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โครงการขนาดใหญเตรียมลงทุนกวา 2 แสนลานบาท 
ปตท.ขนสงกาซทางทอ – นิคมอุตสาหกรรมขยายลงทุนกวา 7 พันไร 

 

 บอรดบีโอไอพิจารณาใหการสงเสริมการลงทุน 34 โครงการ รวมเงินลงทุนกวา 260,000 ลานบาท  
ปตท. เตรียมลงทุนขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 96,000 ลานบาท  เบทาโกรขยายกิจการผลิตไขไกและ     
สุกรขุนพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ  นิคมอุตสาหกรรมเตรียมขยายการลงทุนอีกกวา 7 พันไร 
รองรับการลงทุนขยายตัว 
 

  นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เปดเผยภายหลังการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ท่ีมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานวา ท่ีประชุมไดอนุมัติใหสงเสริมการลงทุนแกกิจการในกลุมตางๆ จํานวน 34 โครงการ มูลคาเงิน
ลงทุนรวม 266,387.7  ลานบาท ประกอบดวย  

 

 กลุมเกษตร เงินลงทุนรวม 30, 478.6 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศปละประมาณ 45,053 ลานบาท  
  1.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตไขไก       

เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,565  ลานบาท กําลังผลิต 386,530,000 ฟองตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดลพบุรีและปทุมธานี      
ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ลูกไก  อาหารสัตว ยาและวัคซีน และบรรจุภัณฑ ปละประมาณ 1,008 ลานบาท  

  โครงการท่ี 2. – 6.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการ
ผลิตสุกรขุน รวมมูลคาเงินลงทุนท้ังส้ินของ 5โครงการ  5,734.7  ลานบาท กําลังผลิตสุกรรวม 5 โครงการ 
660,000 ตัวตอป   และท้ัง 5 โครงการมีการใชวัตถุดิบในประเทศรวมมูลคาท้ังส้ิน  2,944.1  ลานบาทตอป   
โดยโครงการแรก (เงินลงทุน 1,495.5 ลานบาทใชวัตถุดิบในประเทศ 802.9  ลานบาทตอป) โครงการท่ีเหลือ
อีก 4 โครงการ (เงินลงทุนโครงการละ1,059.8 ลานบาทใชวัตถุดิบในประเทศโครงการละ 535.3 ลานบาท 
ตอป) เปนการขยายพันธุและเล้ียงสุกรในโรงเรือนระบบปดท่ีทันสมัย และเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารจากเน้ือสุกรซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง ต้ังอยูท่ี จังหวัดอางทอง สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท และ
นครราชสีมา   
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  7.บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตสุกรขุน          
เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,458.3  ลานบาท กําลังผลิต 180,000 ตัวตอป เปนการขยายพันธุและเล้ียงสุกรในโรงเรือน
ระบบปดท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารจากเน้ือสุกรซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ใชวัตถุดิบ
ในประเทศมูลคา  1,204 ลานบาทตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดระยอง ปราจีนบุรี และสระแกว 

              โครงการที่ 8.-10. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตอาหาร
สัตว รวมมูลคาเงินลงทุนท้ังส้ินของ 3โครงการ 6,459.8 ลานบาท  กําลังการผลิตรวม 3โครงการ 1,776,000 
ตันตอป มีการใชวัตถุดิบในประเทศรวมมูลคาท้ังส้ิน 11,538.4  ลานบาท  โครงการแรก ( เงินลงทุนท้ังส้ิน 
2,480 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ขาวโพด รําขาว มันสําปะหลัง ประมาณ 4,212 ลานบาท ต้ังอยูท่ี 
จังหวัดเพชรบุรี ) โครงการท่ีเหลืออีก 2 โครงการ ( เงินลงทุนโครงการละ 1,989.9  ลานบาท ใชวัตถุดิบ      
ในประเทศ เชน ขาวโพด รําขาว น้ํามันปาลม มันสําปะหลัง โครงการละ 3,663.2 ลานบาทตอป  ต้ังอยูท่ี
จังหวัดสระแกว และนครราชสีมา )   

                    11.บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตเนื้อสุกร
ชําแหละ เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,269.4  ลานบาท กําลังการผลิต 124,290 ตันตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดลพบุรี โครงการ
นี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตอาหารจากเนื้อสุกรซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ใชวัตถุดิบใน
ประเทศมูลคา 6,303.3 ลานบาทตอป  

                    12.บริษัท บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตไก
ชําแหละ  เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,735.2 ลานบาท กําลังการผลิต 47,730 ตันตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดลพบุรี  โครงการ
นี้ เปนการผลิตเนื้อไกชําแหละท่ีทันสมัยถูกสุขอนามัย และสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตอาหารจากเนื้อไก  
ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เนื้อไก เกลือและบรรจุภัณฑ มูลคา 3,643.5        
ลานบาทตอป  

                    13.บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตน้ํามัน
ปาลมกึ่งบริสุทธ์ิ (REFINED BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL)  และไบโอดีเซล ( BIO - 
DIESEL) เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,600 ลานบาท กําลังการผลิต 297,370 ตันตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดชลบุรี มีการใช
เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจารกประเทศอินเดียและอิตาลีซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และสนับสนุน
การผลิตและการใชพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบในประเทศ เชน น้ํามันปาลมดิบ ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 
8,794  ลานบาทตอป  

  14.บริษัท อายิโนะโมะโตะเซลส (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต
ผลิตภัณฑจากกาแฟ เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,786.8 ลานบาท ต้ังอยูท่ี จังหวัดสระบุรี โครงการนี้จะใชวัตถุดิบและ
วัสดุจําเปนในประเทศ  เชน เมล็ดกาแฟ น้ําตาล นม และบรรจุภัณฑ มูลคา 3,819 ลานบาทตอป  โครงการนี้
ใชระบบอัตโนมัติในการผลิต ( ผสม อบแหง ฆาเช้ือและบรรจุ ) 
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  15.บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัดไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตเอทานอล 99.5 %   
เงินลงทุนท้ังส้ิน 6,869.4 ลานบาท  กําลังการผลิต 297,000,000 ลิตรตอป (900,000 ลิตรตอวัน) ต้ังอยูท่ี 
จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการนี้เปนการผลิตเพื่อทดแทนหรือลดการนําเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศ และใช
เทคโนโลยีจากจีนซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน มันเสน สารเคมี มูลคา 5,799.2 
ลานบาทตอป 

  

 กลุมแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 
              16.นายมานพ ศิริกุล ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กรูปพรรณ เงินลงทุนท้ังส้ิน 7,500  

ลานบาท กําลังการผลิต 500,000 ตันตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดระยอง โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรม
กอสรางตางๆ ของประเทศ การผลิตจะใชระบบอัตโนมัติควบคุมดวยคอมพิวเตอร และมีเซนเซอรตรวจสอบ
ตลอดสายการผลิต ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เศษเหล็กและสารปรุงแตง มูลคา 3,323.7 ลานบาทตอป  

  17.นายพรชัย โตนิติวงศ ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กแผนเคลือบอลูมิเนียม-สังกะสี
และเหล็กแผนเคลือบสี เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,600 ลานบาท กําลังการผลิต 122,000 ตันตอป ต้ังอยูท่ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โครงการน้ีเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมกอสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ เปนการผลิตเพื่อ
ทดแทนหรือลดการนําเขาเหล็กแผนเคลือบจากตางประเทศ  การผลิตจะใชระบบอัตโนมัติควบคุมดวย
คอมพิวเตอร และมีเซนเซอรตรวจสอบตลอดสายการผลิต ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เหล็กแผนรีดรอน 
อลูมิเนียม-สังกะสีและสีเคลือบ มูลคา 2,535.9 ลานบาทตอป  

 

 อุตสาหกรรมเบา 
  18.บริษัท มิตซุย ไฮยีนส แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการ

ผลิต NONWOVEN FABRIC เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,726.9  ลานบาท กําลังการผลิต 16,000 ตันตอป ต้ังอยูท่ี 
จังหวัดระยอง โครงการนี้ ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากตางประเทศ สรางรายไดเขาสูประเทศโดยการสงออก
รอยละ 95 ของรายได  ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เม็ดพลาสติก PP และเม็ดสี มูลคา 450.4 ลานบาทตอป 

 

       กลุมผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณขนสง เงินลงทุนรวม 6,566.1  ลานบาท  ใชวัตถุดิบในประเทศ
ประมาณ 32,909.4  ลานบาทตอป 

  19.บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตรถยนต 
เงินลงทุนท้ังส้ิน 6,566.1 ลานบาท กําลังการผลิต 62,000 คันตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดสมุทรปราการ โครงการน้ี
จะใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการข้ึนรูปช้ินสวนและการประกอบ  โดยมีความเท่ียงตรงสูงชวยลดปริมาณ
ช้ินงานท่ีเสีย มีการฝกอบรมพนักงานและชางฝมือ และมีแผนการถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางในการ
ออกแบบแมพิมพและช้ินสวนยานยนต ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ระบบปรับอากาศและช้ินสวนตกแตง
ภายในมูลคา 32,909.4  ลานบาทตอป 
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       กลุมเคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ เงินลงทุนรวม 82,728.6  ลานบาท  ใชวัตถุดิบในประเทศประมาณ 
77,662.5 ลานบาทตอป 

  20.บริษัท   บีเอสที   สเปเชียลต้ี   จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตน้ํายางสังเคราะห       
(SYNTHETIC LATEX) เงินลงทุนท้ังส้ิน 958 ลานบาท กําลังการผลิต 4,000 ตันตอป ต้ังอยูท่ี จังหวัดระยอง 
โครงการน้ีเปนการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือทางการแพทยในประเทศ ใชวัตถุดิบ            
ในประเทศ เชน ยางสังเคราะห มูลคา 588 ลานบาทตอป 

  21.บริษัท เอ็กซพาลแกน (ประเทศไทย) จํากัด  ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิต POLYLACTIC 
ACID (PLA) , AMORPHOUS LACTIDE และ LACTIC ACID (TECHNICAL GRADE) เงินลงทุนท้ังส้ิน 
4,000 ลานบาท  กําลังการผลิต POLYLACTIC ACID (PLA) 90,000 ตันตอป AMORPHOUS LACTIDE 
75,000 ตันตอป และ LACTIC ACID (TECHNICAL GRADE) 5,000 ตันตอป ต้ังอยูท่ีจังหวัดระยอง  
โครงการนี้ เปนการผลิตพลาสติกชีวภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากสามารถยอยสลายไดดวย
จุลินทรียในธรรมชาติ สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 3,258.3 
ลานบาทตอป  

  22.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต 
ETHYLENE, PROPYLENE และ BUTADIENE เงินลงทุนท้ังส้ิน 33,946.2 ลานบาท กําลังการผลิต 
ETHYLENE 521,430 ตันตอป PROPYLENE 272,140 ตันตอป และ BUTADIENE 114,140 ตันตอป ต้ังอยู
ท่ี จังหวัดระยอง โครงการนี้เปนการตอยอดและสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลางและข้ันปลายของ
ประเทศ ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน แนฟทา มูลคา 45,092.6 ลานบาทตอป  

  23.นางสุจารี รุงโรจนสุนทร ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตสไตรีนโมโนเมอร (STYRENE 
MONOMER) เงินลงทุนท้ังส้ิน 2,306 ลานบาท กําลังการผลิต 60,000 ตันตอป ต้ังอยู ท่ี จังหวัดระยอง 
โครงการน้ีเปนการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันปลาย   และสนับสนุนอุตสาหกรรม
ตอเนื่องท่ีเปนการนําเม็ดพลาสติก  PS ไปข้ึนรูปเพื่อใชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ช้ินสวนยานยนต  
เคร่ืองใชไฟฟา บรรจุภัณฑ เปนตน ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 2,222 ลานบาทตอป   

  24.นางสุจารี   รุงโรจนสุนทร  ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิต ETHYLENE ท่ีเปนผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีข้ันตน สําหรับนําไปเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเม็ดพลาสติกตาง ๆ เงินลงทุนท้ังส้ิน 16,330.6 
ลานบาท กําลังการผลิต 300,000 ตันตอป ต้ังอยู ท่ี จังหวัดระยอง โครงการนี้ เปนการเพิ่มมูลคาของ           
กาซธรรมชาติในประเทศ โดยมีการใชวัตถุดิบ ETHYLENE จากโรงแยกกาซในประเทศ ใชวัตถุดิบ          
ในประเทศมูลคา 8,962 ลานบาทตอป 

       25.บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต CYCLOHEXANONE        
ท่ีเปนสารต้ังตนในการผลิตคาโปรแลคตั้ม ซ่ึงนําไปผลิตตอเปนเม็ดพลาสติกไนลอน 6 หรือเสนใย
สังเคราะหไนลอน  เงินลงทุนท้ังส้ิน 3,353.3  ลานบาท กําลังการผลิต 164,250 ตันตอป ต้ังอยูท่ี จังหวัด
ระยอง โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 6,065.5 ลานบาท
ตอป  
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  26.บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต POLYCARBONATE ท่ีเปน
พลาสติกท่ีมีคุณสมบัติโปรงใส  แข็ง เหนียว สวนใหญนํามาเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เงินลงทุนท้ังส้ิน 18,473 ลานบาท กําลังการผลิต 142,350 ตันตอป ต้ังอยูท่ี
จังหวัดระยอง  โครงการนี้ เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และมีการใชวัตถุดิบในประเทศท้ังส้ิน 
มูลคา 9,505.2 ลานบาทตอป 

  27.บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต ISOPROPYL ALCOHOL 
เปนสารเคมีท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมยา  และอุตสาหกรรมหมึกและสี เงินลงทุนท้ังส้ิน  1,628.5         
ลานบาท ต้ังอยูท่ี จังหวัดระยอง โครงการนี้ สนับสนุนและตอยอดอุตสาหกรรมเคมี ใชวัตถุดิบในประเทศ
มูลคา 1,502.7 ลานบาทตอป 

  28.บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตกระดาษ
อุตสาหกรรม เงินลงทุนท้ังส้ิน 1,733  ลานบาท  กําลังการผลิต 100,000 ตันตอป  ต้ังอยูท่ี จังหวัดกาญจนบุรี 
โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแกนและกรวยกระดาษในประเทศ ใชวัตถุดิบในประเทศ
มูลคา 466.2 ลานบาทตอป    

 
 กลุมกิจการบริการและสาธารณูปโภค เงินลงทุนรวม  134,787.32   ลานบาท   

29. บริษัท เคอร่ี สยามซีพอรต จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการขนถายสินคาสําหรับเรือบรรทุก
สินคา เงินลงทุนท้ังส้ิน 4,096.9 ลานบาท เพื่อใหบริการขนถายสินคาตูคอนเทนเนอรปละประมาณ 540,000 
ทีอียู และขนถายสินคาท่ัวไปปละประมาณ 5,100,000 ตัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในการรองรับปริมาณสินคาในอนาคต ต้ังโครงการท่ีจังหวัดชลบุรี 

            30. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติ 76 เมกะวัตต และไอน้ํา 280 ตันตอช่ัวโมง เงินลงทุนท้ังส้ิน 3,501 ลานบาท ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอการสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ ต้ังโครงการท่ีจังหวัดระยอง 

             31. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการขนสงทางทอ สําหรับขนสงกาซ
ธรรมชาติรวมระยะทาง 430 กิโลเมตร จากจังหวัดระยองไปจังหวัดนนทบุรี เงินลงทุนท้ังส้ิน 96,500        
ลานบาท โครงการนี้จะเปนประโยชนตอการสรางความม่ันคงดานพลังงาน และลดปญหาการจราจรขนสง
กาซธรรมชาติโดยรถบรรทุก 
              32. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร ไดรับสงเสริมกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส เงินลงทุนท้ังส้ิน 
22,344.3 ลานบาท เพื่อพัฒนาพื้นท่ีกวา 3,000 ไร รองรับความตองการของธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา 
รวมถึงผูผลิตสินคา ผูคาปลีก ผูนําเขาสงออก ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการสรางความสามารถในการแขงขัน 
และการเปนศูนยกลางการขนสง ต้ังโครงการท่ีจังหวัดชลบุรี 
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      33. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการเขตอุตสาหกรรม 
พื้นท่ีกวา 1,000 ไร เงินลงทุนท้ังส้ิน 4,015 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปาหมาย    
ของประเทศ ต้ังโครงการท่ีจังหวัดชลบุรี 

                34. บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการเขตอุตสาหกรรม พื้นท่ีกวา 
3,000 ไร  เ งินลงทุนท้ังส้ิน  4,330.1 ลานบาท  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปาหมาย                
ของประเทศ ต้ังโครงการท่ีจังหวัดระยอง    

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

   


