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บอรดบีโอไออนุมัติลงทุนกวา 1 แสนลาน
กระตุนใชวัตถุดิบกลุมเกษตร-ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
นายกรัฐมนตรี นั่งประธานประชุมบอรดบีโอไออนุมัติสงเสริมการลงทุนรวด29 โครงการ รวม
มูลคาเงินลงทุนรวมกวา 101,000 ลานบาท กลุมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรลงทุนพุง คาดกระตุนการ
ใชวัตถุดิบในประเทศมากกวา 32,000 ลานบาทตอป ขณะที่ผูผลิตยางรถยนตจีน ตั้งโรงงานผลิตยางสําหรับ
รถบรรทุก และยางออฟเดอะโรดในไทย
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน วา ที่ประชุมไดอนุมัติใหสงเสริมการลงทุนแกกิจการในกลุมตางๆ จํานวน 29 โครงการ เงิน
ลงทุนรวม 101,581 ลานบาท ประกอบดวย
กลุมเกษตร และผลิตผลจากการเกษตรเงินลงทุนรวม 32,145 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศประมาณ
32,611 ลานบาทตอป
1.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตเนื้อสุกร
ชําแหละ เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,440 ลานบาท กําลังผลิต 46,430 ตันตอปตั้งอยูที่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะเปน
การลงทุนสรางโรงงานชําแหละสุกรแหงแรกของบริษัทในภูมิภาค ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน สุกรขุน และ
บรรจุภัณฑ เปนตน มูลคากวา 3,575 ลานบาทตอป
โครงการที่ 2-4. MR.BENJAMIN WILLIAM BOOTLE ไดรับสงเสริมกิจการผลิตน้ํานมดิบ ปุย
อินทรีย และกาชชีวภาพ และกิจการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมดิบ รวม 3 โครงการ รวมมูลคาลงทุนทั้งสิ้น
18,200 ลานบาท โดย2 โครงการ(เงินลงทุนโครงการละ 5,500 ลานบาท) เปนการผลิตน้ํานมดิบกําลังการ
ผลิตโครงการละ 190,000 ตันตอป ปุยอินทรีย โครงการละ 17,500 ตันตอป และกาชชีวภาพ กําลังผลิต
โครงการละ 24,940,000 ลูกบาศกเมตรตอป ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรี และเชียงใหม สําหรับอีกโครงการ(เงิน
ลงทุน 7,200 ลานบาท)เปนการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมดิบ กําลังผลิต 380,000 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัด
ลพบุรี โดยจะเปนการผลิตผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงเนนเจาะตลาดคนที่แพ Lactose เชน นมพรอมดื่มยูเอชที
นมเปรี้ยวพรอมดื่ม เปนตน ปจจุบันยังไมมีการผลิตในประเทศไทยทั้ง 3 โครงการจะมีการใชวัตถุดิบใน
ประเทศ มูลคารวม 12,904 ลานบาทตอป

-25.บริษัทอายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตเครื่องปรุงรสชนิดผง
หรือชนิดกอน เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,085 ลานบาท กําลังผลิต 40,000 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี ใชวัตถุดิบ
ในประเทศมูลคากวา 2,013 ลานบาทตอป เชน เนื้อสัตว เกลือ น้ําตาล ผงชูรส และน้ํามันปาลม เปนตน
6.บริษัท บี.ฟูดสโปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรับการสงเสริมลงทุนขยายกิจการผลิตอาหาร
สําเร็จรูปจากเนื้อสัตวแชแข็ง เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,910 ลานบาท กําลังผลิตปละ 24,000 ตัน ตั้งอยูที่จังหวัด
ลพบุรี ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เนื้อไก แปงผสมอาหาร สิ่งปรุงแตงอาหาร น้ํามันพืช ถานไม และบรรจุ
ภัณฑ เปนตน มูลคา 2,395ลานบาทตอป
7.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตวแชแข็ง เชน เนื้อหมูปรุงสุก ขาหมูพะโล และหมูยาง เปนตน เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,510
ลานบาท กําลังผลิต 13,070 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโครงการจะมีการลงทุนใหมทั้งในสวน
การผลิตกอสรางคลังจัดเก็บสินคาและระบบจัดเก็บทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร รวมถึงเครื่องกลหุนยนต
ควบคุมดว ยระบบอัตโนมั ติเ พื่ อช ว ยในการจัด เก็ บ และลํา เลีย งสิ น ค า มีก ารใช วั ตถุ ดิบ ในประเทศ เชน
เนื้อสัตว สวนผสมอาหารและสิ่งปรุงแตง เปนตน คิดเปนมูลคาปละ 2,044 ลานบาท
โครงการที่ 8-11.บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตน้ํามันกรีน
ดีเซล และเมล็ดในปาลมอบแหง จํานวน 4 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท (เงิ นลงทุ น
โครงการละ 1,500 ลานบาท) กําลังการผลิตน้ํามันกรีนดีเซล รวม 264,960 ตันตอป และเมล็ดในปาลม
อบแหง รวม 115,200 ตันตอป โดย 2 โครงการ ตั้งอยูที่จังหวัดชุมพร และอีก 2 โครงการ อยูที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีผูผลิตกรีนดีเซลที่ใชวัตถุดิบจากน้ํามันพืช หรือน้ํามัน
สัตวโดยตรง ซึ่งคุณสมบัติของน้ํามันกรีนดีเซลจะดีกวาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากจะไมมี Glycerol ที่ทําให
เกิดการอุดตัน และใหพลังงานตอหนวยสูงกวา มีการใชวัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้นรวมทั้ง 4 โครงการ เชน
ผลปาลมสด CLAY แปงฟอกสี กรดฟอสฟอริก และโซดาไฟ เปนตน คิดเปนมูลคารวม 9,680 ลานบาท
กลุมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง เงินลงทุน 13,570 ลานบาท
12.MR.HUASHUN XIE ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางยานพาหนะ ไดแกยาง
รถบรรทุก และรสบัส (TRUCK&BUS RADIAL TIRE) หรือTBRกําลังการผลิต1,200,000 เสนตอปและยาง
ออฟเดอะโรด (OFF THE ROAD TIRE) หรือ OTR ซึ่งเปนยางขนาดใหญใชกับธุรกิจกอสรางหรือเหมือง
จํานวน 30,000 เสนตอป เงินลงทุนทั้งสิ้น 13,570 ลานบาท ตั้งอยูที่ จังหวัดระยอง โดยเปนโครงการรวมทุน
ของจีน-ไทย มีการใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ยางธรรมชาติ มูลคา 1,776 ลานบาทตอป

-3กลุมเคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ เงินลงทุนรวม 8,488 ลานบาท
13.บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด ไดรับสงเสริมลงทุนขยายกิจการผลิตกาซออกซิเจน กาซ
ไนโตรเจน กําลังผลิตปละ 792,000 ตัน ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอารกอนเหลว กําลังผลิตปละ
225,500 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,968 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดระยอง การผลิตจะใชเทคโนโลยีการผลิตกาซ
อุ ต สาหกรรมที่ ทั น สมั ย กระบวนการกลั่ น แยกอากาศโดยใช พ ลั ง งานไฟฟ า เป น หลั ก ซึ่ ง ไม ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
14.นายพรณรงค จิรา ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตกระดาษพิมพเขียน และกระดาษคราฟท
กําลังการผลิต 200,000 ตันตอป เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรี โดยกระดาษคราฟท
เปนกระดาษที่ใชงานในอุตสาหกรรมเปนหลัก สําหรับกระดาษพิมพเขียนจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสําหรับงาน
พิมพคุณภาพสูงมีการใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เยื่อใยสั้น เศษกระดาษ และแปง เปนตน มูลคารวม 2,852.9
ลานบาทตอป
15.นายชาญ เสนี ย นัน ท ได รับส ง เสริม การลงทุน ในกิ จ การผลิต กระดาษพิ มพเ ขีย น กํ าลังผลิ ต
120,000ตันตอป เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,320 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดสิงหบุรี โดยเปนโครงการรวมทุน
ระหวางผูผลิตสิ่งพิมพรายใหญของไทยและผูประกอบการจากญี่ปุนมีการใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เยื่อ
กระดาษ เศษกระดาษ และหินปูน เปนตน มูลคารวมประมาณ 4,100 ลานบาทตอป
16.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพแอนดเปเปอร จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตบรรจุ
ภัณฑสําหรับอาหาร (ชนิด BIODEGRADABLE) ทําจากเยื่อกระดาษชานออย กําลังการผลิต 18,870 ตันตอ
ป เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,200 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดนครสวรรค โดยโครงการนี้เปนนวัตกรรมสีเขียว เปนการ
ผลิตบรรจุภัณฑที่มีคุณสมบัตินอกจากกันน้ํา กันน้ํามัน และมีความยืดหยุนสูงแลวยังสามารถเขาเตาอบ และ
เตาไมโครเวฟได ไมมีสารปนเปอนกอมะเร็ง ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เยื่อกระดาษชานออย สารเคมี และ
บรรจุภัณฑ เปนตน มูลคา 459.4 ลานบาทตอป
กลุมกิจการบริการ และสาธารณูปโภค เงินลงทุนรวม 47,378ลานบาท
17.บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร แพลนท 12 จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตไฟฟาจาก
น้ํามันยางดํา (BLACK LIQUOR)ซึ่งเปนกากที่เกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
ขนาดการผลิต 135 เมกะวัตต ไอน้ํา 464 ตันตอชั่วโมง และสารเคมีสําหรับการผลิตเยื่อกระดาษ (WHITE
LIQUOR) จํานวน 250 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,160 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดบุรีรัมย
18.บริษัท สยามเพาเวอร โครงการ 2 จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติ ขนาดการผลิต 117 เมกะวัตต และไอน้ํา 20 ตันตอชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,650 ลานบาท ตั้งอยู
ที่จังหวัดระยอง ซึ่งตามโครงการจะเปนการติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหมระบบพิเศษเพื่อลดอุณหภูมิการเผา
ไหมใหต่ํากวาระบบการเผาเชื้อเพลิงแบบธรรมดา ทําใหลดการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน

-419.บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติ ขนาดการผลิต 100 เมกะวัตต และไอน้ํา 10 ตันตอชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,323.6 ลานบาท
ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรีโดยโครงการจะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ และเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอ
น้ํา ซึ่งเปนเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศเนเธอรแลนด
20.บริษัทกัลฟ เอ็นอารวี 1 จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
ขนาด 133 เมกะวัตต ไอน้ํา 30 ตันตอชั่วโมง และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 2,800 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 5,745 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา
21.บริษัท กัลฟ เอ็นอารวี 2 จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
ขนาด 133 เมกะวัตต ไอน้ํา 30 ตันตอชั่วโมง และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 2,800 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 5,745 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา
22.บริษัท กัลฟ เอ็นซี จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ ขนาด
133 เมกะวัตต ไอน้ํา 30 ตันตอชั่วโมง และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 2,800 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เงินลงทุน
ทั้งสิ้น 5,426 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดปราจีนบุรี
23.บริษัท รวมกําลาภพาวเวอร จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล (กากออย)
ขนาด 37 เมกะวัตต และไอน้ํา 400 ตันตอชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรี โดย
โครงการมีการใชเทคโนโลยีกังหันไอน้ํากับเครื่องกําเนิดไฟฟาจากประเทศญี่ปุน
24.บริษัทมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (กุฉินารายณ) จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล (กากออย ชิ้นไมสับ) ขนาด 45 เมกะวัตต และไอน้ํา 270 ตันตอชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,780 ลาน
บาท ตั้งอยูที่จังหวัดกาฬสินธุ โดยโครงการจะใชเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอินเดียและเยอรมนี
25.บริ ษั ท ทุ ง บั ว เพาเวอร จํ า กั ด ได รั บ ส ง เสริ ม การลงทุ น กิ จ การผลิ ต ไฟฟ า จากเชื้ อ เพลิ ง ขยะ
(REFUSE DERIVED FUEL) ขนาดการผลิต 9.9 เมกะวัตต เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,250 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัด
นครปฐม โดยโครงการจะรับขยะจากสถานีขนถายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย
หนองแขม มีความตองการขยะประมาณ 83,950 ตันตอป
26.บริษัท ดินสวย น้ําใส จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไอน้ํา ซึ่งไดจากการนําน้ํากาก
สาที่เกิดจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอลมาใชเปนวัตถุดิบ กําลังการผลิต 60 ตันตอชั่วโมง และน้ําเพื่อ
อุตสาหกรรม 60,000 ลูกบาศกเมตรตอป เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,200 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดชัยนาท
27.บริษัท พรีเชียส เนปจูน จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการขนสงทางเรือ โดยเปนการ
ใหบริการเดินเรือบรรทุกสินคาเทกองตางๆ เชน สินคาทางการเกษตร เหล็ก ปุย ถานหิน สินแร เปนตน ใน
พื้นที่แถบสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง อินเดีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เงินลงทุนทั้งสิ้น 918 ลานบาท

-528.บริษัท พรีเ ชียสวีนัส จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการขนสงทางเรือ โดยใหบริการ
เดินเรือบรรทุกสินคาเทกองตางๆ เชน สินคาทางการเกษตร เหล็ก ปุย ถานหิน สินแร เปนตน ในพื้นที่แถบ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง อินเดีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 918 ลานบาท
29.นายชัยภัทร เขมาภิรักษ ไดรับสงเสริมกิจการเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ 1,326ไร เงินลงทุนทั้งสิ้น
4,262.5 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี โดยโครงการจะพัฒนาพื้นที่อําเภอบานบึง ซึ่งเปนเปาหมายในการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงตะวันออก (Eastern Seaboard) นอกจากนี้จะพัฒนาใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน (Eco-Industrial Estate) โดยวางผังและออกแบบใหสมดุลระหวางธรรมชาติและเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมเป า หมายคื อ ชิ้ น ส ว นยานยนต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ งมื อ แพทย แม พิ ม พ ไบโอ
เทคโนโลยี เปนตน
*******************************************

