบ่้านวิลเลตซิต้ี (DIGITAL SERVICES) องักฤษ

 COMPANY LIMITED ซ.พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ  (5.9) สหรัฐอเมริกา

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

23 เอสแม็ค เอเซีย จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิตเคร่ืองจกัรส าหรับอตุสาหกรรม ไทย

ESMAC ASIA COMPANY LIMITED 29 หมู ่8 ซ.วิรุฬราษฎร์  ได้แก ่เคร่ืองล้างรถยนต์-

ถ.เศรษฐกจิ ต.ท่าไม ้ อตัโนมัติ ระบบระบายอากาศ

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  (4.5.2)

24 นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (จ.สมุทรสาคร) ผลิตอาหารส าเร็จรูป ไทย

(ไทยแลนด์) จ ากดั 35/403 หมู ่2 ต.บางน้ าจดื  จากเนือ้สัตว์แช่แขง็

NEW STAR FROZEN FOODS อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  (1.17)

(THAILAND) COMPANY LIMITED

25 เอส.ซี. เคอร์เนล จ ากดั (จ.ชุมพร) ผลิตน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ไทย

S.C. KERNEL COMPANY LIMITED 179/1 หมู ่11 ต.ทุ่งคา  (KERNEL PALM OIL)

อ.เมือง จ.ชุมพร (1.10)

26 ฟรอม พลาสติก เอเชีย จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตสายรัดพลาสติกรีไซเคิล สวิตเซอร์แลนด์

PLASTICS ASIA 99 หมูท่ี่ 3 ต.บางเสาธง  (RECYCLED PLASTIC STRAP)

COMPANY LIMITED อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ (6.8)

27 ดุ้นอนั เมทอลส์ (จ.ระยอง) ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จนี

(ประเทศไทย) จ ากดั 7/278 หมู ่6 ต.มาบยางพร  เช่น 4-Way Valve

DUNAN METALS (THAILAND) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (5.2.5)

 COMPANY LIMITED
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

28 MR. SHINING YU (จ.ชลบุรี) ผลิตอาหารสัตว์ เช่น อาหารผ้ึง จนี

Daogouyu Daogouyujia (1.22)

P.R.C (China)

29 ฟาเท็ค แอดวานซ์ อนิซูเลชั่น จ ากดั (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตแผ่นฉนวนส าเร็จรูป ไทย

FATEK ADVANCE INSULATION 1 หมู ่5 ต.คานหาม  (2.5)

 COMPANY LIMITED อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 

30 แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตกา๊ซออกซิเจนบริสุทธิ์ 92.0% สหรัฐอเมริกา

PRAXAIR (THAILAND) 2 อาคารพรีเมียร์ เพลซ ชั้น 4 (6.1)

 COMPANY LIMITED ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์

เขตประเวศ กรุงเทพฯ

31 ไดโด อเิล็กทรอนิกส์ (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์ ญีปุ่่น

(ประเทศไทย) จ ากดั 43 หมู ่9 ถ.โรจนะ ต.ธน ู อเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น

DAIDO ELECTRONICS (THAILAND) อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา MAGNETIC PART FOR MOTOR

COMPANY LIMITED (5.4.19)

32 MR. XIRONG GONG (จ.ชุมพร) ผลิตถา่นกมัมันต์ จีน

Fool 8,Citylight bBuilding,NO.3  (ACTIVATED CARBON)

Huanchengxili Road,Nantong, (1.15)

Jiangsu,P.R.China 

33 MR. MUHAMAD ZULHILIMI (จ.ระยอง) ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ไม่ระบุ

Suite B-06-0 Jalan USJ 25/1 เช่น DOOR PANEL

Malaysia (4.8.17)

34 สุวรรณภูมิไม้ไทย จ ากดั (จ.สุรินทร์) ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอดั ไทย

SUVARNAPHUMI MAITHAI 99 หมู ่2 ต.โพนครก  (1.16.3)

COMPANY LIMITED อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

35 เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ (จ.สมุทรปราการ) ผลิตยาอมแผนปัจจบุัน ไทย

แมนูแฟคเจอร์ร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 65 หมู ่12 ถ.ลาดกระบัง-บางพลี  (6.10) องักฤษ

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

MANUFACTURING (THAILAND) จ.สมุทรปราการ

COMPANY LIMITED
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ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

36 เห้อซัน ไทย อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (จ.สระบุรี) ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จนี

HERSUN THAI INTERNATIONAL 742/4 หมู ่1 ต.หนองไผ่แกว้  ส าหรับกระเป๋าเดินทาง

COMPANY LIMITED อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี (6.6)

37 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตชุดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ญีปุ่น่

AISIN AI (THAILAND) 80 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 (TRANSFER CASE)

COMPANY LIMITED ต.บางสมัคร อ.บางปะกง  (4.8.6.4)

จ.ฉะเชิงเทรา 

38 ไทย แคปปิตอล เกรเวอร์ จ ากดั (จ.สมทุรสาคร) ลูกกล้ิงส าหรับพิมพ์หรืออดัลาย ไทย

THAI CAPITAL GRAVURE 1338/931 อาคารชดุศุภาลัยพรีมาริวา (PRINTING ROLLER) จนี

COMPANY LIMITED แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  (4.5.2)

กรุงเทพฯ

รวม  38  โครงกำร

Page 6 of 6

https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=406259#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=407907#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=408551#

