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ศูนย์บริการลงทุน                                                                        ข่าวสําหรับสื่อมวลชน

เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)

1 MR. FABIEN GEORGES กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 3.50 ฝร่ังเศส 11
MATINO BONDI แขวงคลองตันเหนือ (5.7)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

2 นางภาวลิน มาสะกี กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 5.00 ไทย 46
49/94 ถ.สุขุมวิท 77 (5.7)

แขวงประเวศ 
กรุงเทพฯ

3 MR. BENJAMIN EDIZ OZSANAY กรุงเทพฯ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.00 ร่วมทุน 11
ถ.สุขุมวิท เขตพญาไท (E-COMMERCE) สิงคโปร์

กรุงเทพฯ (5.8) ฝร่ังเศส
แคนาดา

4 นายเผด็จ จินดา จ.ขอนแก่น ซอฟต์แวร์ 1.00 ไทย 12
999/25 หมู่ที ่2 (5.7)

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จํานวน 22 โครงการ  รวมมูลค่าการลงทุน 506.96 ล้านบาท  
และมีการจ้างงานรวม 611 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับท่ี 87/2559 (ก. 53)

ลําดับ บริษัท

วันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2559
                   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 29/2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

5 นางบุษบาวดี ศรลัมพ์ กรุงเทพฯ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.00 ร่วมทุน 9
แขวงคลองเตยเหนือ (E-COMMERCE) ไทย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (5.8) สวีเดน

เนเธอร์แลนด์
6 บ๊อช แพคเกจจ้ิง เทคโนโลยี จ.ชลบุรี/จ.สมุทรปราการ บริษัทการค้า 42.00 เนเธอร์แลนด์ 36

(ไทยแลนด์) จํากัด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ระหว่างประเทศ
BOSCH PACKAGING จ.ชลบุรี (7.6)
TECHMOLOGY (THAILND) 
CO., LTD.

7 เซกิเด็น (ไทยแลนด์) จํากัด จ.สมุทรปราการ ช้ินส่วนยานพาหนะ 30.00 ญีปุ่น 30
SEKIDEN (THAILAND) ต.บางปลา อ.บางพลี เช่น KEY INTERLOCK
CO., LTD. จ.สมุทรปราการ และ SHIFTLOCK

MAGNET เป็นต้น
(4.8)

8 ออลเทคโนโลยี จํากัด จ.ปทุมธานี การออกแบบ 4.00 ไทย 36
ALL TECHNOLOGY CO., LTD. อุทยานวิทยาศาสตร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์

แห่งประเทศไทย (ELECTRONICS DESIGN)

ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
จ.ปทุมธานี จากการออกแบบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น CCTV IP CAMERA,
IP PA SYSTEM เป็นต้น

(5.6.2)
9 ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จํากัด จ.ลําพูน  LOW FREQUENCY 47.73 สวิส 38

SCHAFFNER EMC CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ANTENNA เซอร์แลนด์
เขตประกอบการเสรี (5.4)
ต.บ้านกลาง อ.เมือง 

จ.ลําพูน
10 เมลเทค คอร์ปอเรช่ัน จ.นครราชสีมา ช้ินส่วนสําหรับอุปกรณ์ 20.00 ร่วมทุน 19

(ประเทศไทย) จํากัด 999/11 หมู่ที ่1 อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ญี่ปุ่น
MELTEC CORPORATION ต.นากลาง อ.สูงเนิน SCALE FOR ENCODER, ฮ่องกง
(THAILAND) CO., LTD. จ.นครราชสีมา ACTUATOR FOR 

PHOTONIC, METAL
LEAFRAME เป็นต้น

(5.4)
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

11 ฝานซิน อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ 10.00 จีน 23
เทรด แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์ แขวงสีลม เขตบางรัก ข้ามประเทศ
(ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ (7.5)
FANXIN INTERNATIONAL 
TRADE & DEVELOPMENT
(THAILAND) CO., LTD.

12 ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทการค้า 10.00 ญี่ปุ่น 22
(ประเทศไทย) จํากัด 64 หมู่ที ่5 ต.บางสมัคร ระหว่างประเทศ
SHARP APPLIANCES อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (7.6)
(THAILAND) CO., LTD.

13 ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ่ 10.00 ร่วมทุน 9
เซอร์วิสเซส จํากัด 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ข้ามประเทศ ไทย
SYNOVA ADVANCED POWER ทาวเวอร์ ช้ัน 20 
SERVICES CO., LTD. ห้องเลขที ่2002-3 (7.5) ดัตซ์

ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี สหรัฐฯ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

14 MR. KUO. CHUN - I กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 35.00 ไต้หวัน 50
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม (5.7)

กรุงเทพฯ

15 MR. SHINTARO OKA กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 3.86 ญี่ปุ่น 11
2 อาคารเพลินจิต (5.7)

เซ็นเตอร์ ช้ัน จี ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย 

กรุงเทพฯ
16 MR. DAVID COLLIN กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ 3.86 ญี่ปุ่น 14

HENDERSON เดอะรีเจ้นท์ 71 (5.7)
ถ.สุขุมวิท 69 แขวงวัฒนา

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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เงินลงทุน สัญชาติ การจ้างงาน

(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น (คน)
ผลิตภัณฑ์/กิจการ

    ท่ีตั้งโครงการ/ 

    สถานท่ีติดต่อ
ลําดับ บริษัท

17 เอสซีเอ็น พรีซิซั่น อินดัสเตรียล จ.ชลบุรี ช้ินส่วนโลหะ 18.00 ร่วมทุน 34
(ไทยแลนด์) จํากัด 5/27 หมู่ที ่2 ต.หนองรี เช่น INSULATION ไทย
SCN PRECISION INDUSTRIAL อ.เมือง จ.ชลบุรี SPACER และ HEATER ไต้หวัน
(THAILAND) CO., LTD. HOLDER เป็นต้น

(4.1)

18 ศูนย์วิเคราะห์น้ํา จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา บริการทดสอบ 23.40 ไทย 6
WATER ANAKTSUS CENTER สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทางวิทยาศาสตร์
CO., LTD. ต.คานหาม อ.อุทัย (7.14)

จ.พระนครศรีอยุธยา
19 MR. ELY CHEIKH N' TEHAH กรุงเทพฯ บริษัทการค้า 10.00 ร่วมทุน 5

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างประเทศ โมร็อกโก
(7.6) มอริเชียส

20 เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี จ.นครปฐม สิ่งปรุงแต่งอาหาร 24.00 ไทย 9
กรุ๊ป จํากัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน และเคร่ืองดื่มชนิดผง
NST FOOD INDUSTRY GROUP จ.นครปฐม (1.17)
CO., LTD.

21 ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร ์ จ.นครราชสีมา Polymer Solution 6.61 ไทย 30
แอนด์ เคมิคัลส์ จํากัด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว และ Polymer
UAC ADVANCE POLYMER จ.นครราชสีมา Emulsion 
& CHEMICALS CO., LTD. (6.1)

22 เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ จ.นครปฐม ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 191.00 ไทย 150
อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ต.ทัพหลวง อ.เมือง เช่น มะพร้าวเผาแช่แข็ง
NIRVANA FOODS & COMMERCE จ.นครปฐม และน้ําตาลมะพร้าว
INTERNATIONAL CO., LTD. เข้มข้น เป็นต้น

(1.17)
รวมทั้งส้ิน 506.96 611

22 โครงการ ล้านบาท คน
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