
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
                 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8316

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

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 เคน เทค (ไทยแลนด์) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา บรรจุภัณฑ์สําหรับ 19.30 ญี่ปุ่น 2
KEN TECH (THAILAND) ต.ลําไทร อ.วังน้อย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CO., LTD. จ.พระนครศรีอยุธยา (CARRIER TAPE)

(6.6)
2 นายภาพงศ์ ปราโมช กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 11.00 สิงคโปร์ 7

ณ อยุธยา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน และการลงทุน
กรุงเทพมหานคร (7.7)

3 เม็กเท็ค พรีซิชั่น จ.พระนครศรีอยุยา ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 10.10 ญี่ปุ่น 33
คอมโพเนนท ์ นิคมอุตสาหกรรม SUS STIFFENER PLATE
(ประเทศไทย) จํากัด บางปะอิน 189,198,296 และ ALUMINIUM
NOK PRECISION ถ.อุดมสรยุทธ์ REINFORCING PLATE
COMPONENT ต.บางกระส้ัน เป็นต้น
(THAILAND) CO., LTD. (4.1)

ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 56 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,672.55 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 1,943 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 34/2559  (ก. 20)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559
              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 11/2559 วันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

4 แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่นส์ จ.นนทบุรี อุปกรณ์ 8.50 ร่วมทุน 28
จํากัด ต.บางตะไนย์ ขยายหลอดเลือดหัวใจ ไทย
VAS CULAR INNOVATION อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (PTCA Balloon สหรัฐฯ
CO., LTD. Catheter) มอริเชียส

(3.11)

5 MS. KHUMOETSILE กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2.00 ร่วมทุน 10
P.SEAMONGANO เขตดินแดง (E-COMMERCE) บอสวานา

(5.8) เนเธอร์แลนด์

6 เอเชีย วัน คลิก จํากัด จ.นนทบุรี ซอฟต์แวร์ 3.05 ไทย 35
ASIA ONE CLICK เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (5.7)
CO., LTD. ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี
7 นางสาวจุธาภัค ศิริเรศ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 5.00 ไทย

แขวงสีลม เขตบางรัก (5.7)

8 MR. GARETH DAVIES กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 1.50 อังกฤษ 10
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (5.7)

9 เจเนซิส อินทิเกรเต็ด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 2.12 ไทย 15
โซลูชั่น จํากัด แขวงบางจาก (5.7)
GENESIS INTEGRATED เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
SOLUTION CO., LTD.

10 MR. DAVID UHLENBROCK กรุงเทพมหานคร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1.14 ร่วมทุน 4
(E-COMMERCE) ไทย

(5.8) เยอรมนี

11 สตูดิโอ พอร์ต้า จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 8.46 ร่วมทุน 49
STUDIO PORTA CO., LTD. (5.7) ไทย

ญี่ปุ่น
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

12 พันซ์ เอเจนซ่ี จ.ภูเก็ต ซอฟต์แวร์ 64.00 สหรัฐฯ 110
(ไทยแลนด์) จํากัด ต.ป่าตอง อ.กะทู้ (5.7)
PUNCH AGENCY จ.ภูเก็ต
(THAILAND) CO., LTD.

13 MR. DIEGO SALA จ.นนทบุรี ซอฟต์แวร์ 2.50 ร่วมทุน 10
ต.คลองเกลือ (5.7) ไทย

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อิตาลี

14 เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 14.60 ร่วมทุน 29
990 อาคารอับดุล- (5.7) ไทย
ราฮิมเบล์ล ชั้น 31 เยอรมัน

ห้อง 3101 เขตบางรัก สวิสเซอร์
กรุงเทพมหานคร แลนด์

15 MR. MARK NICHOLAS จ.ชลบุรี ซอฟต์แวร์ 4.00 ร่วมทุน 27
WALKER ต.หนองปรือ (5.7) ไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อังกฤษ

16 MR. MITSUMASA IKEDA กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 5.50 ญี่ปุ่น 13
แขวงดินแดง (5.7)

เขตดินแดง กรุงเทพฯ

17 ชายซอฟท์ จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 2.00 ไทย 6
CHYSOFT CO., LTD. แขวงบางซ่ือ (5.7)

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

18 อิงค์เธอ (ไทยแลนด์) จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 3.99 ร่วมทุน 17
INCTURE (THAILAND) แขวงสุริยวงศ์ (5.7) ไทย
CO., LTD. เขตบางรัก กรุงเทพฯ อินเดีย

19 เชียงใหม่ ดราย ฟูดส์ จํากัด จ.เชียงใหม่ ใบชาอบแห้ง 4.09 ร่วมทุน 20
(1.11) ไทย

จีน
เกาหลี

20 วันเดอร์พูล ไทย อีเล็คโทรนิค จ.นครปฐม LED LIGHTING 22.10 ร่วมทุน 37
จํากัด 165/1 หมู่ 1 (5.2) ญี่ปุ่น

ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา ฮ่องกง
อ.สามพราน จ.นครปฐม

21 เคียววะ พรีซิชั่น จ.ชลบุรี บริษัทการค้า 3.00 ร่วมทุน 5
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น
KYOWA PRECISION อมตะนคร ต.หนองกะขะ (7.6) ไต้หวัน
(THAILAND) CO., LTD. อ.พานทอง จ.ชลบุรี

22 ยงวิศว์ เอ็นจินียร่ิง จํากัด จ.สมุทรปราการ ผลไม้อบกรอบ 5.50 ไทย 7
YONGVIS ENGINEERING ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี (1.17)
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ

23 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด จ.นครศรีธรรมราช ขยายพันธุ์กุ้ง 81.90 ไทย 77
(มหาชน) 106/2 ต.หน้าสตน (1.5)
CHAROEN POKPHAND อ.หัวไทร 
FOODS PUBLIC CO., LTD. จ.นครศรีธรรมราช

24 หยัง กี้ กรุ๊ป จ.สมุทรปราการ ศูนย์กระจายสินค้า 247.00 ร่วมทุน 65
(ประเทศไทย) จํากัด ต.บางปลา อ.บางพลี ระหว่างประเทศ สิงคโปร์
YANG KEE GROUP จ.สมุทรปราการ ด้วยระบบที่ทันสมัย มาเลเซีย
CO., LTD. (7.4.2)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

25 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(1) S.P. INTER MARINE 150/90 หมู่ที ่3 (7.3.3)

CO., LTD. ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
(จํานวน 20 โครงการ) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

26 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(2) (7.3.3)

27 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(3) (7.3.3)

28 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(4) (7.3.3)

29 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(5) (7.3.3)

30 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(6) (7.3.3)

31 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(7) (7.3.3)

32 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(8) (7.3.3)

33 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(9) (7.3.3)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

34 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(10) (7.3.3)

35 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(11) (7.3.3)

36 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(12) (7.3.3)

37 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(13) (7.3.3)

38 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(14) (7.3.3)

39 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(15) (7.3.3)

40 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(16) (7.3.3)

41 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(17) (7.3.3)

42 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(18) (7.3.3)

43 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(19) (7.3.3)

44 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 11.43 ไทย 1
(20) (7.3.3)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

45 ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอร่ิง จ.ระยอง การเคลือบผิว 211.00 ญี่ปุ่น 13
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสหกรรม (SURFACE TREATMENT)
CNK MANUFACTURING อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) (4.2)
(THAILAND) CO., LTD. ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
46 ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี บริการทดสอบ 67.10 ไทย 22

QUALITECH PUBLIC ห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์
CO., LTD. ต.หนองขาม อ.ศรีราชา (7.14)

จ.ชลบุรี

47 นายสุนทร ไกรตระกูล จ.ขอนแก่น ผ้าทอ 30.00 ไทย 173
194 ถ.แจ้งสนิท (3.1)

ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น

48 ปรานต์เวิร์คส์ จํากัด จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ 1.00 ไทย 21
PRANWORKS CO., LTD. ต.สุเทพ อ.เมือง (5.7)

จ.เชียงใหม่

49 ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ.สมุทรปราการ เคร่ืองจักรสําหรับ 35.00 ญี่ปุ่น 16
FUJI SEAL ENGINEERING ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง งานอุตสาหกรรม
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ เช่น เคร่ืองประกอบ

ฉลากสินค้า (SLEEVE
LABELLING MACHINE 

หรือ SLEEVE
APPLICATOR) เป็นต้น

และการซ่อมแซม
เคร่ืองจักรที่ผลิตเอง

(4.5.2)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

50 เถกิงอุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ นํ้าผลไม้บรรจุภาชนะผนึก 164.00 ไทย 14
สับปะรดกระป๋อง จํากัด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด (1.17)
TAKERNG PINEAPPLE จ.ประจวบคีรีขันธ์
INDUSTRIAL CO., LTD.

51 สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด จ.ชลบุรี วิจัยและพัฒนา 50.00 ไทย 40
SUPAVUT INDUSTRY 44/2 หมู่ที ่8 ชิ้นส่วนยานยนต์
CO., LTD. ต.โป่ง อ.บางละมุง และแม่พิมพ์

จ.ชลบุรี (7.20)

52 พีวีทีเอ็ม จํากัด จ.ปทุมธานี สารเคมีถนอมอาหาร 56.50 ไทย 30
PVTM CO., LTD. เขตอุตสาหกรรมนวนคร หรือธัญพืช

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง (6.1)
จ.ปทุมธานี

53 เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 60.00 ไทย 63
จํากัด 139/1 หมู่ที ่10 เคร่ืองจักรกล
K. K. KASED DULAKARN ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง ทางการเกษตร เช่น
BANPONG CO., LTD. จ.ราชบุรี HARVESTER และ

DISK PLOUGH AND
DISC HARROW เป็นต้น

(4.2)
54 สยามทูลส์เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ.ลําพูน ชิ้นส่วนโลหะ 16.00 ไทย 40

SIAM TOOL 95/1 หมู่ที ่10 เช่น ROLLER เป็นต้น
ENGINEERING CO., LTD. อ.เมือง จ.ลําพูน (4.3) และ (6.12)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อลําดับ บริษัท

55 อาบาเทก (เอเชีย) จํากัด จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วน ELECTRONIC 76.00 ร่วมทุน 845
ABATEC (ASIA) CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมบางปู CONTROL AND สวิส

946 หมู่ที ่4 MEASUREMENT อินเดีย
เขตประกอบการเสรี สําหรับยานพาหนะ
ต.แพรกษา อ.เมือง เช่น CONTACT PAD
จ.สมุทรปราการ FOR SWITCH 

CONTROL เป็นต้น,
แม่พิมพ์

(MOULD AND DIE)
(5.4.4). (4.5.2)

56 ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ จ.พระนครศรีอยุธยา ELECTRO-MAGNETIC 145.00 ญี่ปุ่น 30
(ประเทศไทย) จํากัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ PRODUCT เช่น ROTOR
DAIDO ELECTRONCS  43 หมู่ที ่9  ASS'Y MAGNET 
(THAILAND) CO., LTD. ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย เป็นต้น

จ.พระนครศรีอยุธยา (5.4.15)
รวมท้ังส้ิน 1,672.55 1,943

56  โครงการ ล้านบาท คน
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