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บอรดบีโอไอไฟเขียวสงเสริมการลงทุน 14 โครงการ
กิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตประเดิมลงทุนตามนโยบายคลัสเตอรยานยนต
บอรดบีโอไออนุมัติสงเสริมการลงทุน 14 โครงการ เงินลงทุนรวมกวา 39,000 ลานบาท กลุมเกษตร
ลงทุนเฉียดหมื่นลานบาท ขณะที่ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตทุมลงทุนกวา 1,700 ลาน ประเดิมเปนผูผลิตราย
แรกที่ลงทุนโครงการใหญและไดรับสิทธิประโยชนภายใตนโยบายซูเปอรคลัสเตอร ที่จังหวัดระยอง
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ที่มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธานวา ที่ประชุมไดอนุมัติสงเสริมการลงทุนแกกิจการในกลุมตางๆ จํานวน 14 โครงการ เงินลงทุน
รวมทั้งสิ้น 39,329.44 ลานบาท
กิจการในกลุมกิจการดานการเกษตร ไดแก
1.บริษัท เพ็ท โฟกัส จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตอาหารสัตวเลี้ยง (PET FOOD) เงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 1,338.1 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 86,400 ตัน ตั้งโรงงานที่จังหวัดลพบุรี โครงการ
นี้จะเพิ่มการใชผลิตผลทางการเกษตร เชน มันสําปะหลัง รําขาว ขาวโพดและปลาปนที่จะนํามาผลิตเปน
อาหารสัตว
2. บริษัท กรีนสปอต จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช เงินลงทุนทั้งสิ้น
4,680.9 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 162,000,000 ลิตร ตั้งโรงงานที่จังหวัดสระบุรี โครงการนี้
จะใชวัตถุดิบเปนถั่วเหลืองโดยการรับซื้อจากกลุมเกษตรกรพื้นที่ภาคเหนือปละประมาณ 2,362 ตัน
3. บริษัท ซันชาย ไบโอเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตสารใหความ
หวาน เชน มอลโทสไซรัป และกลูโคส เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,734.3 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ
3,600 ตัน ตั้งโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้จะใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 1,375.4 ลานบาทตอป
คิดเปนรอยละ 97.7 ของมูลคาวัตถุดิบทั้งสิ้น

-24.บริษัท กําแพงเพชร ไบโอ เอทานอล จํากัด ไดรับสงเสริมในกิจการผลิตเอทานอล 99.5% เงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 60,000,000 ลิตร ตั้งโรงงานที่จังหวัดกําแพงเพชร
โครงการนี้เปนการผลิตเพื่อทดแทนหรือลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ สนับสนุนการใชวัตถุดิบใน
ประเทศ ไดแกมันสําปะหลังซึ่งสอดคลองกับนโยบายการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐ
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 เงินลงทุนทั้งสิ้น 7,645 ลานบาท ตั้ง
โรงงานที่ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้จะใชเทคโนโลยีทันสมัยและมีแผนการถายทอดเทคโนโลยีใ ห
พนักงานคนไทยไดรูระบบการผลิตจากผูเชี่ยวชาญ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนให
ผูประกอบการไทยเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพสามารถแขงขันกับนักลงทุนตางชาติได
กิจการในกลุมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง ไดแก
6.บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เชน จอบหมุน เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,030.6 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ
72,000 ชุด ตั้งโรงงานที่จังหวัดชลบุรี โครงการนี้ เปนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาชิ้นสวนและอุปกรณ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรจากตางประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง
7.บริ ษั ท บางกอกแคน แมนนู แ ฟคเจอริ่ ง จํ า กั ด ได รั บ ส ง เสริ ม ขยายกิ จ การผลิ ต ตั ว กระป อ ง
อลูมิเนียม กําลังการผลิตปละประมาณ 800,000,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,660 ลานบาท ตั้งโรงงานที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเปน
อุตสาหกรรมตอเนื่อง และลดการนําเขากระปองอลูมิเนียมสําหรับบรรจุเครื่องดื่มจากตางประเทศ
กิจการลงทุนตามนโยบาย Super Cluster
8. MR.CARTERN ZUR STEEGE และ MR.WATARU HAMAURA ไดรับการสงเสริมกิจการ
ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน ELECTRONIC FUEL INJECTOR ซึ่งเปนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิ ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ทคโนโลยี ใ หม ล า สุ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเผาไหม เ ชื้ อ เพลิ ง ได ดี ช ว ยลดมลพิ ษ เป น ต น
เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,754.1 ลานบาท ตั้งโรงงานที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้เปนการลงทุนขนาดใหญรายแรกที่ไดรับ
สงเสริมการลงทุนตามนโยบายสงเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกลุมคลัสเตอร ยานยนตและ
ชิ้นสวน (Super Cluster) ตามแผนของบริษัทตองการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
เพื่อรองรับตลาดในภูมิภาค และตลาดอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ

-3กิจการในกลุมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ไดแก
9. บริษัท อินทรี ดิจิตอล จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการซอฟตแวร เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,159 ลานบาท
ตั้งกิจการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการนี้เปนการพัฒนาระบบซอฟตแวรมาตรฐานระดับโลกที่เปน
ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
กิจการในกลุมเคมีภัณฑ พลาสติกและกระดาษ ไดแก
10. บริษัท แอดวานซ พัลพ มิลล 3 จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว กําลังการ
ผลิตปละประมาณ 472,500 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,460 ลานบาท ตั้งโรงงานที่จังหวัดบุรีรัมย โครงการนี้ใช
วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศมู ล ค า 4,898.6 ล า นบาทต อ ป และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
กระดาษพิมพเขียนในประเทศ
11.บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตสิ่งพิมพตาง ๆ เชน บรรจุ
ภัณฑชนิดออน (FLEXIBLE PACKAGING) กําลังการผลิตปละประมาณ 7,000 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,197
ลานบาท ตั้งโรงงานที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครและจังหวัดระยอง โครงการนี้ใชวัตถุดิบในประเทศ
ทั้ งสิ้ น มูลค า ประมาณ 483.6 ลา นบาทต อป ซึ่ง เปน การสนับสนุน อุต สาหกรรมตน น้ําคือการผลิ ต เม็ ด
พลาสติ ก และฟ ล ม พลาสติ ก ใช เ ทคโนโลยี ทั น สมั ย ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะและความชํ า นาญให
ผูปฏิบัติงาน
กิจการบริการ และสาธารณูปโภค ไดแก
12. บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตน้ําประปา ขนาด 36,500,000
ลูกบาศกเมตรตอป เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,147.44 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้มีมูลคาการ
ใชเครื่องจักรใหมในประเทศ 836.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.7 ของมูลคาเครื่องจักรทั้งสิ้น มีการใช
ระบบกรองแบบ FILTER UNDERDRAIN และ UF ซึ่งเปนเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
13.บริษัท เอส ที เพาเวอร กรุป จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการเขตอุตสาหกรรมพื้นที่ 1,941 ไร
โดยเปนพื้นที่เขตอุตสาหกรรม 1,280 ไร พื้นที่สาธารณูปโภคและพื้นที่สวนกลาง 660 ไร เงินลงทุนทั้งสิ้น
2,523 ล า นบาท ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี โครงการนี้ เ ป น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพให เ ป น เขต/นิ ค ม
อุตสาหกรรม และทํ า ให ห ลายอุตสาหกรรมที่ เ ป น อุตสาหกรรมเป าหมายเติบโตไดอยา งรวดเร็ว เชน
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม
14.บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด ไดรับสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการของ
ตัวเรงปฏิกิริยา เชน ตัวเรงปฏิกิริยาของพอลิโพรพิลีน ตั้งโครงการที่จังหวัดระยอง เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,500
ลานบาท โครงการนี้เปนการพัฒนาสูตรการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการ
ที่หลากหลายของผูใชงาน ลดคาใชจายและถายทอดความรูแกบุคลากรใหดานวิจัยและพัฒนา
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