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บอร์ ดบีโอไออนุมตั ิส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน
บอร์ ดบีโอไอให้ ส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหญ่ รวมมูลค่ าเงินลงทุนกว่ า 28,000 ล้ านบาท
ค่ ายรถยนต์
“ซู บารุ ” ขยายการลงทุนในไทย 5 พันล้ านบาท นิคมอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ในชลบุรี ลงทุนรองรั บระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
นางหิ รัญญา สุ จินยั เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่า ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน (บอร์ ดบีโอไอ) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ได้อนุ มตั ิให้ส่งเสริ ม
การลงทุนจานวน 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 28,227 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.บริ ษทั ตันจง ซู บารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์ทวั่ ไป
เงิ นลงทุนทั้งสิ้ น 5,000 ล้านบาท ตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยบริ ษทั จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ นงั่
อเนกประสงค์รุ่นที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็ นเอกลักษณ์และมีประสิ ทธิ ภาพด้านความปลอดภัยสู งสุ ดของรถยนต์ซูบารุ ใน
ประเทศไทย จากเดิมมีฐานการผลิ ตอยู่แล้วที่มาเลเซี ย ได้ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เนื่ องจากเห็นโอกาส
และการเติบโตด้านยอดขายทั้งในไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยบริ ษทั จะใช้ชิ้นส่ วน
ในประเทศ เช่น ถุงลมนิรภัย กระจก เบาะนัง่ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการสนับสนุ นอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 1,824 ล้านบาทต่อปี
2.นายเกี ยรติศกั ดิ์ เลิ ศศิริอมร ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนในกิ จการเขตอุตสาหกรรม เงิ นลงทุนทั้งสิ้ น 20,476
ล้านบาท โดยเป็ นการพัฒนาพื้นที่ขนาด 9,832 ไร่ ตั้งอยู่ที่อาเภอบ้านบึง และอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่ งเป็ น
พื้ นที่ เป้ า หมายในการพัฒนาบริ เ วณชายฝั่ ง ตะวัน ออก (Eastern Seaboard) มี ก ลุ่ ม อุ ตสาหกรรมเป้ า หมาย คื อ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่ วน อุ ตสาหกรรมชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมบริ การสาธารณู ปโภคหรื อ
อุ ต สาหกรรมสนับ สนุ น และอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (เอสเอ็ม อี ) รวมถึ ง พัฒ นาให้ เ ป็ นเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
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3.บริ ษทั เอเชีย คอมโพสิ ต แมททีเรี ยล (ไทยแลนด์) จากัด ขยายกิจการผลิตเส้นใยไฟเบอร์ กลาส (Fiberglass
Roving) เงิ นลงทุนทั้งสิ้ น 2,751 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง โดยเส้นใยไฟเบอร์
กลาสเป็ นวัสดุเสริ มแรงให้กบั พลาสติกในการขึ้นรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นอกจากมีความแข็งแรง ยังเป็ นฉนวนกัน
ความร้ อน ซึ่ ง ระหว่า งปี 2558-2563 ความต้อ งการไฟเบอร์ ก ลาสของตลาดโลกจะเพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 7.4 ส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ตามโครงการนี้ มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่ อนเหมาะสาหรับใช้ผลิ ตท่อที่ตอ้ งการความแข็งแรงสู ง
หรื อใช้ทอเป็ นผืนผ้าทาเครื่ องนุ่งห่ม รวมถึงการนาไปผลิตใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้ า คาดว่าจะใช้วตั ถุดิบในประเทศ
เช่น แร่ Pyrophyllite, Quartz sand และ Limestone มูลค่ากว่า 196 ล้านบาทต่อปี
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