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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 ซีนเนอร์ย่ี เทคโนโลยี จํากัด จ.ปทุมธานี การออกแบบ 10.00 ไทย 29
SYNERGY TECHNOLOGY 9/227 หมู่ที ่5 ทางอิเล็กทรอนิกส์
CO., LTD. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง (ELECTRONICS DESIGN)

อ.คลองหลวง และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง
จ.ปทุมธานี จากการออกแบบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์
(5.6.2)

2 กัลฟ์เนท (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 5.00 ญ่ีปุ่น 9
GULFNET (THAILAND) 952 อาคารรามาแลนด์ (5.7)
CO., LTD. ชั้นที ่13 ถ.พระราม 4

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ

3 โกโย เทคโนโลยี ปทุมธานี TESTING FIXTURE 26.00 ร่วมทุน 15
(ไทยแลนด์) จํากัด ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง และการซ่อมแซม ญ่ีปุ่น
KOYO TECHNOLOGY จ.ปทุมธานี TESTING FIXTURE ไต้หวัน
(THAILAND) CO., LTD. ที่ผลิตเอง

(4.5)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 37 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,738.83 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 1,161 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 57/2559 (ก.31)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
                   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 17/2559 วันจันทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

4 MR. MORTEN HALFDAN จ.ชลบุร/ีจ.สงขลา สนับสนุนการค้า 40.00 เดนมาร์ก 62
PETERSEN 38/21ม 38/43 และการลงทุน

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (7.7)
หมู่ที่ 5 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5 ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า 10.50 British 23
แอสเซมบลี่ย์ (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม และการลงทุน Virgin 
TC MANUFACTURING AND ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว (7.7) Island และ
ASSEMBLY (THAILAND) เขตลาดกระบัง Bermuda
CO., LTD. กรุงเทพฯ

6 MR. RASMUS GAHMS กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า 8.00 เดนมาร์ก 13
ELLEFSEN แขวงคลองตันเหนือ และการลงทุน

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.7)

7 ออร์แกนนิคส์ เอเชีย จํากัด จ.ปทุมธานี บริการออกแบบ 3.50 ร่วมทุน 3
ORGANICS ASIA CO., LTD. 51/282 หมู่ที ่7 ทางวิศวกรรม ไทย

ซ.หมู่บ้านเมืองเอก (7.13) อังกฤษ
โครงการ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต

ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี

8 ไดชิน เอเชีย แปซิฟิค จํากัด จ.สมุทรปราการ บริษัทการค้า 10.00 ร่วมทุน 8
DAISHIN ASIA PACIFIC ต.บางหัวเสือ ระหว่างประเทศ ไทย
CO., LTD. อ.พระประแดง (7.6) ญ่ีปุ่น

จ.สมุทรปราการ

9 นิคอน (ประเทศไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา สํานักงานใหญ่ 20.00 ญ่ีปุ่น 58
NIKON (THAILAND) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ข้ามประเทศ
CO., LTD. 1/42 หมู่ที ่5 ถ.โรจนะ (7.5)

ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

10 MR. TAKAICHI ITAYA กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการค้า 7.00 ญ่ีปุ่น 8
แขวงห้วยขวาง และการลงทุน

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (7.7)

11 เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ระยอง วิจัยและพัฒนา 20.00 จีน 17
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม (7.11)
FIN INTERNATIONAL อมตะซิตี้ 7/493 หมู่ 6
(THAILAND) CO., LTD. ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

12 MR. CHRISTOPH EUGEN กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ 10.00 ออสเตรเลีย 17
OCHSENBEIN SCHWAAR ข้ามประเทศ

-ไม่ระบุ- (7.5)

13 ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา วิจัยและพัฒนา 14.20 ร่วมทุน 3
BIONET - ASIA CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (7.11) ไทย

(ไฮเทค) 81 หมู่ 1 ฝรั่งเศส
ต.บ้านเลน อ.บางปิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

14 แซดเคเทคโค ไทย จํากัด กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 10.00 จีน 11
ZKTECO THAI CO., LTD. 9/306 อาคารยูเอ็ม ระหว่างประเทศ

ทาวเวอร์ ชั้นที ่29 (7.6)
ถ.รามคําแหง 

แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ
15 โมเล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนของ 15.08 อเมริกา 60

MOLEX (THAILAND) สวนอุตสาหกรรมบางปะกง Optical Fiber 
CO., LTD. ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง (5.4)

จ.ฉะเชิงเทรา
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

16 MR. KIYOFUMI OGITA จ.พระนครศรีอยุธยา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 32.68 จีน 103
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เช่น Conductive Tape,

Insulation Tape และ
 Conductive Stiffener

เป็นต้น
(5.4.19)

17 ฟิวเจอร์ สปิริตส์ กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 5.22 ร่วมทุน 16
(ไทยแลนด์) จํากัด แขวงคลองเตยเหนือ (5.7) ไทย
FUTURE SPIRITS เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ญ่ีปุ่น
(THAILAND) CO., LTD.

18 นายพิศร จึงวิวัฒน์อนันต์ กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 9.50 ไทย 24
33/4 อาคารเดอะไนน์ (5.7)
ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้น 35
ถ.พระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

19 นางสาวมาริสา วัฒนาศิริพร กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 5.00 ไทย 13
แขวงสุริยวงศ์ (5.7)

เขตบางรัก กรุงเทพฯ

20 เดอะม้ังค์ สตูดิโอ จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 28.99 ไทย 46
THE MONK STUDIOS แขวงสวนหลวง (5.7)
CO., LTD. เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

21 เอ่ียวนํ้าโอสถ จํากัด จ.นครปฐม ยานํ้าสมุนไพรแผนโบราณ 81.68 ไทย 35
IEO NAM OSOT CO., LTD. ต.กระทุ่มแบน และยาเม็ด

อ.สามพราน จ.นครปฐม และยาแคปซูลสมุนไพร
แผนโบราณ

(6.10)
22 พีที เร็คครีเอชั่น จํากัด กรุงเทพฯ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 173.00 ไทย 36

PT RECREATION CO., LTD. แขวงทับยาว หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
เขตลาดกระบัง (7.22.4)

กรุงเทพฯ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

23 นายไมเคิล ซุน หมิง หยวน กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน ขนส่งทางเรือ 64.00 ร่วมทุน 14
(7.3.3) ไทย

-ไม่ระบุ- สิงคโปร์

24 สมูธซี จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน ขนส่งทางเรือ 50.00 ไทย 17
SMOOTH SEA CO., LTD. (7.3.3)

25 นางสาวเพ็ญนภา แก้วยานุรักษ์ จ.สมุทรสาคร ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด 88.00 ไทย 40
149/258 หมู่ 13 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ถ.เพชรเกษม 95 อุปกรณ์จับยึด แม่พิมพ์

อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
จ.สมุทรสาคร (4.2)

26 ฮิตาชิ เมทัลส ์ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วน Electronic 60.08 ญ่ีปุ่น 29
(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม Control and 
HITACHI METALS อมตะนคร ต.พานทาอง Measurement 
(THAILAND) CO., LTD. อ.พานทอง จ.ชลบุรี สําหรับยานพาหนะ

เช่น TORQUE SENSOR
เป็นต้น
(5.4.4)

27 ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน ขนส่งทางเรือ 42.00 ไทย 14
(1) (รวมจํานวน 4 โครงการ) 160/1 ถ.รัษฎา ต.กันตัง (7.3.3)

อ.กันตัง จ.ตรัง

28 ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน ขนส่งทางเรือ 42.00 ไทย 14
(2) (7.3.3)

29 ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน ขนส่งทางเรือ 42.00 ไทย 14
(3) (7.3.3)

30 ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จํากัด กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน ขนส่งทางเรือ 42.00 ไทย 14
(4) (7.3.3)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

31 แหลมฉบัง ฟรีเทรดโซน จํากัด จ.ชลบุรี ศูนย์กระจายสินค้า 104.30 ไทย 13
LAEMCHABANG FREE TRADE 47/12 หมู่ที ่4 ระหว่างประเทศ
ZONE CO., LTD. ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยระบบที่ทันสมัย

(7.4.2)

32 ซิตี้ฟูด จํากัด จ.ราชบุรี เครื่องดื่มจากธัญพืช 237.00 ไทย 41
CITY FOOD CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (1.17)

ต.เจ็ดเสียน อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี

33 เฮือง ซุง อิเล็คทรอนิคส์ จ.ระยอง PCBA 94.10 เกาหลี 26
(ไทยแลนด์) จํากัด 374/1 หมู่ที ่3 (5.4.14)
HAENG SUNG ELECTRONICS ต.แม่นํ้าคู้ อ.ปลวกแดง
(THAILAND) CO., LTD. จ.ระยอง

34 นายอนันต์ชาติ ทังเกษมวัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา ฟิล์มพลาสติก 188.00 ไทย 209
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และสิ่งพิมพ์จากพลาสติก

จ.ฉะเชิงเทรา หรือกระดาษ
(6.12) และ (6.16)

35 ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น จ.ระยอง/จ.สงขลา โครงสร้างโลหะ 24.00 ไทย 67
แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ต.นิคมพัฒนา สําหรับงานก่อสร้าง
TANTAWAN CONSTRUCTION อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หรืองานอุตสาหกรรม
AND SERVICE CO., LTD. (4.14.2)

36 โคบายาชิ คานากาตะ จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 51.00 ญ่ีปุ่น 15
(ไทยแลนด์) จํากัด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง (MOLD PARTS) 
KOBAYASHI KANAGATA จ.สมุทรปราการ เช่น PUNCH, DIE และ
(THAILAND) CO., LTD. CORE PIN เป็นต้น

(4.5) และ (4.5.2)
37 อีลิท วิน จํากัด จ.ชลบุรี กระเป๋า 65.00 จีน 25

ELITE WIN CO., LTD. 85/3 หมู่ที ่11 (3.3)
ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี
รวมทั้งสิ้น 1,738.83 1,161

37 โครงการ ล้านบาท คน
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