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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
1 เฟิร์สเม็ค จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย

FERSMEK CO., LTD. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (5.7)
กรุงเทพฯ

2 นายวริศ เดชะรินทร์ จ.ภูเก็ต ซอฟต์แวร์ ไทย
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต (5.7)

3 คอลล็อต จํากัด จ.ภูเก็ต ซอฟต์แวร์ ไทย
KOLLOT CO., LTD. อ.เมือง จ.ภูเก็ต (5.7)

4 ซันกรุ๊ป เทคโนโลยี จํากัด สระบุรี บริการทดสอบ ไทย
SUNGROUP TECHNOLOGY ทางวิทยาศาสตร์
CO., LTD. -ไม่ระบุท่ีอยู่- (7.14)

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังส้ินจํานวน 46 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับท่ี 114/2559 (ก. 81)
วันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2559

                      ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 43/2559 วันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
5 ไทม์แลปส์ จํากัด จ.สมุทรปราการ ให้บริการแก่ธุรกิจ ไทย

TIME  LAPSE CO., LTD. อ.บางบ่อ สร้างภาพยนตร์
(บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์

และทําเทคนิคด้านภาพ)
(7.21)

6 เอทิช อินโนเวช่ัน จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
ATIZ INNOVATION CO., LTD. แขวงบางโพงพาง (5.7)

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

7 มาจิก โค้ด จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
MAGIC CODE CO., LTD. แขวงหัวหมาก เขตบาง (5.7)

8 อิมแพค โซล่าร์ จํากัด สมุทรปราการ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย
IMPACT SOLAR LIMITED 788 หมู่ท่ี 5 ต.สําโรงเหนือ ท่ีติดตั้งบนหลังคา

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (7.1.1.2)

9 แมงโก้ แล็บ จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
MANGO LABS CO., LTD. เขตบางรัก กรุงเทพฯ (5.7) สหรัฐฯ

10 อะต้า เซอร์วิส ออฟฟิส จํากัด กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้าและการลงทุน ไทย
ATA SERVICES OFFICES แขวงบางนา เขตบางนา (7.7) ฝร่ังเศส
CO., LTD.

11 ออคโตปุส นิวส์รูม เอแพค จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
OCTOPUS NEWSROOM แขวงพระโขนงเหนือ (5.7) เช็ก

เขตวัมนา กรุงเทพฯ สโลวัก
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
12 MR. JORG MULLER กรุงเทพฯ ซอต์ฟแวร์ ไทย

(5.7) เยอรมัน
-ไม่ระบุท่ีอยู่-

13 MR. RICHARD PERSSON กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ สหรัฐฯ
แขวงสีลม เขตบางรัก (5.7) สวิตเซอร์แลนด์

ไอซ์แลนด์

14 นางสาวลลิดา บุญมานะ กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
แขวงสามเสนใน (5.7)

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

15 MR. ASHLEY JOHN MONTEIRO กรุงเทพฯ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเดีย
แขวงพระโขนง (E - COMMERCE) 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (5.8)

16 เคจี อินฟอร์เมช่ัน ซิสเต็มส์ จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ อินเดีย
KG INFORMATION CO., LTD แขวงสีลม เขตบางรัก (5.7)

17 แอพแมน จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
APPMAN CO., LTD. แขวงสีลม เขตบางรัก (5.7)

18 ซันกรุ๊ป เทคโนโลยี จํากัด จ.ปทุมธานี วิจัยและพัฒนา ไทย
SUNGROUP TECHNOLOGY (7.11)
CO., LTD. -ไม่ระบุท่ีอยู่-

19 เครซี่ เวบ สตูดิโอ จํากัด จ.ภูเก็ต ซอฟต์แวร์ ไทย
CRAZY WEB STUDIO CO., LTD. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ (5.7) อิตาลี

จ.ภูเก็ต
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
20 ดิลีเวอร่ี อินเตอร์เนช่ันแนล ไทย จํากัด จ.ชลบุรี ซอฟต์แวร์ ไทย

DELIVERY INTERNATIONAL THAI ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา (5.7) ญี่ปุ่น
CO., LTD. จ.ชลบุรี

21 นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ ไทย
ต.สุเทพ อ.เมือง (5.7)

22 โซริว เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ บริษัทการค้า ไทย
SORYU TRADING (THAILAND) ระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
CO., LTD. -ไม่ระบุท่ีอยู่- (7.6)

23 MR. TOYODA YOSHIYUKI จ.ชลบุรี บริษัทการค้า ญี่ปุ่น
ระหว่างประเทศ

-ไม่ระบุท่ีอยู่- (7.6)

24 เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิสเซส กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า เนเธอร์แลนด์
(ประเทศไทย) จํากัด อาคารอ้ือจือเหลียง ช้ันท่ี และการลงทุน
ENTERPRISE SERVICES ถ.พระราม 4 แขวงสีลม (7.7)
(THAILAND) CO., LTD. เขตบางรัก กรุงเทพฯ

25 ไนซ์ คัลเจอร์ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
NICE CULTURE (THAILAND) เขตดินแดง กรุงเทพฯ (5.7) ฮ่องกง
CO., LTD. มาเลเซีย

26 เอ็ดดูเทค อินโนเวช่ัน จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
EDUTECH INNOVATION แขวงหัวหมาก เขตบาง (5.7)
CO., LTD.

27 เอ๊กเซลเล็นซ์ สยาม จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ญี่ปุ่น
EXCELLENCE SIAM CO., LTD. 1055/553 ถ.สีลม (5.7)

แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
28 โซล เทค ซิสเท็มส์ จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย

SOL TECH SYSTEMS CO., LTD. แขวงบางรัก เขตบางรัก (5.7) อังกฤษ
กรุงเทพฯ

29 โปรซอฟท์ อีอาร์พี จํากัด เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ ไทย
PROSOFT ERP CO., LTD. (5.7)

-ไม่ระบุท่ีอยู่-

30 อีควิส เซอร์วิสเซส กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิงคโปร์
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (7.5)
EQUIS SERVICES (THAILAND) กรุงเทพฯ
CO., LTD.

31 MR. TOYODA YOSHIYUKI จ.ชลบุรี สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ญี่ปุ่น
-ไม่ระบุท่ีอยู่- (7.5)

32 รอยัล เซรามิกส์ จํากัด จ.ลําปาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ไทย
ROYAL CERAMICS CO., LTD. ต.วังพร้าว อ.เกาะคา เช่น เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร

จ.ลําปาง เป็นต้น
(2.4.3)

33 เอ็นเนอร์ จี ไบโอแมส จํากัด จ.สุราษฎร์ธานี เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ไทย
ENER (1.16.3)

-ไม่ระบุท่ีอยู่-

34 กาเนช อินเตอร์เทรด จํากัด จ.สมุทรสาคร เคร่ืองดื่มจากพืชผักผลไม้ ไทย
บรรจุภาชนะผนึก

-ไม่ระบุท่ีอยู่- (1.17)
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
35 สยาม อโลเวร่า (2005) จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก ไทย

(1.17) ญี่ปุ่น
-ไม่ระบุท่ีอยู่-

36 MR. ZHUO HUANDONG จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล จีน
เช่น PLASTIC FILM เป็นต้น

-ไม่ระบุท่ีอยู่- (6.8)

37 MR. SEBASTIEN DUCROT กรุงเทพฯ บริการออกแบบและพัฒนา ฝร่ังเศส
แขวงยานนาวา ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ผลิต PRODUCT DESIGN
และ PROTOTYPE

(3.9)
38 4จี เมทอล โปรดักซ์ จํากัด จ.ชัยภูมิ เหล็กรูปพรรณรีดเย็น ไทย

4G METAL PRODUCT CO., LTD. 269/1 หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งคล้า เช่น ท่อเหล็ก
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และเหล็กรูปตัวซี เป็นต้น

(2.10.2) และ (4.1.3)

39 กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดร่ี จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ช้ินส่วนเหล็กหล่อ ไทย
KULTHORN KIRBY FOUNDRY ต.คลองอุดมชลจร (2.13.1)
CO., LTD. อ.เมืองฉะเชิงเทรา

40 พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ.นนทบุรี เคร่ืองปรับอากาศ ไทย
P.P.J. ENGINEERING CO., LTD. ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด ได้แก ่FAN COIL UNIT

 (INDOOR UNIT) 
และ CONDENSING UNIT

(OUTDOOR UNIT)
(5.1.2)

41 สยามคอมเพรสเซอร์ จ.ชลบุรี คอมเพรสเซอร์ ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมแหลม สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ ญี่ปุ่น
SIAM COMPRESSOR ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา (5.2.3) สิงคโปร์
INDUSTRY CO., LTD. จ.ชลบุรี
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ลําดับ บริษัท
ท่ีต้ังโครงการ/

สถานท่ีติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การร่วมทุน
42 เอฟพี โปรดัคช่ัน จํากัด จ.เชียงใหม่ เคร่ืองประดับ เดนมาร์ก

FP PRODUCTION CO., LTD. ต.แค่คือ อ.ดอยสะเก็ต และช้ินส่วนเคร่ืองประดับ
จ.เชียงใหม่ (3.8)

43 ไทย - อุซุย จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ช้ินส่วนพลาสติก ไทย
THAI USUI CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า สําหรับอุตสาหกรรม เช่น ญี่ปุ่น

(ไฮเทค) ต.บ้านหว้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
อ.บางปะอิน และยานยนต์ เป็นต้น

(6.6)
44 MR. LOKE KWONG CHEONG กรุงเทพฯ/จ.ชลบุรี บริษัทการค้าระหว่างประเทศ มาเลเซีย

(7.6)
-ไม่ระบุท่ีอยู่-

45 วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส ไม่ระบุท่ีตั้ง ขนส่งทางเรือ ไทย
แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด ติดต่อ: 19/269 หมู่ท่ี 6 (7.3.3)
V.C.C. INTER MARINE ถ.ศรีนครินทร์
SERVICE & TRANSPORT CO., LTD. ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ
46 ทีพีพี ฟู้ดส์ จํากัด จ.ลําพูน พืชผักผลไม้อบแห้ง

ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ (1.17)
จ.ลําพูน

รวม 46 โครงการ
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