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ศูนย์บริการลงทนุ                                                               ข่าวส าหรับส่ือมวลชน

ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

1 MS. SACHIKO SHIMABAYASHI (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญีปุ่่น

582-26 Kuroida-cho (INTERNATIONAL TRADING

Yasugi-shi, Shimane  CENTERS : ITC)

 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.6)

2 ดี.ไอ.เอม็ พลาสติก จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน

D.I.M. PLASTIC 54 หมู ่9 ต.บางวัว  (INTERNATIONAL TRADING ไทย

COMPANY LIMITED อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  CENTERS : ITC)

(7.6)

3 เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลัส จ ากดั (จ.สมุทรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

EPCO GREEN POWER PLUS 51/29 หมู ่3 ถ.วิภาวดีรังสิต ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี  (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ

4 MR. GREGORY LOO FONG CHIU (จ.ปทุมธาน)ี ให้บริการเทคโนโลยดิีจทิัล ฮ่องกง

57/100 พฤกษาวิลเลจ 40 (DIGITAL SERVICES) สหรัฐอเมริกา

ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม (5.9)

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทั้งสิน้จ ำนวน 26 โครงกำร  โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ฉบบัที่ 128/2561 (ก.75)

วันจันทรท์ี่ 12 พฤศจิกำยน 2561

                    ผลกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำร ครัง้ที่ 44/2561 วันจันทรท์ี่ 12 พฤศจิกำยน 2561 

Page 1 of 4

https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=409220#
https://information.boi.go.th/program/bis/SelectRegion.php?pjid=410105


ล ำดับ บริษัท
ที่ตัง้โครงกำร/

สถำนที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจกำร

สัญชำต/ิ

กำรร่วมทุน

5 บางกอก เชน ฮอสปิทอล (กรุงเทพฯ) ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ไทย

จ ากดั (มหาชน) 44 หมู ่4 ถ.แจง้วัฒนะ (7.28.2) ต่างชาติ

BANGKOK CHAIN HOSPITAL ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

 PUBLIC COMPANY LIMITED จ.นนทบุรี 

6 เอม็ซี-โทวา อนิเตอร์เนชั่นแนล (จ.ระยอง) ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ ญีปุ่น่

สวีทเทนเนอร์ส จ ากดั 2 ถ.ผังเมืองเฉพาะ 3 - 4  (7.5)

MC-TOWA INTERNATIONAL ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 

SWEETENERS COMPANY LIMITED

7 ซิมไบโอร์ พีเอม็อาร์ จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SYMBIOR PMR COMPANY LIMITED 128/127 อาคารพญาไท พลาซ่า ที่ติดต้ังบนหลังคา สิงคโปร์

ชั้น 12 ถนนพญาไท เขตราชเทวี (7.1.1.2)

กรุงเทพฯ

8 ไพโอแลค (ประเทศไทย) จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น ญีปุ่น่

PIOLAX (THAILAND) 107/14 หมู ่4 ต.ปลวกแดง  SNAP RING

COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  (4.1.3)

9 โชติ เอน็เนอร์ย ีจ ากดั (จ.สมทุรปราการ) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

CHOD ENERGY 78 ซ.ตรอกกปัตันบุช ถ.เจริญกรุง  ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

10 อเิล็คทริค เพาเวอร์ จ ากดั (จ.สุรินทร์) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

ELECTRIC POWER 56/1 หมู่ 10 ต.เฉนียง ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.สุรินทร์ (7.1.1.2)

11 อเิล็คทริค เพาเวอร์ จ ากดั (จ.สุรินทร์) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

ELECTRIC POWER 56/1 หมู่ 10 ต.เฉนียง ที่ติดต้ังบนหลังคา

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.สุรินทร์ (7.1.1.2)

12 ทีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ราชบุรี) ผลิตฟิล์มพลาสติกชนิดหลายชั้น จนี

TSC (THAILAND) 67 ซ.ปากน้ ากระโจมทอง 39  (6.7.1)

COMPANY LIMITED แขวงบางพรม  เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพฯ
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13 โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ญีปุ่น่

SOODE NAGANO (THAILAND) 130/129 หมู ่3 ต.วังจฬุา  (4.5.2) สิงคโปร์

COMPANY LIMITED อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา

14 วาย เจ เอก็ซ์ พรีซ่ัน (จ.สมุทรสาคร) ผลิต TOP COVER จนี

แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั 110/6 หมู ่5 ซ.คลองมะเด่ือ 13  ส าหรับ HARD DISK DRIVE

YJX PRECISION AND ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน  (5.4.6.3)

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED จ.สมุทรสาคร

15 โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จ ากดั (จ.นนทบุรี) ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ไทย

RATTANATIBETH GENERAL 60 หมู ่6 ต.เสาธงหิน  (7.28.2) ญีปุ่น่

HOSPITAL COMPANY LIMITED อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

16 ฮัฟ (ไทยแลนด์) จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิต DOOR HANDLE SYSTEM เยอรมนี

HUF (THAILAND) 500/118 หมู ่3  ส าหรับยานพาหนะ

COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  (4.8.17)

17 สยามฟริท จ ากดั (จ.สมุทรสาคร) ผลิต ZIRCONIUM SILICATE ไทย

SIAM FRIT COMPANY LIMITED 78 หมู ่6 ต.นาดี  OPACIFIER

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (6.1)

18 เอส เค ออโต้ อนิทีเรีย จ ากดั (จ.ฉะเชิงเทรา) ผลิตแผ่นฉนวนกนัความร้อน ญีปุ่น่

S.K. AUTO INTERIOR 184 หมู ่7 ต.หัวส าโรง  และเสียง และแผงคอนโทรล

COMPANY LIMITED อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  ด้านหลัง

(4.8.17)

19 ฮุยเท็กซ์ จ ากดั (จ.ชลบุรี) ผลิตฟิล์มพลาสติก บริติช เวอร์จนิ-

HUITEX COMPANY LIMITED 2922/247 ชาญอสิสระทาวเวอร์ 2  ส าหรับอตุสาหกรรม ไอร์แลนด์

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ (6.6) ไต้หวัน

 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

20 ไทยซัมมิท มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั (จ.ปทุมธาน)ี ผลิตอาหารกึ่งส าเร็จรูป ไม่ระบุ

THAI SUMMIT MARKETING 812/23 ซ.สุทธิพร  จากเนือ้สัตว์แช่เยน็แช่แขง็

COMPANY LIMITED ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง (1.17)

เขตดินแดง กรุงเทพฯ
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21 นพดาโปรดักส์ จ ากดั (จ.ล าพูน) ผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง ไทย

NOPPHADA PRODUCT 1 หมู ่9 ต.เหมืองจี้  เช่น กระเทียมด า ล าไยอบแห้ง

COMPANY LIMITED อ.เมือง จ.ล าพูน มะม่วงอบแห้ง

(1.17)

22 ไดโด อเิล็กทรอนิกส์ (จ.พระนครศรีอยธุยา) ผลิต MAGNETIC PRODUCTS ญีปุ่น่

(ประเทศไทย) จ ากดั 43 หมู ่9 ถ.โรจนะ ต.ธน ู (4.1.1)

DAIDO ELECTRONICS อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

23 กฤษฎา แลบบอราทอรีส์ จ ากดั (กรุงเทพฯ) บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ไทย

KRISADA LABORATORIES 6 ซ.สุขาภิบาล 2 ซอย 11 (7.14)

COMPANY LIMITED แยก 2-3 แขวงประเวศ  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ

24 ยโูรเปีย้นฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (จ.ปราจนีบุรี) ผลิตผลิตภัณฑ์เนือ้ปลาบดแปรรูป ไทย

EUROPEAN FOOD 291 หมู ่10 ถ.ปูเ่จา้สมิงพราย เช่น ปลาเส้นปรุงรส สิงคโปร์

PUBLIC COMPANY LIMITED ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง ปลาแผ่นปรุงรส มาเลเซีย

 จ.สมุทรปราการ  (1.17)

25 ยงั อนิ เทค จ ากดั (จ.ระยอง) ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ไทย

YOUNG IN TECH 187/3 หมู ่3 ต.แม่น้ าคู้  เช่น INDOOR UNIT และ เกาหลีใต้

COMPANY LIMITED อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  OUTDOOR UNIT

(5.1.2)

26 เอสซีจ ีเปเปอร์ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (จ.ปราจนีบุรี) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย

SCG PAPER ENERGY 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย  และไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

COMPANY LIMITED แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน้า

กรุงเทพฯ (7.1.1.2)

รวม  26  โครงกำร
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