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บีโอไออนุมตั มิ าตรการช่ วยนํา้ ท่ วมครั้งที่ 11
ไฟเขียว 22 โครงการ มูลค่ ากว่ า 8,000 ล้ าน ฟื้ นฟูลงทุนในพืน้ ทีอ่ ยุธยา-ปทุมธานี
รั ฐ มนตรี อุ ต สาหกรรม เป็ นประธานประชุ ม บอร์ ด อนุ กรรมการพิจ ารณาโครงการฟื้ นฟู วิก ฤต
อุทกภัย ประชุ มครั้งที่ 11 ไฟเขียว บีโอไอ ช่ วยเหลือโครงการประสบภัยนํา้ ท่ วม อีก 22 โครงการ มูลค่ าลงทุน
กว่ า 8,000 ล้านบาท เผยโครงการส่ วนใหญ่ มั่นใจลงทุนพืน้ ทีเ่ ดิม
นายประเสริ ฐ บุญชัยสุ ข รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิ ดเผยหลังเป็ นประธานการ
ประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อฟื้ นฟูการลงทุนจากวิกฤต
อุทกภัย ครั้งที่ 11 ว่า ที่ประชุมได้อนุมตั ิการขอรับส่ งเสริ มการลงทุนตามมาตรการเพื่อฟื้ นฟูการลงทุนจาก
วิกฤตอุทกภัย ครั้งนี้ รวม 22 โครงการ เงินลงทุน 8,136.3 ล้านบาท แบ่งเป็ นการอนุมตั ิภายใต้มาตรการด้าน
ภาษีอากรเพื่อฟื้ นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย จํานวน 19 โครงการ เงินลงทุน 7,397 ล้านบาท และการ
อนุ มตั ิภายใต้มาตรการกระตุน้ ให้เกิ ดการลงทุนใหม่หรื อขยายการลงทุนในนิ คมอุตสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และจังหวัดปทุมธานี จํานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 739.3 ล้านบาท
ทั้งนี้ ภ ายหลังการอนุ มตั ิ โครงการในครั้ งนี้ ทําให้ล่าสุ ดมี โครงการที่ ไ ด้รับอนุ มตั ิ ตามมาตรการ
ดังกล่าวรวมทั้งสิ้ นแล้ว รวม 300 โครงการ เงินลงทุนรวม 173,274 ล้านบาท โดย มีโครงการคงเหลืออยู่
ระหว่างการพิจารณารวม 25โครงการ เงินลงทุน 41,945 ล้านบาท
สําหรับมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อฟื้ นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยของบีโอไอ ผูป้ ระกอบการ
จะได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยหากลงทุนในพื้นที่เดิม จะกําหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
150 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของส่ วนลงทุนใหม่ บวกกับวงเงินโครงการเดิ มที่
เหลืออยู่ แต่หากย้ายไปลงทุนฟื้ นฟูกิจการในพื้นที่ใหม่ จะกําหนดวงเงินลดลงเหลือร้อยละ 100 บวกกับ
วงเงินโครงการเดิมที่เหลืออยู่
ขณะที่กรณี เป็ นโครงการใหม่ กรณี ต้ งั ในนิ คมหรื อเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จะยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 8 ปี โดยจํากัดมูลค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นร้อยละ 150 ของมูลค่าเงินลงทุน แต่
กรณี ต้ งั ในนิ คมหรื อเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จะยกเว้ยภาษีเงินได้ 8 ปี วงเงินร้อยละ
150 และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลา 3 ปี ภายหลังจากได้รับยกเว้น
ภาษีครบ 8 ปี

-2นายประเสริ ฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับการอนุ มตั ิตามมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อฟื้ นฟูการ
ลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ แบ่งเป็ นโครงการที่ได้รับอนุมตั ิภายใต้มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้ นฟูการ
ลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ประกอบด้วย
1.บริ ษ ัท มิ ซู โ ฮะ (ไทยแลนด์) จํา กัด ผลิ ต เตี ย งผ่า ตัด กํา ลัง ผลิ ต ปี ละประมาณ 1,000 ชุ ด และ
ส่ วนประกอบของเตียงผ่าตัด ปี ละประมาณ 2,000 ชุด เงินลงทุนทั้งสิ้ น 45 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม คือ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรี อยุธยา
2.บริ ษทั ไทย-อุซุย จํากัด ผลิตแม่พิมพ์ (MOLD) กําลังผลิตปี ละประมาณ 36 ชุ ด ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
ปี ละประมาณ 100 ชิ้น และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ ปี ละประมาณ 20 ชุด เงินลงทุนทั้งสิ้ น 42.8 ล้านบาท ตั้งอยู่
ในพื้นที่เดิม คือ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จ.พระนครศรี อยุธยา
3.บริ ษทั โนชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ผลิ ตชิ้ นส่ วนโลหะและพลาสติ กขึ้นรู ป เช่ น ชิ้ นส่ วนที่ ใช้
สําหรับกล้องถ่ายรู ป HARD DISK DRIVE และยานพาหนะ เป็ นต้น กําลังผลิตปี ละประมาณ 128,000,000
ชิ้น และการชุบเคลือบผิวแบบ ANODIZE ปี ละประมาณ 15,000,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้ น 205 ล้านบาท
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรี อยุธยา
4.บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จํากัด ผลิต OVERHEAD CRANE กําลังผลิตปี ละประมาณ 330 ชุด
และการซ่อมแซม OVERHEAD CRANE ที่ผลิตเอง เงินลงทุนทั้งสิ้ น 63.4 ล้านบาท ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จ.พระนครศรี อยุธยา
5.บริ ษทั อินโนแวลูส์ พรี ซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชิ้ นส่ วนโลหะปั๊ มขึ้นรู ป (STAMPING
PART) เช่น STEM ,DISC ,SENSE ,SURFACE ,HUB SHAFT ,SLEEVE เป็ นต้น กําลังผลิตปี ละประมาณ
40,000,000 ชิ้ น เงิ น ลงทุ น ทั้ง สิ้ น 737.1 ล้า นบาท ตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ เ ดิ ม คื อ นิ ค มอุ ต สาหกรรมบ้า นหว้า
จ.พระนครศรี อยุธยา
6.บริ ษทั ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จํากัด ผลิตท่อยางสําหรับยานพาหนะกําลังผลิตปี ละประมาณ 1,200
ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้ น 104.9 ล้านบาท ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรี อยุธยา
7.บริ ษ ทั ซันเด้น (ประเทศไทย) จํากัด ผลิ ตชิ้ นส่ วนระบบปรั บอากาศสําหรั บยานพาหนะ เช่ น
HEATER CORE เป็ นต้น กําลังผลิตปี ละประมาณ 254,670 ชุด เงินลงทุนทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท ตั้งอยูใ่ นพื้นที่
เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรี อยุธยา
8.บริ ษทั สมาร์ ทแทรค เทคโนโลยี จํากัด ผลิต TRANSPONDER DEVICE (RFID) กําลังผลิตปี ละ
ประมาณ 243,786,300 ชิ้น และสิ นค้ากึ่ งสําเร็ จรู ปที่ผลิตเอง เช่ น LOOSE TRANSPONDER เป็ นต้น
ปี ละประมาณ 56,900,000 ชิ้ น เงินลงทุนทั้งสิ้ น 449.4 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม คือ นิ คมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า เขตประกอบการเสรี จ.พระนครศรี อยุธยา
9.บริ ษทั สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จํากัด ผลิต TRANSPONDER DEVICE (RFID) กําลังผลิตปี ละ
ประมาณ 324,000,000 ชิ้ น
SEMICONDUCTOR (IC MODULE) ปี ละประมาณ 100,000,000 ชิ้น
เงิ นลงทุนทั้งสิ้ น 846.5 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิ ม คือ นิ คมอุตสาหกรรมบ้านหว้า เขตประกอบการเสรี
จ.พระนครศรี อยุธยา

-310.บริ ษทั ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตชิ้ นส่ วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ และยานยนต์ เงินลงทุนทั้งสิ้ น 2,242.6 ล้านบาท โดยตามโครงการนี้บริ ษทั
จะขยายการผลิ ต เพิ่ ม จากเดิ ม ที่ ผ ลิ ต จากโครงการที่ ต้ ัง อยู่ใ นพื้ น ที่ เ ดิ ม คื อ สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรี อยุธยา จํานวน 4,690 ตัน เพียงแห่ งเดียว โดยจะเพิ่มการผลิตในพื้นที่ต้ งั ใหม่อีก 1 แห่ ง คือ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่ แลนด์วงั น้อย จ.พระนครศรี อยุธยา กําลังผลิตปี ละประมาณ 310 ตัน
11.บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตฝาขวดพลาสติก กําลังผลิตปี ละประมาณ 4,540 ตัน
เงินลงทุนทั้งสิ้ น 125.6 ล้านบาท ตั้งโครงการอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ จ.ลพบุรี
12.บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตขวดพลาสติกสําเร็ จรู ป (PREFORM) กําลังผลิตปี ละ
ประมาณ 475,000,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้ น 94.5 ล้านบาท ตั้งโครงการอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ จ.ลพบุรี
13.บริ ษ ัท เอ็ก ซ์ ว ายพี บี (เอเชี ย ) จํา กัด ผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์จ ากพลาสติ ก เช่ น ฉลากสิ น ค้า เป็ นต้น
กํา ลัง ผลิ ต ปี ละประมาณ 67,000,000 ตารางเมตร เงิ น ลงทุ น ทั้ง สิ้ น 77.7 ล้า นบาท ตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ เ ดิ ม
คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรี อยุธยา
14.บริ ษทั พรี ซิชนั่ พลาสติก จํากัด ผลิตฝาขวดพลาสติก กําลังผลิตปี ละประมาณ 777,600,000 ชิ้น
เงินลงทุนทั้งสิ้ น 86 ล้านบาท ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรี อยุธยา
15.บริ ษทั พริ ซิชั่น พลาสติ ก จํากัด ผลิ ตขวดพลาสติ กกึ่ งสําเร็ จรู ป (PREFORM) กําลังผลิตปี ละ
ประมาณ 2,125,440,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้ น 536 ล้านบาท ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จํากัด จ.พระนครศรี อยุธยา
16.บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตขวดพลาสติก PET กําลังการผลิตปี ละประมาณ
420,000,000 ขวด เงินลงทุนทั้งสิ้ น 160.5 ล้านบาท ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดิม คือ จ.ลพบุรี
17.บริ ษทั นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตนํ้าประปา กําลังผลิตปี ละประมาณ 116,800,000
ลูกบาศก์เมตร เงินลงทุนทั้งสิ้ น 1,235.1 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิ ม คือ โรงงานผลิตนํ้าประปาในอําเภอ
บางเลน จ.นครปฐม และระบบท่อส่ งนํ้าประปาใน จ.นครปฐม และจ.สมุทรสาคร
18.บริ ษทั ประปาปทุมธานี จํากัด ผลิตนํ้าประปา กําลังผลิตปี ละประมาณ 36,500,000 ลูกบาศก์เมตร
เงินลงทุนทั้งสิ้ น 249.6 ล้านบาท ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดิม จ.ปทุมธานี
19.บริ ษ ทั นวนคร จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นกิ จการบริ การบําบัดนํ้าเสี ย กําลังผลิ ตปี ละประมาณ
7,300,000 ลูก บาศก์เมตร เงิ นลงทุ นทั้งสิ้ น 45.3 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ เดิ ม คือ เขตอุ ตสาหกรรมของ
บริ ษทั นวนคร จ.ปทุมธานี
สํ าหรั บโครงการที่ได้ รับอนุ มัติภายใต้ มาตรการกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนใหม่ หรื อขยายการลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้ วย
1.บริ ษทั มิคุนิ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิต SENSOR COVER กําลังผลิตปี ละประมาณ 150,000 ชิ้น
และ ELECTRONIC CONTROL THROTTLE VALVE ปี ละประมาณ 200,000 ชุด เงินลงทุนทั้งสิ้ น 91.3
ล้านบาท ตั้งอยูท่ ี่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จ.พระนครศรี อยุธยา

-42.บริ ษ ทั พรี ซิชั่น พลาสติ ก จํากัด ผลิ ต ขวดพลาสติ ก กึ่ งสํา เร็ จ รู ป (PREFORM) กําลังผลิ ตปี ละ
ประมาณ 645,120,000 ชิ้ น เงิ น ลงทุ น ทั้ งสิ้ น 414 ล้ า นบาท ตั้ ง อยู่ ที่ สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรี อยุธยา
3.บริ ษทั พรี ซิชนั่ พลาสติก จํากัด ผลิตฝาขวดพลาสติก กําลังผลิตปี ละประมาณ 1,166,400,000 ชิ้น
เงินลงทุนทั้งสิ้ น 234 ล้านบาท ตั้งอยูท่ ี่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรี อยุธยา
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