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บีโอไออนุมตัมิาตรการช่วยนํา้ท่วมคร้ังที ่11 
ไฟเขยีว 22 โครงการ มูลค่ากว่า 8,000 ล้าน ฟ้ืนฟูลงทุนในพืน้ทีอ่ยุธยา-ปทุมธานี 

    
   รัฐมนตรีอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมบอร์ดอนุกรรมการพิจารณาโครงการฟ้ืนฟูวิกฤต

อุทกภัย ประชุมคร้ังที ่11 ไฟเขียว บีโอไอ ช่วยเหลอืโครงการประสบภัยนํา้ท่วม อกี 22 โครงการ มูลค่าลงทุน
กว่า 8,000 ล้านบาท  เผยโครงการส่วนใหญ่ม่ันใจลงทุนพืน้ทีเ่ดิม  

  นายประเสริฐ บุญชยัสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลงัเป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤต
อุทกภยั คร้ังท่ี  11   ว่า ท่ีประชุมไดอ้นุมติัการขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูการลงทุนจาก
วิกฤตอุทกภยั คร้ังน้ีรวม 22  โครงการ เงินลงทุน 8,136.3 ลา้นบาท  แบ่งเป็นการอนุมติัภายใตม้าตรการดา้น
ภาษีอากรเพ่ือฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภยั จาํนวน  19  โครงการ เงินลงทุน 7,397 ลา้นบาท และการ
อนุมติัภายใตม้าตรการกระตุน้ให้เกิดการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 3 โครงการ เงินลงทุน 739.3 ลา้นบาท  

  ทั้งน้ีภายหลงัการอนุมติัโครงการในคร้ังน้ี ทาํให้ล่าสุดมีโครงการท่ีได้รับอนุมติัตามมาตรการ
ดงักล่าวรวมทั้งส้ินแลว้ รวม 300 โครงการ เงินลงทุนรวม 173,274 ลา้นบาท โดย มีโครงการคงเหลืออยู่
ระหวา่งการพิจารณารวม 25โครงการ เงินลงทุน 41,945 ลา้นบาท   

  สาํหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟ้ืนฟกูารลงทุนจากวิกฤตอุทกภยัของบีโอไอ ผูป้ระกอบการ
จะไดย้กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี โดยหากลงทุนในพ้ืนท่ีเดิม จะกาํหนดวงเงินยกเวน้ภาษีเงินไดร้้อยละ 
150 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนของส่วนลงทุนใหม่  บวกกบัวงเงินโครงการเดิมท่ี
เหลืออยู่ แต่หากยา้ยไปลงทุนฟ้ืนฟูกิจการในพื้นท่ีใหม่ จะกาํหนดวงเงินลดลงเหลือร้อยละ 100 บวกกบั
วงเงินโครงการเดิมท่ีเหลืออยู ่ 

  ขณะท่ีกรณีเป็นโครงการใหม่ กรณีตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานี จะยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยจาํกดัมูลค่าภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ร้อยละ 150 ของมูลค่าเงินลงทุน  แต่
กรณีตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จะยกเวย้ภาษีเงินได ้8 ปี  วงเงินร้อยละ 
150 และลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมเติมในอตัราร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี ภายหลงัจากไดรั้บยกเวน้
ภาษีครบ 8 ปี   
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  นายประเสริฐ กล่าวเพ่ิมเติมว่า สําหรับการอนุมติัตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูการ

ลงทุนจากวิกฤตอุทกภยัคร้ังน้ี  แบ่งเป็นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัภายใตม้าตรการดา้นภาษีอากรเพ่ือฟ้ืนฟูการ
ลงทุนจากวิกฤตอุทกภยั ประกอบดว้ย   

   1.บริษัท มิซูโฮะ (ไทยแลนด์) จาํกัด ผลิตเตียงผ่าตัด กาํลงัผลิตปีละประมาณ 1,000 ชุด และ
ส่วนประกอบของเตียงผา่ตดั ปีละประมาณ 2,000 ชุด  เงินลงทุนทั้งส้ิน 45 ลา้นบาท ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดิม คือ 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  2.บริษทั ไทย-อุซุย จาํกดั ผลิตแม่พิมพ ์(MOLD) กาํลงัผลิตปีละประมาณ 36 ชุด ช้ินส่วนแม่พิมพ ์  
ปีละประมาณ 100 ช้ิน และการซ่อมแซมแม่พิมพ ์ปีละประมาณ 20 ชุด เงินลงทุนทั้งส้ิน 42.8 ลา้นบาท ตั้งอยู่
ในพื้นท่ีเดิม คือ นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  3.บริษทั โนชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติกข้ึนรูป เช่น ช้ินส่วนท่ีใช้
สาํหรับกลอ้งถ่ายรูป HARD DISK DRIVE และยานพาหนะ  เป็นตน้ กาํลงัผลิตปีละประมาณ 128,000,000 
ช้ิน  และการชุบเคลือบผิวแบบ ANODIZE ปีละประมาณ 15,000,000 ช้ิน เงินลงทุนทั้งส้ิน 205 ลา้นบาท 
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  4.บริษทั เอม็.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จาํกดั ผลิต OVERHEAD CRANE กาํลงัผลิตปีละประมาณ 330 ชุด   
และการซ่อมแซม OVERHEAD CRANE ท่ีผลิตเอง เงินลงทุนทั้งส้ิน 63.4 ลา้นบาท ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดิม คือ 
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  5.บริษทั อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป (STAMPING 
PART) เช่น STEM ,DISC ,SENSE ,SURFACE ,HUB SHAFT ,SLEEVE เป็นตน้ กาํลงัผลิตปีละประมาณ 
40,000,000 ช้ิน  เงินลงทุนทั้ งส้ิน 737.1 ล้านบาท ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเดิม คือ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้             
จ.พระนครศรีอยธุยา  

  6.บริษทั ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จาํกดั ผลิตท่อยางสาํหรับยานพาหนะกาํลงัผลิตปีละประมาณ 1,200 
ตนั เงินลงทุนทั้งส้ิน 104.9 ลา้นบาท ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  7.บริษทั ซันเด้น (ประเทศไทย) จาํกัด ผลิตช้ินส่วนระบบปรับอากาศสําหรับยานพาหนะ เช่น 
HEATER CORE เป็นตน้ กาํลงัผลิตปีละประมาณ 254,670 ชุด เงินลงทุนทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  8.บริษทั สมาร์ทแทรค เทคโนโลย ีจาํกดั ผลิต TRANSPONDER DEVICE  (RFID) กาํลงัผลิตปีละ
ประมาณ 243,786,300 ช้ิน และสินคา้ก่ึงสําเร็จรูปท่ีผลิตเอง เช่น LOOSE TRANSPONDER เป็นตน้            
ปีละประมาณ 56,900,000 ช้ิน  เงินลงทุนทั้งส้ิน 449.4 ลา้นบาท ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดิม คือ นิคมอุตสาหกรรม
บา้นหวา้ เขตประกอบการเสรี  จ.พระนครศรีอยธุยา  

  9.บริษทั สมาร์ทแทรค  เทคโนโลย ีจาํกดั ผลิต TRANSPONDER DEVICE (RFID)  กาํลงัผลิตปีละ
ประมาณ 324,000,000 ช้ิน   SEMICONDUCTOR (IC MODULE) ปีละประมาณ 100,000,000 ช้ิน            
เงินลงทุนทั้งส้ิน 846.5 ลา้นบาท ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดิม คือ นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ เขตประกอบการเสรี            
จ.พระนครศรีอยธุยา  
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  10.บริษทั ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จาํกดั  ผลิตช้ินส่วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และยานยนต ์ เงินลงทุนทั้งส้ิน 2,242.6 ลา้นบาท  โดยตามโครงการน้ีบริษทั
จะขยายการผลิตเพิ่มจากเดิมท่ีผลิตจากโครงการท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ                
จ.พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 4,690 ตนั เพียงแห่งเดียว   โดยจะเพิ่มการผลิตในพื้นท่ีตั้งใหม่อีก 1 แห่ง  คือ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนดว์งันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา   กาํลงัผลิตปีละประมาณ 310 ตนั  

  11.บริษทัเพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จาํกดั ผลิตฝาขวดพลาสติก กาํลงัผลิตปีละประมาณ 4,540 ตนั  
เงินลงทุนทั้งส้ิน 125.6 ลา้นบาท ตั้งโครงการอยูใ่นพื้นท่ีเดิม คือ จ.ลพบุรี  

  12.บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จาํกดั ผลิตขวดพลาสติกสาํเร็จรูป (PREFORM) กาํลงัผลิตปีละ
ประมาณ 475,000,000 ช้ิน เงินลงทุนทั้งส้ิน 94.5 ลา้นบาท ตั้งโครงการอยูใ่นพื้นท่ีเดิม คือ จ.ลพบุรี  

  13.บริษัท เอ็กซ์วายพี บี (เอเชีย) จํากัด ผลิตส่ิงพิมพ์จากพลาสติก เช่น ฉลากสินค้า เป็นต้น          
กําลังผลิตปีละประมาณ 67,000,000 ตารางเมตร เงินลงทุนทั้ งส้ิน 77.7 ล้านบาท ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเดิม             
คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  14.บริษทั พรีซิชัน่ พลาสติก จาํกดั ผลิตฝาขวดพลาสติก กาํลงัผลิตปีละประมาณ 777,600,000 ช้ิน 
เงินลงทุนทั้งส้ิน 86 ลา้นบาท ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา  

  15.บริษทั พริซิชั่น พลาสติก จาํกัด ผลิตขวดพลาสติกก่ึงสําเร็จรูป (PREFORM) กาํลงัผลิตปีละ
ประมาณ 2,125,440,000 ช้ิน เงินลงทุนทั้งส้ิน 536 ลา้นบาท  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดิม   คือ       สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จาํกดั จ.พระนครศรีอยธุยา  

  16.บริษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จาํกดั ผลิตขวดพลาสติก PET กาํลงัการผลิตปีละประมาณ 
420,000,000 ขวด  เงินลงทุนทั้งส้ิน 160.5 ลา้นบาท ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดิม คือ จ.ลพบุรี  

  17.บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) ผลิตนํ้ าประปา  กาํลงัผลิตปีละประมาณ 116,800,000 
ลูกบาศก์เมตร เงินลงทุนทั้งส้ิน 1,235.1 ลา้นบาท ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดิม คือ โรงงานผลิตนํ้ าประปาในอาํเภอ  
บางเลน จ.นครปฐม และระบบท่อส่งนํ้าประปาใน จ.นครปฐม และจ.สมุทรสาคร  

  18.บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ผลิตนํ้าประปา กาํลงัผลิตปีละประมาณ 36,500,000 ลูกบาศกเ์มตร  
เงินลงทุนทั้งส้ิน 249.6 ลา้นบาท ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดิม จ.ปทุมธานี  

  19.บริษทั นวนคร จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินกิจการบริการบาํบดันํ้ าเสีย กาํลงัผลิตปีละประมาณ 
7,300,000 ลูกบาศก์เมตร เงินลงทุนทั้ งส้ิน 45.3 ลา้นบาท ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดิม คือ เขตอุตสาหกรรมของ
บริษทันวนคร จ.ปทุมธานี   

  สําหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มาตรการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุน   
ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา และจังหวดัปทุมธานี  ประกอบด้วย  

   1.บริษทั มิคุนิ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิต SENSOR COVER กาํลงัผลิตปีละประมาณ 150,000 ช้ิน
และ  ELECTRONIC CONTROL THROTTLE VALVE  ปีละประมาณ 200,000 ชุด เงินลงทุนทั้งส้ิน 91.3 
ลา้นบาท ตั้งอยูท่ี่ นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ จ.พระนครศรีอยธุยา  
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  2.บริษทั พรีซิชั่น พลาสติก จาํกัด ผลิตขวดพลาสติกก่ึงสําเร็จรูป (PREFORM) กาํลงัผลิตปีละ

ประมาณ  645 ,120 ,000  ช้ิน  เ งินลงทุนทั้ ง ส้ิน  414 ล้านบาท  ตั้ งอยู่ ท่ี  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ                         
จ.พระนครศรีอยธุยา  

  3.บริษทั พรีซิชัน่ พลาสติก จาํกดั ผลิตฝาขวดพลาสติก กาํลงัผลิตปีละประมาณ 1,166,400,000 ช้ิน  
เงินลงทุนทั้งส้ิน 234 ลา้นบาท ตั้งอยูท่ี่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา  
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