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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) ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานวา ที่ประชุมไดอนุมัติใหสงเสริมการลงทุนแกกิจการในกลุมตางๆ จํานวน 34 โครงการ มูลคาเงิน
ลงทุนรวม 266,387.7 ลานบาท ประกอบดวย
กลุมเกษตร เงินลงทุนรวม 30, 478.6 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศปละประมาณ 45,053 ลานบาท
1.บริ ษัท เบทาโกรเกษตรอุต สาหกรรม จํ ากัด ไดรั บส ง เสริ ม การลงทุ น ขยายกิ จ การผลิ ต ไข ไ ก
เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,565 ลานบาท กําลังผลิต 386,530,000 ฟองตอป ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรีและปทุมธานี
ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ลูกไก อาหารสัตว ยาและวัคซีน และบรรจุภัณฑ ปละประมาณ 1,008 ลานบาท
โครงการที่ 2. – 6.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการ
ผลิตสุกรขุน รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้นของ 5โครงการ 5,734.7 ลานบาท กําลังผลิตสุกรรวม 5 โครงการ
660,000 ตัวตอป และทั้ง 5 โครงการมีการใชวัตถุดิบในประเทศรวมมูลคาทั้งสิ้น 2,944.1 ลานบาทตอป
โดยโครงการแรก (เงินลงทุน 1,495.5 ลานบาทใชวัตถุดิบในประเทศ 802.9 ลานบาทตอป) โครงการที่เหลือ
อีก 4 โครงการ (เงินลงทุนโครงการละ1,059.8 ลานบาทใชวัตถุดิบในประเทศโครงการละ 535.3 ลานบาท
ตอป) เปนการขยายพันธุและเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปดที่ทันสมัย และเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารจากเนื้อสุ กรซึ่ง เปน อุ ตสาหกรรมตอเนื่อง ตั้งอยูที่ จัง หวัด อางทอง สระบุ รี ลพบุรี ชัย นาท และ
นครราชสีมา

-27.บริ ษั ท ไทย เอส พี เอฟ โปรดั ก ส จํ า กั ด ได รั บ ส ง เสริ ม การลงทุ น ขยายกิ จ การผลิ ต สุ ก รขุ น
เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,458.3 ลานบาท กําลังผลิต 180,000 ตัวตอป เปนการขยายพันธุและเลี้ยงสุกรในโรงเรือน
ระบบปดที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารจากเนื้อสุกรซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง ใชวัตถุดิบ
ในประเทศมูลคา 1,204 ลานบาทตอป ตั้งอยูที่จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี และสระแกว
โครงการที่ 8.-10. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตอาหาร
สัตว รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้นของ 3โครงการ 6,459.8 ลานบาท กําลังการผลิตรวม 3โครงการ 1,776,000
ตันตอป มีการใชวัตถุดิบในประเทศรวมมูลคาทั้งสิ้น 11,538.4 ลานบาท โครงการแรก ( เงินลงทุนทั้งสิ้น
2,480 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ขาวโพด รําขาว มันสําปะหลัง ประมาณ 4,212 ลานบาท ตั้งอยูที่
จังหวัดเพชรบุรี ) โครงการที่เหลืออีก 2 โครงการ ( เงินลงทุนโครงการละ 1,989.9 ลานบาท ใชวัตถุดิบ
ในประเทศ เชน ขาวโพด รําขาว น้ํามันปาลม มันสําปะหลัง โครงการละ 3,663.2 ลานบาทตอป ตั้งอยูที่
จังหวัดสระแกว และนครราชสีมา )
11.บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตเนื้อสุกร
ชําแหละ เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,269.4 ลานบาท กําลังการผลิต 124,290 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรี โครงการ
นี้เ ปนการสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิ ตอาหารจากเนื้อสุ ก รซึ่งเปน อุตสาหกรรมตอเนื่อง ใช วัตถุดิบ ใน
ประเทศมูลคา 6,303.3 ลานบาทตอป
12.บริษัท บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตไก
ชําแหละ เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,735.2 ลานบาท กําลังการผลิต 47,730 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรี โครงการ
นี้ เปนการผลิตเนื้อไกชําแหละที่ทันสมัยถูกสุขอนามัย และสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตอาหารจากเนื้อไก
ซึ่ ง เป น อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ ง ใช วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ เช น เนื้ อ ไก เกลื อ และบรรจุ ภั ณ ฑ มู ล ค า 3,643.5
ลานบาทตอป
13.บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตน้ํามัน
ปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (REFINED BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL) และไบโอดีเซล ( BIO DIESEL) เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,600 ลานบาท กําลังการผลิต 297,370 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี มีการใช
เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจารกประเทศอินเดียและอิตาลีซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุน
การผลิตและการใชพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบในประเทศ เชน น้ํามันปาลมดิบ ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา
8,794 ลานบาทตอป
14.บริษัท อายิโนะโมะโตะเซลส (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต
ผลิตภัณฑจากกาแฟ เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,786.8 ลานบาท ตั้งอยูที่ จังหวัดสระบุรี โครงการนี้จะใชวัตถุดิบและ
วัสดุจําเปนในประเทศ เชน เมล็ดกาแฟ น้ําตาล นม และบรรจุภัณฑ มูลคา 3,819 ลานบาทตอป โครงการนี้
ใชระบบอัตโนมัติในการผลิต ( ผสม อบแหง ฆาเชื้อและบรรจุ )

-315.บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัดไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตเอทานอล 99.5 %
เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,869.4 ลานบาท กําลังการผลิต 297,000,000 ลิตรตอป (900,000 ลิตรตอวัน) ตั้งอยูที่
จังหวัดอุบลราชธานี โครงการนี้เปนการผลิตเพื่อทดแทนหรือลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ และใช
เทคโนโลยีจากจีนซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน มันเสน สารเคมี มูลคา 5,799.2
ลานบาทตอป
กลุมแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
16.นายมานพ ศิริกุล ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กรูปพรรณ เงินลงทุนทั้งสิ้น 7,500
ลานบาท กําลังการผลิต 500,000 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดระยอง โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรม
กอสรางตางๆ ของประเทศ การผลิตจะใชระบบอัตโนมัติควบคุมดวยคอมพิวเตอร และมีเซนเซอรตรวจสอบ
ตลอดสายการผลิต ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เศษเหล็กและสารปรุงแตง มูลคา 3,323.7 ลานบาทตอป
17.นายพรชัย โตนิติวงศ ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กแผนเคลือบอลูมิเนียม-สังกะสี
และเหล็กแผนเคลือบสี เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,600 ลานบาท กําลังการผลิต 122,000 ตันตอป ตั้งอยูที่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมกอสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ 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 เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,726.9 ลานบาท กําลังการผลิต 16,000 ตันตอป ตั้งอยูที่
จังหวัดระยอง โครงการนี้ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศ สรางรายไดเขาสูประเทศโดยการสงออก
รอยละ 95 ของรายได ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน เม็ดพลาสติก PP และเม็ดสี มูลคา 450.4 ลานบาทตอป
กลุมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง เงินลงทุนรวม 6,566.1 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศ
ประมาณ 32,909.4 ลานบาทตอป
19.บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตรถยนต
เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,566.1 ลานบาท กําลังการผลิต 62,000 คันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ โครงการนี้
จะใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขึ้นรูปชิ้นสวนและการประกอบ โดยมีความเที่ยงตรงสูงชวยลดปริมาณ
ชิ้นงานที่เสีย มีการฝกอบรมพนักงานและชางฝมือ และมีแผนการถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางในการ
ออกแบบแมพิมพและชิ้นสวนยานยนต ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ระบบปรับอากาศและชิ้นสวนตกแตง
ภายในมูลคา 32,909.4 ลานบาทตอป

-4กลุมเคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ เงินลงทุนรวม 82,728.6 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศประมาณ
77,662.5 ลานบาทตอป
20.บริษัท บี เอสที สเปเชี ยลตี้ จํากั ด ไดรับสง เสริ มการลงทุ นกิจการผลิ ตน้ํายางสั งเคราะห
(SYNTHETIC LATEX) เงินลงทุนทั้งสิ้น 958 ลานบาท กําลังการผลิต 4,000 ตันตอป ตั้งอยูที่ จังหวัดระยอง
โครงการนี้ เ ป น การสนั บ สนุ น ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ถุ ง มื อ ทางการแพทย ใ นประเทศ ใช วั ต ถุ ดิ บ
ในประเทศ เชน ยางสังเคราะห มูลคา 588 ลานบาทตอป
21.บริษัท เอ็กซพาลแกน (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิต POLYLACTIC
ACID (PLA) , AMORPHOUS LACTIDE และ LACTIC ACID (TECHNICAL GRADE) เงินลงทุนทั้งสิ้น
4,000 ลานบาท กําลังการผลิต POLYLACTIC ACID (PLA) 90,000 ตันตอป AMORPHOUS LACTIDE
75,000 ตันตอป และ LACTIC ACID (TECHNICAL GRADE) 5,000 ตันตอป ตั้งอยูที่จังหวัดระยอง
โครงการนี้ เปนการผลิตพลาสติกชีวภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากสามารถยอยสลายไดดว ย
จุลินทรียในธรรมชาติ สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 3,258.3
ลานบาทตอป
22.บริษั ท พีทีที โกลบอล เคมิ คอล จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมการลงทุ น ขยายกิจการผลิต
ETHYLENE, PROPYLENE และ BUTADIENE เงินลงทุนทั้งสิ้น 33,946.2 ลานบาท กําลังการผลิต
ETHYLENE 521,430 ตันตอป PROPYLENE 272,140 ตันตอป และ BUTADIENE 114,140 ตันตอป ตั้งอยู
ที่ จังหวัดระยอง โครงการนี้เปนการตอยอดและสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายของ
ประเทศ ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน แนฟทา มูลคา 45,092.6 ลานบาทตอป
23.นางสุจารี รุงโรจนสุนทร ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตสไตรีนโมโนเมอร (STYRENE
MONOMER) เงิ น ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น 2,306 ล า นบาท กํ า ลั ง การผลิ ต 60,000 ตั น ต อ ป ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด ระยอง
โครงการนี้เปนการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุ ตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย และสนับสนุนอุตสาหกรรม
ต อ เนื่ อ งที่ เ ป น การนํ า เม็ ด พลาสติ ก PS ไปขึ้ น รู ป เพื่ อ ใช เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า ง ๆ เช น ชิ้ น ส ว นยานยนต
เครื่องใชไฟฟา บรรจุภัณฑ เปนตน ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 2,222 ลานบาทตอป
24.นางสุจารี รุงโรจนสุนทร ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการผลิต ETHYLENE ที่เปนผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีขั้นตน สําหรับนําไปเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเม็ดพลาสติกตาง ๆ เงินลงทุนทั้งสิ้น 16,330.6
ล า นบาท กํ า ลั ง การผลิ ต 300,000 ตั น ต อ ป ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด ระยอง โครงการนี้ เ ป น การเพิ่ ม มู ล ค า ของ
ก า ซธรรมชาติ ใ นประเทศ โดยมี ก ารใช วั ต ถุ ดิ บ ETHYLENE จากโรงแยกก า ซในประเทศ ใช วั ต ถุ ดิ บ
ในประเทศมูลคา 8,962 ลานบาทตอป
25.บริษัท พี ทีที ฟนอล จํ ากั ด ได รับส งเสริมการลงทุ น ขยายกิจการผลิ ต CYCLOHEXANONE
ที่ เ ป น สารตั้ ง ต น ในการผลิ ต คาโปรแลคตั้ ม ซึ่ ง นํ า ไปผลิ ต ต อ เป น เม็ ด พลาสติ ก ไนลอน 6 หรื อ เส น ใย
สังเคราะหไนลอน เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,353.3 ลานบาท กําลังการผลิต 164,250 ตันตอป ตั้งอยูที่ จังหวัด
ระยอง โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี ใชวัตถุดิบในประเทศมูลคา 6,065.5 ลานบาท
ตอป

-526.บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต POLYCARBONATE ที่เปน
พลาสติกที่มีคุณสมบัติโปรงใส แข็ง เหนียว สวนใหญนํามาเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เงินลงทุนทั้งสิ้น 18,473 ลานบาท กําลังการผลิต 142,350 ตันตอป ตั้งอยูที่
จังหวัดระยอง โครงการนี้ เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และมีการใชวัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้น
มูลคา 9,505.2 ลานบาทตอป
27.บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิต ISOPROPYL ALCOHOL
เป น สารเคมี ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมยา และอุ ต สาหกรรมหมึ ก และสี เงิ น ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น 1,628.5
ลานบาท ตั้งอยูที่ จังหวัดระยอง โครงการนี้ สนับสนุนและตอยอดอุตสาหกรรมเคมี ใชวัตถุดิบในประเทศ
มูลคา 1,502.7 ลานบาทตอป
28.บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตกระดาษ
อุตสาหกรรม เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,733 ลานบาท กําลังการผลิต 100,000 ตันตอป ตั้งอยูที่ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการนี้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแกนและกรวยกระดาษในประเทศ ใชวัตถุดิบในประเทศ
มูลคา 466.2 ลานบาทตอป
กลุมกิจการบริการและสาธารณูปโภค เงินลงทุนรวม 134,787.32 ลานบาท
29. บริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต จํากัด ไดรับสงเสริมขยายกิจการขนถายสินคาสําหรับเรือบรรทุก
สินคา เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,096.9 ลานบาท เพื่อใหบริการขนถายสินคาตูคอนเทนเนอรปละประมาณ 540,000
ทีอียู และขนถายสินคาทั่วไปปละประมาณ 5,100,000 ตัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในการรองรับปริมาณสินคาในอนาคต ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี
30. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติ 76 เมกะวัตต และไอน้ํา 280 ตันตอชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,501 ลานบาท ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ตั้งโครงการที่จังหวัดระยอง
31. บริ ษั ท ปตท. จํา กัด (มหาชน) ได รับ สง เสริม ขยายกิ จ การขนสง ทางท อ สํ า หรั บ ขนส งก า ซ
ธรรมชาติร วมระยะทาง 430 กิโ ลเมตร จากจังหวัด ระยองไปจัง หวั ด นนทบุ รี เงิ นลงทุน ทั้ งสิ้ น 96,500
ลานบาท โครงการนี้จะเปนประโยชนตอการสรางความมั่นคงดานพลังงาน และลดปญหาการจราจรขนสง
กาซธรรมชาติโดยรถบรรทุก
32. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร ไดรับสงเสริมกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส เงินลงทุนทั้งสิ้น
22,344.3 ลานบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่กวา 3,000 ไร รองรับความตองการของธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา
รวมถึงผูผลิตสินคา ผูคาปลีก ผูนําเขาสงออก ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสรางความสามารถในการแขงขัน
และการเปนศูนยกลางการขนสง ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี

-633. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการเขตอุตสาหกรรม
พื้นที่กวา 1,000 ไร เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,015 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี
34. บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) ไดรับสงเสริมขยายกิจการเขตอุตสาหกรรม พื้นที่กวา
3,000 ไร เงิ น ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น 4,330.1 ล า นบาท เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมเป า หมาย
ของประเทศ ตั้งโครงการที่จังหวัดระยอง
*******************************************

