
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
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ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 อะคิตะ เอฟบี (จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัทการค้า 1.40 ญ่ีปุ่น 5
(ประเทศไทย) จํากัด ต.หนองจอก ระหว่างประเทศ
AKITA FB (THAILAND) อ.บางปะกง (7.6)
CO., LTD. จ.ฉะเชิงเทรา

2 เจวีซี ออพติคัล (จ.นครราชสีมา) บริษัทการค้า 5.00 ญ่ีปุ่น 3
คอมโพเน้นท์ส ระหว่างประเทศ

(ประเทศไทย) จํากัด (7.6)

JVC OPTICAL 
COMPONENT CO.,LTD.

3 MR. ALEX LANE (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 3.80 สหรัฐฯ 21
(5.7)

ที่ตั้งโครงการ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 28 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,222.72 ล้านบาท  

และมีการจ้างงานรวม 747 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 77/2558  (ก. 42)

ลําดับ บริษัท

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 21/2558 วันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2558 

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

4 MR. MICHAEL (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 5.00 เยอรมัน 18
BERGMANN แขวงบางจาก (5.7)

เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ

5 MR. JASON HO (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 2.74 ร่วมทุน 6
เขตบึงกุ่ม (5.7) ไทย

อังกฤษ

6 สุวิเทค จํากัด (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 75.00 ไทย 32
SUVITECH CO., LTD. แขวงพระโขนงเหนือ (5.7)

เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

7 แวสคิวลาร์ จ.นนทบุรี ล้ินหัวใจเทียมและอุปกรณ์ 23.20 ร่วมทุน 17
อินโนเวชั่นส์ จํากัด จ.บางตะไนย์ ได้แก ่HYDRA AORTIC ไทย
VASCULAR อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี VALUE, HYDRA AORTIC อเมริกัน
INNOVATIONS VALUE DELVER มอริเชียส
CO., LTD. SYSTEM, HYDRA AORTIC

VALUE LOADING
SYSTEM และ 

TAVI BALLOON
(3.11)

8 นางสาวศิริภา จึงสวัสด์ิ (กรุงเทพมหานคร) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4.00 สิงคโปร์ 19
เขตบางนา (E-COMMERCE)

(5.8)

9 นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 10.00 ไทย 43
แขวงช่องนนทรี (5.8)

เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

10 จีโอทาเลนด์ จํากัด (กรุงเทพมหานคร) ซอฟต์แวร์ 3.90 ไทย 50
GEOTALENT CO., LTD. แขวงสีลม เขตบางรัก (5.7)

กรุงเทพมหานคร

11 ไทย โคะอิโท จํากัด (จ.สมุทรปราการ) ช้ินส่วนโคมไฟสําหรับ 105.30 ร่วมทุน 16
THAI KOITO CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรม ยานพาหนะ เช่น BODY, ไทย

บางพลี 370 ม.17 REFLECTOR, EXTEBSION ญ่ีปุ่น
ถ.เทพารักษ์ ต.บาง และ LENS เป็นต้น

เสาธง อ.บางเสาธง (4.10)

จ.สมุทรปราการ
12 นางสาวอารีวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี สิ่งปรุงแต่งอาหาร 11.00 ไทย 11

พรหมสุวรรณ 33/11 ต.คลองไทร (1.11)

อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี

13 MR.SHAOYUE CHEN (จ.ปราจีนบุรี) ถ่านอัดก้อน 7.98 จีน 11
79 หมู่ 12 (Briquette Charcoal)

ต.ศรีมหาโพธิ ์ (1.17)

อ.ศรีมหาโพธิ ์
จ.ปราจีนบุรี

14 ซี วาย ซี เมทัล จํากัด (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วนโลหะ เช่น 120.00 ญ่ีปุ่น 47
C Y C METAL นิคมอุตสาหกรรม OXYGEN SENSOR PART

CO., LTD. 700/833 หมู่ 6 เป็นต้น

ต.หนองตําลึง (4.3)

อ.พานทอง จ.ชลบุรี
15 ไทยยอชท์ ชิพยาร์ด (ไม่ระบุที่ต้ัง) ขนส่งทางเรือ 34.00 ไทย 18

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 1/1 ต.ท่าข้าม (7.3.3)

THAIYACHT SHIPYARD อ.บางปะกง 
AND ENGINEERING จ.ฉะเชิงเทรา
CO., LTD.
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

16 สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ (จ.ลําปาง) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 70.00 ไทย 7
จํากัด 347 หมู่ 1 ต.ท่าผา (7.1)

SUWANPHOB อ.เกาะคา จ.ลําปาง
RUNGRUENGSUB 
CO., LTD.

17 เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (จ.ระยอง) ท่อสําหรับยานพาหนะ 40.00 ร่วมทุน 23
(1996) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (4.10) ไทย
ABLE SANOH อมตะซิต้ี ญ่ีปุ่น
INDUSTRIES (1996) 7/245-6 หมู่ 6
CO., LTD. ต.ปลวกแดง 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
18 เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (จ.พระนครศรีอยุธยา) ท่อสําหรับยานพาหนะ 153.10 ร่วมทุน 63

(1996) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (4.10) ไทย
บ้านหว้า (ไฮเทค) ญ่ีปุ่น

98, 157 หมู่ 1
ถ.สายเอเชีย ต.บ้านเลน

อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา

19 เอเบิล ซ่าโน่ อินดัสตรีส์ (จ.ระยอง) ท่อสําหรับยานพาหนะ 115.00 ร่วมทุน 73
(1996) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (4.10) ไทย

อมตะซิต้ี ญ่ีปุ่น
7/245-6 หมู่ 6
ต.ปลวกแดง 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
20 บางชันเยนเนอเรล (กรุงเทพมหานคร) ช้ินส่วนยานพาหนะ 149.50 ไทย 44

เอเซมบลี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม เช่น ตัวถังห้องโดยสาร
BANGCHAN GENERAL บางชัน แขวงคันนายาว และกระบะท้าย เป็นต้น
ASSEMBLE CO., LTD. เขตคันนายาว (4.8)

กรุงเทพมหานคร
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

21 เด็นเค็น ทันชิ (จ.ชลบุรี) ช้ินส่วน ENDOSCOPE 27.60 ญ่ีปุ่น 23
(ไทยแลนด์) จํากัด 23/16 หมู่ 2 เช่น CONNECTOR 

DENKEN TANSHI ต.หนองรี อ.เมือง PIN/RING FOR 
(THAILAND) CO., LTD. จ.ชลบุรี ENDOSCOPE และ

CONTROL SHAFT/
SLEEVE/PLATE FOR 
ENDOSCOPE เป็นต้น

(3.11.1)
22 คาร์ม่า โมบิลิต้ีร์ จํากัด (จ.นครราชสีมา) รถเข็นคนไข้ 9.40 ไต้หวัน 60

KARMA MOBILITY 30 ถ.โคกกรวด-หนอง (WHEELCHAIR)
CO., LTD. สรอง ต.ขามทะเลสอ และรถเข็นคนไข้

อ.ขามทะเลสอ ขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า 
จ.นครราชสีมา (POWER WHEELCHAIR)

ช้ินส่วนรถเข็นคนไข ้
(PART OF WHEELCHAIR)
และเก้าอี้อาบน้ําและนั่งถ่าย

(SHOWER CHAIR AND
COMMODE CHAIR) 

(3.9)
23 นายศุภชัย จินตนาเลิศ (จ.ชลบุรี) ไบโอดีเซล 120.00 ไทย 53

ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ (1.18)
จ.ชลบุรี

24 เอส.วี. เซลลูโลส จํากัด (จ.นนทบุรี) วุ้นน้ํามะพร้าว 5.10 ไทย 8
2/39 ม.6 (1.11.2)

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี

25 นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ (จ.นครราชสีมา) การเคลือบผิว 20.00 ไทย 14
99 หมู่ 6 (SURFACE TREATMENNT)

ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด (4.4)
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ที่ตั้งโครงการลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/กิจการ

26 บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส (จ.ระยอง) ยางสังเคราะห์ชนิด 32.70 ไทย -
จํากัด นิคมอุตสาหกรรม HI-STYRENE ESBR 
BST ELASTOMER มาบตาพุด 5/1 (6.11)
CO., LTD. ถ.ไอ-เจ็ด ต.มาบตาพุด

อ.เมือง จ.ระยอง
27 เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (จ.สมุทรสาคร) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 9.40 ไทย 35

(ประเทศไทย) จํากัด 58/1 หมู่ 6 เช่น ม่านอากาศ 
X-PER TECHNIA ต.คลองมะเด่ือ และพัดลมไอน้ํา เป็นต้น 
(THAILAND) CO., อ.กระทุ่มแบน ช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

จ.สมุทรสาคร ช้ินส่วนพลาสติกสําหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และช้ินส่วนโลหะ

สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
(5.2) และ (5.3)

28 วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง (จ.สมุทรสาคร) ล้อยางตัน 58.60 ไทย 27
จํากัด 79/6 หมู่ 2 (SOLID TIRES)
V.S. INDUSTRY TYRES ต.นาโค อ.เมือง (4.10)
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ

รวมทั้งส้ิน 1,222.72 747
28 โครงการ ล้านบาท คน
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