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

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 MR. THOMAS ARTUR RUNKEL กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 10.00 สหราช 10
แขวงสีลม เขตบางรัก ระหว่างประเทศ อาณาจักร

กรุงเทพฯ (7.6)

2 เอลาแบรม ซิสเต็ม จํากัด กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า 10.60 ร่วมทุน 250
ELABRAM SYSTEMS 128/113 ชั้น 9 และการลงทุน ไทย
CO., LTD. อาคารพญาไท พลาซ่า (7.7) มาเลเซีย

ถ.พญาไทย แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

3 นางสาวลักขณา ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ วิจัยและพัฒนา 24.80 ไทย 42
136 ซ.พระรามที่ 2 และบริการทดสอบ
ซอย 54 แยก 4 แขวง ทางวิทยาศาสตร์

แสมดํา เขตบางขุนเทียน (7.11)
กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 22 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 1,142.85 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 687 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 59-1/2559 (ก.33-1)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
                   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 19/2559 วันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

4 ควิก เอเชีย จํากัด กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ บริษัทการค้า 12.50 เดนมาร์ก 9
KVIK ASIS CO., LTD. แขวงคลองตันเหนือ ระหว่างประเทศ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (7.6)

5 เกาฉี อิเล็กทรอนิกส ์ จ.ระยอง บริษัทการค้า 44.70 จีน 22
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระหว่างประเทศ
GAOQI ELECTRONICS 7/424 หมู่ที ่6 (7.6)
(THAILAND) CO., LTD. ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
6 MR. SANTOSH KUMAR กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ 10.00 สวิสเซอร์ 8

SINGH เขตสาทร กรุงเทพฯ ข้ามประเทศ แลนด์
(7.5)

7 MR. KONRAD ROIDER กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า 7.80 ร่วมทุน 13
32 ซอยประชาอุทิศ 21 และการลงทุน ไทย

ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด (7.7) เยอรมัน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

8 วี ร็อกซ์เก็ต จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 6.00 ไทย 10
V ROXKET CO., LTD. แขวงสายไหม เขตสายไหม (5.7)

กรุงเทพฯ

9 MR. REMI DUCROCO กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 2.00 ร่วมทุน 5
(5.7) ไทย

-ไม่ระบุ- ต่างชาติ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

10 MR. REINHOLD RUCKEL กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้า 8.00 เยอรมัน 6
และการลงทุน

-ไม่ระบุ- (7.7)

11 มิโตะ โคเกียว จํากัด จ.ชลบุรี บริษัทการค้า 8.00 ญ่ีปุ่น 12
MITO KOGYO (THAILAND) ต.ตะเคียนเตี้ย ระหว่างประเทศ
CO., LTD. อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (7.6)

12 สยาม ฟูโกกุ จํากัด จ.สมุทรปราการ บริษัทการค้า 11.00 ญ่ีปุ่น 9
SIAM FUKOKU CO., LTD. 157 หมู่ที ่16 ระหว่างประเทศ

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง (7.6)
อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ
13 บลู โมบาย เทค จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 2.50 ร่วมทุน 13

BLUE MOBILE TECH 1 อาคารเอ็มไพร็ ทาวเวอร์ (5.7) เคย์แมน
CO., LTD. ห้อง 2106 ชั้นที ่21 ไอส์แลนด์

ถ.สาทรใต้ เขตสาทร ฮ่องกง
กรุงเทพฯ

14 เทราซอฟท์ โซลูชั่นส ์ กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 5.00 ไทย 23
ดีเวลลอปเม้นส์ จํากัด 306 ชั้น 3 ถ.สีลม (5.7)
TERASOFT SOLUTIONS แขวงสุริยวงศ์ 
DEVELOPMENT CO., LTD. เขตบางรัก กรุงเทพฯ

15 ซีทีเอส กรีนวูด จํากัด จ.นครราชสีมา ไม้อัด 280.00 ไทย 69
CTS GREEN WOOD CO., LTD. ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย (3.6)

จ.นครราชสีมา
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

16 เอ็มพีที โซลูชั่น จํากัด จ.ปทุมธานี ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด 115.00 มาเลเซีย 63
M P T SOLUTION CO., LTD. 75/25 หมู่ที ่11 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
จ.ปทุมธานี ที่ผลิตเอง

(4.2)
17 ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จํากัด กรุงเทพฯ บริการทดสอบ 4.90 ไทย 18

DIGITAL CALIBRATION แขวงบางลําภูล่าง เทียบมาตรฐาน
CO., LTD. เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (7.15)

18 เอส ไอ ดับบลิว จ.ระยอง ยางยานพาหนะ 11.05 ร่วมทุน 60
(ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ ยางล้อตีนตะขาบ ไทย
S I W (THAILAND) CO., LTD. อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) (RUBBER TRACK) สิงคโปร์

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง (4.8.4)
จ.ระยอง

19 ไทยลามิเนต กรุงเทพฯ ชิ้นส่วนของ MULTI 215.00 ไทย 22
แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรม LAYER  PRINTED 
THAI LAMINATE ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว CIRCUIT BOARD 
MANUFACTURER CO., LTD. เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เช่น PREPREG เป็นต้น

(5.4)
20 ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเชีย จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา เครื่องกลึงอัตโนมัติ 222.00 ญ่ีปุ่น 14

CITIZEN MACHINERY ASIA 199 หมู่ที ่1 ถ.พหลโยธิน (CNC AUTOMATION 
CO., LTD. ต.สนับทึบ อ.วังน้อย LATHE)

จ.พระนครศรีอยุธยา (4.5.4)

21 โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ 12.00 ญ่ีปุ่น 1
จํากัด แขวงสีลม เขตบางรัก ข้ามประเทศ
TOYOTA LEASING กรุงเทพฯ (7.5)
(THAILAND) CO., LTD.

22 โอเอสพี เลเบิล (ไทยแลนด์) จํากัด จ.นครปฐม ฉลากสินค้า 120.00 ญ่ีปุ่น 8
OSP LABEL (THAILAND) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน (LABEL)
CO., LTD. จ.นครปฐม (6.14.2)

รวมทั้งสิ้น 1,142.85 687
22 โครงการ ล้านบาท คน
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