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บอรดบีโอไอไฟเขียวสงเสริมการลงทุน 14 โครงการ 
กิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตประเดิมลงทุนตามนโยบายคลัสเตอรยานยนต 

 

  บอรดบีโอไออนุมัติสงเสริมการลงทุน  14 โครงการ เงินลงทุนรวมกวา 39,000 ลานบาท กลุมเกษตร
ลงทุนเฉียดหม่ืนลานบาท   ขณะท่ีผูผลิตชิ้นสวนยานยนตทุมลงทุนกวา 1,700 ลาน ประเดิมเปนผูผลิตราย
แรกท่ีลงทุนโครงการใหญและไดรับสิทธิประโยชนภายใตนโยบายซูเปอรคลัสเตอร ท่ีจังหวัดระยอง              

 
  นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยภายหลังการ

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ท่ีมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
เปนประธานวา  ท่ีประชุมไดอนุมัติสงเสริมการลงทุนแกกิจการในกลุมตางๆ จํานวน 14 โครงการ เงินลงทุน
รวมท้ังส้ิน 39,329.44  ลานบาท   

  

  กิจการในกลุมกิจการดานการเกษตร ไดแก   
  1.บริษัท เพ็ท โฟกัส   จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตอาหารสัตวเล้ียง (PET FOOD) เงิน

ลงทุนท้ังส้ิน 1,338.1 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 86,400  ตัน  ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดลพบุรี โครงการ
นี้จะเพ่ิมการใชผลิตผลทางการเกษตร เชน มันสําปะหลัง  รําขาว ขาวโพดและปลาปนท่ีจะนํามาผลิตเปน
อาหารสัตว   

  2. บริษัท กรีนสปอต จํากัด  ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช  เงินลงทุนท้ังส้ิน 
4,680.9 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 162,000,000 ลิตร ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดสระบุรี  โครงการนี้     
จะใชวัตถุดิบเปนถ่ัวเหลืองโดยการรับซ้ือจากกลุมเกษตรกรพื้นท่ีภาคเหนือปละประมาณ  2,362 ตัน   

  3. บริษัท ซันชาย ไบโอเทค  อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตสารใหความ
หวาน เชน มอลโทสไซรัป  และกลูโคส   เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,734.3 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 
3,600 ตัน  ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้จะใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 1,375.4 ลานบาทตอป  
คิดเปนรอยละ 97.7  ของมูลคาวัตถุดิบท้ังส้ิน   
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  4.บริษัท กําแพงเพชร  ไบโอ เอทานอล จํากัด ไดรับสงเสริมในกิจการผลิตเอทานอล 99.5% เงิน
ลงทุนท้ังส้ิน 1,500 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 60,000,000 ลิตร ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดกําแพงเพชร 
โครงการนี้เปนการผลิตเพื่อทดแทนหรือลดการนําเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศ สนับสนุนการใชวัตถุดิบใน
ประเทศ ไดแกมันสําปะหลังซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐ 

 

 กิจการในกลุมแร เซรามิกส ไดแก  
  5.บริษัทกบินทรบุรีกลาส อินดัสทรี จํากัดไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตกระจกแผนเรียบ ( FLOAT 

GLASS ) กําลังการผลิตปละประมาณ  198,000 ตัน   กระจกแปรรูป ( TEMPERED GLAS )กําลังการผลิตป
ละประมาณ 198,000 ตัน   และขวดแกวปละประมาณ  105,600  ตัน เงินลงทุนท้ังส้ิน 7,645  ลานบาท  ต้ัง
โรงงานท่ีจังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้จะใชเทคโนโลยีทันสมัยและมีแผนการถายทอดเทคโนโลยีให
พนักงานคนไทยไดรูระบบการผลิตจากผูเช่ียวชาญ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนให
ผูประกอบการไทยเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพสามารถแขงขันกับนักลงทุนตางชาติได  

 

 กิจการในกลุมผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณขนสง ไดแก  
  6.บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตช้ินสวนหรืออุปกรณ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เชน จอบหมุน เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,030.6 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 
72,000 ชุด ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดชลบุรี โครงการนี้ เปนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาช้ินสวนและอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรจากตางประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรกลทางการ
เกษตรซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง  

  7.บริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตตัวกระปอง
อลูมิเนียม กําลังการผลิตปละประมาณ 800,000,000 ช้ิน เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,660 ลานบาท ต้ังโรงงานท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมตอเนื่อง   และลดการนําเขากระปองอลูมิเนียมสําหรับบรรจุเคร่ืองดื่มจากตางประเทศ  

 

 กิจการลงทุนตามนโยบาย Super Cluster  
  8. MR.CARTERN ZUR STEEGE และ MR.WATARU HAMAURA ไดรับการสงเสริมกิจการ

ผลิตช้ินสวนยานพาหนะ เชน ELECTRONIC FUEL INJECTOR  ซ่ึงเปนหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีใหมลาสุด ท่ีมีประสิทธิภาพเผาไหมเช้ือเพลิงไดดี ชวยลดมลพิษ  เปนตน          
เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,754.1 ลานบาท  ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดระยอง ท้ังนี้เปนการลงทุนขนาดใหญรายแรกท่ีไดรับ
สงเสริมการลงทุนตามนโยบายสงเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกลุมคลัสเตอร ยานยนตและ
ช้ินสวน (Super Cluster)  ตามแผนของบริษัทตองการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 
เพื่อรองรับตลาดในภูมิภาค และตลาดอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพ  

 



-3- 
  
 กิจการในกลุมเคร่ืองใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส  ไดแก  
  9. บริษัท อินทรี ดิจิตอล จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการซอฟตแวร  เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,159 ลานบาท  

ต้ังกิจการท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการนี้เปนการพัฒนาระบบซอฟตแวรมาตรฐานระดับโลกท่ีเปน
ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 

 

         กิจการในกลุมเคมีภัณฑ พลาสติกและกระดาษ  ไดแก 
  10. บริษัท แอดวานซ พัลพ  มิลล 3 จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว กําลังการ

ผลิตปละประมาณ  472,500 ตัน  เงินลงทุนท้ังส้ิน 6,460 ลานบาท ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดบุรีรัมย โครงการนี้ใช
วัตถุดิบในประเทศมูลคา  4,898.6 ลานบาทตอป   และสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
กระดาษพิมพเขียนในประเทศ  

  11.บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตส่ิงพิมพตาง ๆ เชน  บรรจุ
ภัณฑชนิดออน (FLEXIBLE PACKAGING)   กําลังการผลิตปละประมาณ 7,000 ตัน เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,197 
ลานบาท ต้ังโรงงานท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครและจังหวัดระยอง โครงการนี้ใชวัตถุดิบในประเทศ
ท้ังส้ิน มูลคาประมาณ 483.6 ลานบาทตอป  ซ่ึงเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมตนน้ําคือการผลิตเม็ด
พลาสติกและฟลมพลาสติก   ใชเทคโนโลยีทันสมัยกอใหเกิดการพัฒนาทักษะและความชํานาญให
ผูปฏิบัติงาน   

 

  กิจการบริการ และสาธารณูปโภค ไดแก  
  12. บริษัท  ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตน้ําประปา ขนาด 36,500,000 

ลูกบาศกเมตรตอป   เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,147.44 ลานบาท ต้ังอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้มีมูลคาการ
ใชเคร่ืองจักรใหมในประเทศ 836.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.7 ของมูลคาเครื่องจักรท้ังส้ิน มีการใช
ระบบกรองแบบ FILTER UNDERDRAIN  และ UF ซ่ึงเปนเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน  

  13.บริษัท เอส ที เพาเวอร กรุป จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการเขตอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี 1,941 ไร 
โดยเปนพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม 1,280 ไร  พื้นที่สาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสวนกลาง 660 ไร เงินลงทุนท้ังส้ิน 
2,523  ลานบาท  ต้ังอยู ท่ีจังหวัดชลบุรี โครงการนี้เปนการพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพใหเปนเขต/นิคม
อุตสาหกรรม   และทําใหหลายอุตสาหกรรมท่ีเปนอุตสาหกรรมเปาหมายเติบโตไดอยางรวดเร็ว เชน 
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม  

  14.บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด ไดรับสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการของ
ตัวเรงปฏิกิริยา  เชน  ตัวเรงปฏิกิริยาของพอลิโพรพิลีน ต้ังโครงการท่ีจังหวัดระยอง เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,500  
ลานบาท โครงการนี้เปนการพัฒนาสูตรการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการ
ท่ีหลากหลายของผูใชงาน ลดคาใชจายและถายทอดความรูแกบุคลากรใหดานวิจัยและพัฒนา  

************************************ 


