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

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

ศูนย์บริการลงทุน                                                               ข่าวสําหรับส่ือมวลชน

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/
สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 พีคแวร์ สตูดิโอ จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
PEAKWARE STUDIO CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.7)

2 ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จํากัด (จ.ลําพูน) LOW FREQUENCY สวิสเซอร์แลนด์
SCHAFFNER EMC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ANTENNA

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน (5.4.4)

3 MR. GUILLAUME PIERRE (กรุงเทพฯ) สนับสนุนการค้าและการลงทุน สเปน
CHARRON เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.7) ฝรั่งเศส

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังสิ้นจํานวน 27 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับท่ี 108/2560 (ก. 57)
วันอังคารท่ี 15 สิงหาคม 2560
                    ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 32/2560 วันอังคารท่ี 15 สิงหาคม 2560 
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4 MR. TAKESHI KONISHI (กรุงเทพฯ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
แขวงบางนา เขตบางนา (7.6)

กรุงเทพฯ
5 เทเลเนอร์ ดิจิตอล เอเซีย จํากัด (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ นอร์เวย์

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (5.7)

6 เฟิร์สเม็ค จํากัด (กรุงเทพฯ) บริการออกแบบทางวิศวกรรม ไทย
FERSMEK CO., LTD. แขวงจตุจักร เขตจตุจักร (7.13)

กรุงเทพฯ
7 ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จํากัด (จ.ระยอง) วิจัยและพัฒนา ไทย

(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (7.11)
THAIPLASTIC AND CHEMICALS ต.มาบตาพุด อ.เมือง
PUBLIC CO., LTD. จ.ระยอง

8 มิตซุย เคมิคอลส์ (กรุงเทพฯ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (7.5)
MITSUI CHEMICALS กรุงเทพฯ
(THAILAND) CO., LTD.

9 ซันโคชา (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ชลบุรี) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
SANKOSHA (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (7.6)
CO., LTD. ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

จ.ชลบุรี
10 สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ระยอง) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ จีน

STAR BUT (THAIlAND) เขตอุตสาหกรรมของ (7.6)
CO., LTD. บจก.เหมราช ระยองท่ีดิน

อุตสาหกรรม ต.หนองละลอก
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

11 แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) การชุบเคลือบผิว ญี่ปุ่น
Z KURODA (THAILAND) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (SURFACE TREATMENT)
CO., LTD. ต.คานหาม อ.อุทัย (4.2)

จ.พระนครศรีอยุธยา
12 MR. LI TE YU (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไต้หวัน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ (5.7)
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13 นายวิรัช ตันติอภิกุล (กรุงเทพฯ) ซอฟต์แวร์ ไทย
แขวงสามวาตะวันตก (5.7)

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

14 ไทเกอร์โพล่ี (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) ชิ้นส่วนพลาสติก ญี่ปุ่น
TIGERPOLY (THAILAND) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ สําหรับอุตสาหกรรม
CO., LTD. ต.อุทัย อ.อุทัย (6.6)

จ.พระนครศรีอยุธยา
15 นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ปทุมธานี) กล้องถ่ายรูป ญี่ปุ่น

NIDEC COPAL (THAILAND) เขตอุตสาหกรรมนวนคร เช่น INSTANT CAMERA และ
CO., LTD. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี POLAROID CAMERA เป็นต้น

(5.3.5)
16 แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จํากัด (จ.จันทบุรี) เล้ียงปลา ไทย

AQQUUA (THAILAND) CO., LTD. ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ (1.5.2) สหรัฐฯ
จ.จันทบุรี ญี่ปุ่น

17 อินเตอร์เนชั่นแนล (จ.นครราชสีมา) การสํารวจแร่โพแทช ไทย
ปิโตรเลียม กรุ๊ป จํากัด ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง และแร่เกลือหิน
INTERNATIONAL PETROLEUM จ.นครราชสีมา (2.1)
GROUP CO., LTD.

18 คาเนตะ เมคาทรอนิค (จ.ระยอง) เครื่องจักรอัตโนมัติ จีน
เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (AUTOMATION EQUIPMENT)
KANETA MECHATRONIC อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) ท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม
ENGINEERING (THAILAND) ระยอง เช่น WELDING ROBOT,
CO., LTD. AUTOMATIC PALLETIZING 

EQUIPMENT และ
HANDLING ROBOT เป็นต้น

(4.5.1.1)
19 ทุ่งบัว ยูทิลิต้ี จํากัด (จ.นครปฐม) ก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) ไทย

TUNG BUA UTILITY CO., LTD. ต.สระส่ีมุม อ.กําแพงแสน (1.16.2)
จ.นครปฐม

20 ฮันวา สตีล เซอร์วิส (จ.ชลบุรี) การตัดและแปรรูปโลหะแผ่น ญี่ปุ่น
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (COIL CENTER) 
HANWA STEEL SERVICE ต.บ้านเก่า อ.พานทอง (2.18)
(THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี
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21 คิทซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (จ.ชลบุรี) ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ญี่ปุ่น
KITZ (THAILAND) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร BUTTERFLY VALVES เป็นต้น

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี (4.1.3)

22 ซันโอ อินดัสทรีส์ (จ.ระยอง) ชิ้นส่วนระบบเบรก ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ได้แก่ ท่อโลหะสําหรับระบบเบรก ญี่ปุ่น
SANOH INDUSTRIES ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง (4.8.9.6)
(THAILAND) CO., LTD. จ.ระยอง

23 สิริโสภา อินเตอร์ จํากัด (ไม่ระบุท่ีต้ัง) ขนส่งทางเรือ ไทย
SIRISOPA INTER CO., LTD. 121 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 (7.3.3) กัมพูชา

ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

24 ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด (จ.สมุทรปราการ) โซดาไฟ (SODIUM HYDROXIDE), ญี่ปุ่น
AGC CHEMICALS (THAILAND) ต.ปากคลองบางปลากด กรดไฮโดรคลอริก
CO., LTD. อ.พระสมุทรเจดีย์ (HYDROCHLORIC ACID),

จ.สมุทรปราการ และ คลอรีนเหลว
(LIQUID CHLORINE) 

(6.1)
25 บ๊ิก คิทเช่น จํากัด (จ.สมุทรสาคร) ปลาเส้นปรุงรส ไทย

BIG KITCHEN CO., LTD. ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (1.17)

26 MR. RUBEN GRIGORYAN (จ.ภูเก็ต) โรงแรม รัสเซีย
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (7.23.1)

27 เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จํากัด (จ.ฉะเชิงเทรา) ชุดดุมล้อสําหรับระบบเบรก ไทย
JTEKT (THAILAND) CO., LTD. ต.บางวัว อ.บางปะกง ABS (ABS SENSOR ญี่ปุ่น

จ.ฉะเชิงเทรา INTEGRATED HUB UNIT), 
ชุดระบบบังคับเล้ียวและชิ้นส่วน

(STEERING SYSTEM AND PART)
และยอยน์กากะบาด

และตลับลูกปืนชนิดเข็ม
(CROSS PIN AND NEEDLE 

ROLLER BEARING)
(4.8.17)

รวม 27 โครงการ
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