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บอรดบีโอไอใหสิทธิประโยชนลงทุน 13 โครงการ
ดันมูลคาการใชวัตถุดิบในประเทศพุง 1.5 หมื่นลานบาท
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมบอรดบีโอไอ ไฟเขียวใหสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการ
ลงทุน 13 โครงการ มีมูลคาเงินลงทุนตามโครงการรวม 63,440 ลานบาท ทั้งกิจการในกลุมเกษตรและผลิตผล
จากการเกษตร ปโตรเคมี กระดาษ พลังงาน เปนตน กอใหเกิดการใชวัตถุดิบในประเทศมูลคารวมกว า
15,000 ลานบาทตอป
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน วา ที่ประชุมไดอนุมัติใหสงเสริมการลงทุนแกกิจการในกลุมตางๆ จํานวน 13 โครงการ มูลคา
เงินลงทุนรวม 63,440 ลานบาท มีมูลคาที่เกิดจากการใชวัตถุดิบในประเทศรวมกวา 15,220 ลานบาทตอป
ประกอบดวย
กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร
1.บริษั ท มาร ส เพ็ ทแคร (ประเทศไทย) จํา กัด ขยายกิจ การผลิต อาหารสัต วเ ลี้ย งชนิ ด เม็ ด ปล ะ
ประมาณ 180,000 ตัน อาหารสัตวเลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 9,500 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,710
ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา บริษัทมารสเพ็ทแคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทในกลุม Mars
Incorporated ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสัตวเลี้ยงทั่วโลกมากวา 70 ป และเปนหนึ่งในฐานการ
ผลิตของกลุม การขยายการลงทุนครั้งนี้บริษัทจะใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ขาวโพด เศษเนื้อโครงกระดูก
เปดไก แปงสาลี น้ํามันพืช ถั่วเหลือง เปนตน มูลคาประมาณ 2,626 ลานบาทตอป
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2.นายเพชร ศรีหลมสัก ไดรับสงเสริมกิจการผลิตแผนใยไมอัด ความหนาแนนปานกลาง โดยใช
วัตถุดิบจากเศษไม เชน ไมยางพารา มีกําลังผลิตปละประมาณ 184,800 ลูกบาศกเมตร เงินลงทุนทั้งสิ้น
1,319.7 ลานบาท ตั้งอยูที่ จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการนี้จะใชวัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้น คิดเปนมูลคากวา
565.7 ลานบาทตอป
กลุมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง
3.บริษัทจงเชอ รับเบอร (ไทยแลนด ) จํากัด ขยายกิจการผลิตยางยานพาหนะ เงินลงทุนทั้งสิ้น
4,370.5 ลานบาท โดยจะผลิตยางสําหรับรถยนตนั่ง (Passenger Car Radial Tires) และยางสําหรับรถบรรทุก
และรถโดยสาร (Truck Bus Radial Tires) กําลังผลิตปละ 4,000,000 เสน ยางทางการเกษตรและยางออฟ
เดอะโรด (Diagonal Tire) กําลังผลิตปละประมาณ 1,000,000 เสน และยางรถจักรยานยนต (Motorcycle
Tire) ปละประมาณ 500,000 เสน ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ตามโครงการจะมีการ
ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ยางแทงและยางแผน มูลคาประมาณ 1,705.6 ลานบาทตอป
4.บริษัท ยูนิไทย ชิปยารดแอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ขยายกิจการซอมเรือขนาดตั้งแต 500 ตันกรอส ป
ละประมาณ 93 ลํา เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,360 ลานบาท ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการจะ
รองรับการใหบริการซอมเรือสินคาขนาดใหญที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นในอนาคต และสอดคลองกับนโยบาย
ภาครัฐในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของทาเรือแหลมฉบัง แผนพัฒนาโครงขายเชื่อมตอระหวางทาเรือ
แหลมฉบังและทาเรือน้ําลึกทวาย รวมทั้งแผนพัฒนาภาคธุรกิจขนสงสินคาภายในประเทศ ทั้งนี้โครงการจะ
ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน สี และ Cable มูลคารวมประมาณ 18.2 ลานบาทตอป
กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ
5.บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด ขยายกิจการผลิตกาชคารบอนมอนอกไซด ปละประมาณ
60,000 ตัน กาชไฮโดรเจน ปละ 10,000 ตัน และไอน้ํา 10.3 ตันตอชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,811 ลานบาท
ตั้งอยูที่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง โดยโครงการนี้จะเปนการผลิตกาชสําหรับอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนวัตถุดิบตั้งตนในอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก มีการใชวัตถุดิบในประเทศ เชน กาชธรรมชาติ มูลคา
ประมาณ 735 ลานบาทตอป
6.นายศุภชล นิธิวาสิน ไดรับสงเสริมกิจการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดแก BUTADIENE ซึ่งเปน
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตยางลอรถ ชิ้นสวนยานยนต ถุงมือยาง รองเทาและอุปกรณกีฬา กําลังผลิตปละ
90,000 ตัน และ METHYL TERTIARY BUTYL ETHER (MTBE) ซึ่งเปนสารประกอบอินทรีย ใชใน
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม กําลังผลิตปละประมาณ 27,000 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,153 ลาน
บาท ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยโครงการจะมีการใช
วัตถุดิบในประเทศ เชน Butene/Butanes Mixture และ Toluene เปนตน มูลคารวมประมาณ 6,264.4 ลาน
บาทตอป
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7.บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด ขยายกิจการผลิตน้ํายางสังเคราะห (SYNTHETIC LATEX) ชนิด
ที่มีคุณสมบัติเดน คือ ทนตอน้ํามันปโตรเลียมและตัวทําละลายที่ไมมีขั้วตางๆ ไดดี รวมถึงมีคุณสมบัติพิเศษ
กวาถุงมือจากน้ํายางธรรมชาติ คือ ไมมีสารโปรตีนที่กอใหเกิดอาการแพ สามารถนําไปผลิตถุงมือยางไดทั้ง
ชนิดที่ เปน ถุงมือการแพทย ถุงมือเพื่อใชในครัวเรือน และถุงมืออุตสาหกรรม กําลั งผลิ ตปละประมาณ
300,000 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 12,229 ลานบาท ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใช
วัตถุดิบในประเทศ เชน ACRYLONITRILE MONOMER และ MAA เปนตน มูลคารวม ประมาณ 1,237
ลานบาทตอป
8.บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) ขยายกิจการผลิตกระดาษคราฟท ที่มีคุณสมบัติดานความ
แข็งแรง สํา หรั บนํ าไปแปรรู ป เปน กระดาษสํา หรับทํา กล องลูก ฟู ก ชนิ ด ต างๆ กําลังผลิ ตปละประมาณ
400,000 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,550 ลานบาท ตั้งอยูที่ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจะมีการใช
วัตถุดิบในประเทศ เชน เยื่อกระดาษ เศษกระดาษ และสารเคมี เปนตน มูลคารวมประมาณ 2,067.7 ลานบาท
ตอป
กลุมอุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค
9.บริษัท รวมกําลาภพาวเวอร จํากัด ขยายกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล ไดแก กากออย
ขนาด 37 เมกะวัตต และไอน้ํา 400 ตัน/ชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท ตั้งอยูที่อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ
10.บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด ขยายกิจการผลิตไฟฟาจากถานหิน และเชื้อเพลิงสํารอง
จากเชื้อเพลงจากขยะ (Refuse Derived Fuel) ขนาด 150 เมกะวัตต เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,536.8 ลานบาท ตั้งอยูที่
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
11.บริษัท พรีเชียสมูนส จํากัด ขยายกิจการเรือบรรทุกสินคาเทกองแบบเอนกประสงค จํานวน 1 ลํา
ใหบริการรับบรรทุกสินคาทางการเกษตร เหล็ก ปุย ไมซุง ถานหิน และอื่น ๆ เสนทางระหวางประเทศแบบ
ไมประจําเสนทาง ขนาดเรือ 36,416 ตันกรอส ระวางบรรทุก 63,345 เดทเวทตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 900 ลาน
บาท
12.บริษัท พรีเชียสฟอเรสท จํากัด ขยายกิจการเรือบรรทุกสินคาเทกองแบบเอนกประสงค ใหบริการ
รับบรรทุกสินคาทางการเกษตร เหล็ก ปุย ไมซุง ถานหิน และอื่น ๆ เสนทางระหวางประเทศแบบไมประจํา
เสนทางขนาดเรือ 36,416 ตันกรอส ระวางบรรทุก 63,345 เดทเวทตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 900 ลานบาท
13.บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ขยายกิจการขนสงกาชธรรมชาติทางทอ ประมาณ 65,700 ลาน
ลูกบาศกฟุต/ป เงินลงทุนทั้งสิ้น 13,600 ลานบาท โดยเปนการวางทอกาชธรรมชาติบนบก ขนาด 30 นิ้ว จาก
สถานีควบคุมความดันกาชธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี ไปยัง จังหวัดราชบุรี รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร เพื่อ
รองรับการขยายตัวสําหรับภาคการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
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