
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
                 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222

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

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 เดอร์ไลท์ จํากัด จ.สมุทรปราการ ผลิตเซรามิกส์ เช่น 31.20 ร่วมทุน 13
DERLITE LIMITED อ.เมือง CERAMIC INSULATORS ไทย

จ.สมุทรปราการ เป็นต้น นิวซีแลนด์
(2.4.3)

2 อะคูเมน เอนจิเนียริ่ง กรุงเทพมหานคร บริษัทการค้า 10.00 สิงคโปร์ 7
(ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างประเทศ
ACUMEN ENGINEERING (7.6)
(THAILAND) CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์/กิจการท่ีตั้งโครงการ/สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 51 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,991.75 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 1,265 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 170/2558  (ก.95)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
              ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที ่48/2558 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

3 MR. PAUL CAMERON กรุงเทพมหานคร สํานักงานใหญ่ 12.00 บริติช 23
MCTAGGART แขวงคลองตันเหนือ ข้ามประเทศ เวอร์จินไอแลนด์

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.5)

4 ทีเมค เอเชีย กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 5.00 สิงคโปร์ 13
(ประเทศไทย) จํากัด เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และการลงทุน
TMEIC ASIA (THAILAND) (7.7)
CO., LTD.

5 ทีเมค เอเชีย กรุงเทพมหานคร บริษัทการค้า 5.00 สิงคโปร์ 6
(ประเทศไทย) จํากัด เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ระหว่างประเทศ
TMEIC ASIA (THAILAND) (7.6)
CO., LTD.

6 MR. MICHAEL WOLFGANG กรุงเทพมหานคร บริษัทการค้า 15.00 เยอรมัน 11
BOELLHOFF เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ระหว่างประเทศ

(7.6)

7 MR. NAOTAKA TOHYAMA กรุงเทพมหานคร/จ.ชลบุรี บริษัทการค้า 16.00 ญ่ีปุ่น 2
แขวงทุ่งมหาเมฆ ระหว่างประเทศ

เขตสาทร กรุงเทพฯ (7.6)

8 อังสตรอม โซลูล่ัน จํากัด กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 6.00 ไทย 31
ANGSTROM SOLUTIONS ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม (5.7)

CO., LTD. เขตบางรัก กรุงเทพฯ

9 นายสุรวัฒน์ พรหมโยธิน กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 8.97 ร่วมทุน 32
เขตบางรัก กรุงเทพฯ (5.7) ไทย

สิงคโปร์

10 นางสาวธัญวรัตม์ ชัยเลิศ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 3.10 ไทย 22
แขวงสีลม เขตบางรัก (5.7)

กรุงเทพฯ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

11 นายพชร ตันชีวะวงศ์ กรุงเทพมหานคร การออกแบบ 3.00 ไทย 13
แขวงสามเสนใต้ ทางอิเล็กทรอนิกส์

เขตพญาไท กรุงเทพฯ (ELECTRONICS DESIGN)
และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง

จากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

เช่น เครื่องนับจํานวน,
รีโมทอเนกประสงค์
และเครื่องควบคุม
อุณหภูมิ เป็นต้น

(5.6)
12 เรดาร์ ซอฟท์เฮาส์ จํากัด จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ 1.00 ร่วมทุน 19

RADAR SOFTHOUSE ต.ช้างเผือก อ.เมือง (5.7) ไทย
CO., LTD. จ.เชียงใหม่ เดนมาร์ค

13 นายวิชญ์ นิวาตวงศ์ กรุงเทพมหานคร สํานักงานใหญ่ 21.00 บริติฃ เวอร์จิน 32
แขวงคลองเตย ข้ามประเทศ ไอร์แลนด์

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (7.5)

14 เอแอลเอส แลบอราทอรี จ.ระยอง บริการทดสอบ 20.00 ออสเตรเลีย 56
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์
ALS LABORATORY อีสเทิร์นซีบอร์ด (7.14)
GROUP (THAILAND) จ.ระยอง
CO., LTD.

15 โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ จ.ปทุมธานี สํานักงานใหญ่ 3.70 ร่วมทุน 6
(ประเทศไทย) จํากัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ข้ามประเทศ ไทย
TOSHIBA CONSUMER 141/1 หมู่ท่ี 5 (7.5) ญ่ีปุ่น
PRODUCTS (THAILAND) ถ.ติวานนท์ ต.บางพลี
CO., LTD. อ.เมือง จ.ปทุมธานี
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

16 เอส.เค. พาวเวอร์ พลัส จํากัด จ.สุราษฎร์ธานี ไฟฟ้าจากไอนํ้า 39.70 ไทย 6
S.K. POWER PLUS ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง (7.1.1.3)
CO., LTD. จ.สุราษฎร์ธานี

17 MR. DAVID JULES จ.ชลบุรี ซอฟต์แวร์ 4.00 ร่วมทุน 25
SIMPSON ต.หนองปรือ อ.บางละมุง (5.8 ไทย

จ.ชลบุรี อังกฤษ

18 เมาน์เทนวิวซิสเต็ม กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 4.21 ไทย 14
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงยานนาวา (5.7)
MOUNTAIN VIEW เขตสาทร กรุงเทพฯ
SYSTEMS (THAILAND)
CO., LTD.

19 MR. JOHAN PETER กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 10.30 เบลเยี่ยม 14
VANMARCKE เขตสาทร กรุงเทพฯ และการลงทุน

(7.7)

20 เออร์ลิคอน บัสเซอร์ส โค้ทต้ิง จ.ชลบุรี สนับสนุนการค้า 36.00 สวิสเซอร์แลนด์ 9
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม และการลงทุน
OERLIKON BALZERS อมตะนคร (7.7)
LOATING (THAILAND) 700/38 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ
CO., LTD. อ.เมือง จ.ชลบุรี

21 สวารอฟสกี้ กรุงเทพมหานคร สํานักงานใหญ่ 2.50 สวิสเซอร์แลนด์ 14
(ประเทศไทย) จํากัด แขวงสีลม เขตบางรัก ข้ามประเทศ

กรุงเทพมหานคร (7.5)

22 วีเค 15 จํากัด จ.ตาก เครื่องนุ่งห่ม เช่น 10.00 ไทย 11
VK 15 CO., LTD. 121 หมู่ 13 เส้ือผ้าสําเร็จรูป เป็นต้น

ต.พระธาตุผาแดง (3.1.4)
อ.แม่สอด จ.ตาก
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

23 โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ป จํากัด จ.อุดรธานี ข้าวคัดคุณภาพ 54.40 ไทย 30
RONGSEESANGTONG ต.นาดี อ.เมือง (1.8)
RICE GROUP CO., LTD. จ.อุดรธานี

24 กวาวาพาส จํากัด กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 4.30 สิงคโปร์ 9
GUAVAPASS CO., LTD. แขวงคลองตันเหนือ และการลงทุน

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.7)

25 นิชชิน - จุฑาวรรณ กรุงเทพฯ/ชลบุรี บริษัทการค้า 26.90 ญ่ีปุ่น 4
เมทัล จํากัด สมุทรปราการ ระหว่างประเทศ

(7.6)

26 นางมาลิน จุลศิริ กรุงเทพฯ วิจัยและพัฒนา 14.60 ไทย 7
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร (7.11)

กรุงเทพฯ

27 โคนัน (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร บริการออกแบบ 2.80 ร่วมทุน 8
KONAN (THAILAND) แขวงคลองตันเหนือ ทางวิศวกรรม ไทย
CO., LTD. เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.13) ญ่ีปุ่น

28 นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 3.18 สิงคโปร์ 32
แขวงลุมพินี (5.7)

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

29 MR. TSUTOMU KUDO กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 5.00 ร่วมทุน 49
แขวงคลองเตยเหนือ (5.7) ไทย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จีน

ฮ่องกง
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

30 MR. WEI LUN SHU กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 50.00 ร่วมทุน 49
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (5.7) ไทย

จีน
ฮ่องกง

31 MR. STEWART JOHN  จ.ปทุมธานี ซอฟต์แวร์ 8.00 อังกฤษ 11
ANDREWS อุทยานวิทยาศาสตร ์ (5.7)

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

32 MR. DMITRII UDIMOV กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 2.85 รัสเซีย 8
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (5.7)

33 MR. NICHOLAS BRAVERY กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 4.00 ร่วมทุน 40
แขวงคลองเตยเหนือ (5.7) ไทย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ บริติช เวอร์จิน

ไอร์แลนด์
34 ซี โบ จํากัด จ.ชลบุรี ช้ินส่วนประกอบ 30.00 ไทย 38

CYBO CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เครื่องรับโทรทัศน์
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา เช่น OPENCELL เป็นต้น

จ.ชลบุรี (5.4)

35 MR. MASAYUKI กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ 4.00 ญ่ีปุ่น 25
YAMAMOTO (5.7)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

36 สนุก การ์เม้นท์ จํากัด จ.ตาก เครื่องนุ่งห่ม เช่น 5.80 ไทย 38
SANUK GARMENT ต.พระธาตุผาแดง  เส้ือผ้าสําเร็จรูป เป็นต้น
CO., LTD. อ.แม่สอด จ.ตาก (3.1.4)

37 เชียงรายเครปรับเบอร์ จํากัด จ.เชียงราย ยางเครป 16.00 ไทย 20
CHIANGRAI CREPE ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ (Crepe Rubber)
RIBBER CO., LTD. จ.เชียงราย (1.14.1)

38 MR. NORBERT BUSCH ชลบุรี ชีส 8.84 ร่วมทุน 4
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (1.11) เยอรมัน

อเมริกัน

39 บ๊ิกซี จํากัด กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 120.00 ไทย 20
BIG SEA CO., LTD. 454 ถ.พระรามท่ี 3 (7.3.3)

แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ
40 ไทย นิปปอน คอมโพเนนท์ จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะป๊ัมขึ้นรูป 61.70 ร่วมทุน 117

จํากัด 72 ต.หนองขยาด (4.3) ไทย
THAI NIPPON อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ญ่ีปุ่น
COMPONENTS CO.,LTD.

Page 7 of 9



เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

41 ไดโด พีดีเอ็ม จ.ฉะเชิงเทรา ช้ินส่วนโลหะ 150.00 ร่วมทุน 20
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (METAL PARTS) ไทย
DAIDO PDM THAILAND 120 หมู่ 5 และการอบ-ชุบโลหะ ญ่ีปุ่น
CO., LTD. ถ.บางนา - ตราด กม.ท่ี 36 (HEAT TREATMENT)

ต.บางสมัคร อ.บางปะกง (4.3) และ (4.5)
จ.ฉะเชิงเทรา

42 นายธนิตศักด์ิ คณาวิศาลพัฒน์ จ.นครราชสีมา เล้ียงไก่เน้ือ 95.00 ไทย 22
(1) (จํานวน 6 โครงการ) อ.โชคชัย (1.5)

จ.นครราชสีมา

43 นายธนิตศักด์ิ คณาวิศาลพัฒน์ จ.นครราชสีมา เล้ียงไก่เน้ือ 95.00 ไทย 22
(2) อ.โชคชัย (1.5)

จ.นครราชสีมา

44 นายธนิตศักด์ิ คณาวิศาลพัฒน์ จ.นครราชสีมา เล้ียงไก่เน้ือ 95.00 ไทย 22
(3) อ.โชคชัย (1.5)

จ.นครราชสีมา

45 โชคชัย โพลทริ จํากัด จ.นครราชสีมา เล้ียงไก่เน้ือ 95.00 ไทย 22
(4) อ.โชคชัย (1.5)

จ.นครราชสีมา

46 พี เอ็น เค ฟาร์ม จํากัด จ.นครราชสีมา เล้ียงไก่เน้ือ 95.00 ไทย 22
(5) P N K FARM CO., LTD. อ.โชคชัย (1.5)

จ.นครราชสีมา

47 นางนิติกาญจน์ คณาวิศาลพัฒน์ จ.นครราชสีมา เล้ียงไก่เน้ือ 95.00 ไทย 22
(6) อ.โชคชัย (1.5)

จ.นครราชสีมา
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

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

48 ดาต้ามาร์ จ.ลําพูน TRANSPONDER 84.60 ร่วมทุน 143
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ PRODUCT เช่น สวิสเซอร์แลนด์
DATAMARS (THAILAND) 179/1 ม.4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ LAUNDRY TAG เยอรมัน
CO., LTD. เชียงใหม่ - ลําปาง และ EAR TAG เป็นต้น อิตาเลียน

(เขตประกอบการเสรี) (5.4.3.1)
อ.เมือง จ.ลําพูน

49 พัฒนาธุรกิจสากล จํากัด จ.ระยอง ช้ินส่วนยางสังเคราะห์ 119.10 ไทย 50
91/3 หมู่ 1 ต.ละหาร สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6.12)

50 วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 189.00 ไทย 16
(1) (จํานวน 2 โครงการ) 45 ถ.อโศก-ดินแดง (7.3.3)

แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

51 วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด กิจการท่ีไม่มีท่ีต้ังแน่นอน ขนส่งทางเรือ 189.00 ไทย 16
(2) 45 ถ.อโศก-ดินแดง (7.3.3)

แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รวมท้ังสิ้น 1,991.75 1,265
51 โครงการ ล้านบาท คน
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