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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง รายช่ือวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(depa Digital Startup Fund) 

-------------------------------------------------- 

เพ่ือเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยการเงิน
และการบริหารกิจการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการกำกับ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการ
อุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและ
กระบวนการในการแปลงมูลค่าเงินที่ได้ให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นรายได้หรือผลประโยชน์กลับคืนสำนักงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอประกาศรายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 
ที่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมและสนับสนุน รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
  

 

๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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๑) รายช่ือผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Digital Startup)  
ทีส่ำนักงานฯ พิจารณาเข้าถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อ 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ตามสัญญา 

หมายเหตุ 

๑ บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๒ บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๓ บริษัท โลจิสตี จำกัด ๓ ม.ค. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๔ บริษัท ไอโออะเดย์ จำกัด ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๕ บริษัท สมาร์ททราเวลโกลบอล 
(ประเทศไทย) จำกัด 

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๖ บริษัท รันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๗ บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คก้ิง จำกัด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๘ บริษัท กรีน ไดร์ฟ  จำกัด ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๙ บริษัท ภาษาจีนเป่ยจิง จำกัด ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๑๐ บริษัท แตงโม คอร์ป จำกัด ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๑๑ บริษัท เซเว่น อีวิล จำกัด ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ตามสัญญา 

หมายเหตุ 

๑๒ บริษัท สมาร์ทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๑๓ บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๑๔ บริษัท เซนซิ่ง เมต้า จำกัด ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๑๕ บริษัท บิซเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

๑๖ บริษัท จูซอินโนฟเอท จำกัด ๘ ม.ค. ๒๕๖๕ ส่งมอบใบหุ้น พร้อมสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้ว 

*(ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕)  
 
  



- ๔ - 

 

 

ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน 

 
 
 

๒) รายช่ือผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Digital Startup)  
ที่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) 
ลำดับ โครงการ ระยะเวลาสิ้นสุด

โครงการตามสัญญา 

หมายเหตุ 

 

๑ บริษัท สปอร์ตไลซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดการส่งเสริมและสนับสนุน 

๒ บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี จำกัด ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดการส่งเสริมและสนับสนุน 

๓ บริษัท เอสปรีดอทไอโอ จำกัด ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดการส่งเสริมและสนับสนุน 

๔ บริษัท สมาร์ท รีเฟล็กซ์ จำกัด ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๕ บริษัท เนสเตด จำกัด ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๖ บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๗ บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๘ บริษัท อินโฟโทรนิคส์ คอร์ป จำกัด ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการนำส่งเงินที่ได้รับการ
อุดหนุนพร้อมดอกเบี้ยคืน 

แก่สำนักงาน ตามความประสงค์
ของโครงการ 

๙ บริษัท โคโมมิ จำกัด ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 



- ๕ - 

 

 

ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลาสิ้นสุด
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หมายเหตุ 

 

๑๐ บริษัท เทคครูซ จำกัด ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เลิกกิจการตามมติผู้ถือหุ้น  
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๑๑ บริษัท อมร ชีวิน จำกัด ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 
พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 
๑๒ บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๓ สิ้นสุดการส่งเสริมและสนับสนุน 

๑๓ บริษัท โฮเทล ฮับ จำกัด ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 
พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 
๑๔ บริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  
ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๑๕ บริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 
พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 
๑๖ บริษัท อ๊ีตแล็บ จำกัด ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  
ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๑๗ บริษัท เก็ต สนีก จำกัด ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 
พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 
๑๘ บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ๘ ม.ค. ๒๕๖๕ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  
ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๑๙ บริษัท คลาวด์คอมเมิรซ์ จำกัด ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๕ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 
พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 
๒๐ บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) 

จำกัด 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๕ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 
พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 
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๒๑ บริษัท ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ จำกัด ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 
พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  

ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 
๒๒ บริษัท แบร์สเปซ จำกัด ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ นำส่งเงินที่ได้รับการอุดหนุน 

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่สำนักงาน  
ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว 

๒๓ บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการนำส่งเงินที่ได้รับการ
อุดหนุนพร้อมดอกเบี้ยคืน 

แก่สำนักงาน ตามความประสงค์
ของโครงการ 

๒๔ บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการนำส่งเงินที่ได้รับการ
อุดหนุนพร้อมดอกเบี้ยคืน 

แก่สำนักงาน ตามความประสงค์
ของโครงการ 

*(ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕)  
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