
 

 

 

 
   

 
 

 
 

                                                                            ฉบับท่ี 12/2557  ประจ ำเดือนธันวำคม 2557 

                    

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  6    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   โทรศัพท์ 077-284637   โทรสาร 077-284638    
E- mail : surat@boi.go.th :  http://surat@boi.go.th                                                                   
 

                                   BOI เดินสำยสัมมนำใหญ่ 4 ภำคทั่วประเทศ แจงรำยละเอียดยุทธศำสตร์ ใหม่ เน้น
สร้ำงควำมเข้ำใจสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์ และกำรลงทุนที่มุ่งเน้นกำรให้สิทธิประโยชน์ตำมคุณค่ำและ
ประโยชน์ของโครงกำรและท ำอย่ำงไรจึงจะได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเพิ่ม 1-3 ปี ตำมเกณฑ์ใหม่ ประเดิมจัดที่
จังหวัดชลบุรี ตำมด้วยนครรำชสีมำ เชียงใหม่ และสงขลำ                           

 ภายในงานสัมมนา จะมีการน าเสนอทิศทางการส่งเสริมการลงทุนแยกเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม 
บรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงของบีโอไอ 

- อุตสาหกรรมการเกษตร 
- อุตสาหกรรมเบา  
- อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักร เหมืองแร่ เซรามิกส์ โลหะ  
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
- อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก  
- อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค  

รวมทั้งจะจัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษาแนะน าการลงทุน โดยผู้อ านวยการส านักบริหารการลงทุน 1 -4 และ
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบีโอไอตลอดการจัดงาน  

สิ่งท่ีคำดว่ำจะได้รับ    
จะท าให้ทราบว่า โครงการลงทุนต่างๆ มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงไม่ต่างจากนโยบายเดิม เช่น 

หากลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัด ที่มีรายได้ต่อหัวต่ าจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมอีก 3 ปีจากเกณฑ์ปกติ  
หรือหากลงทุนเพ่ิมในด้านการวิจัยและพัฒนา ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมตามสัดส่วนที่ลงทุน 

ตั้งแต่ 1-3 ปี  
หรือหากลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 1 ปี เป็นต้น 
ส าหรับงานสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ ในครั้งสุดท้ายก าหนด

จัดใน  วันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2558 ณ โรงแรม บุรีศรีภูบูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลำ 

ผู้สนใจต้องการเข้ารับฟังรายละเอียดงานสัมมนา สำมำรถส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำไดท้ี่ 
www.boi.go.th/songkhla  ภำยในวันที่ 28 มกรำคม 2558 

                     
 

ด่วน นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรลงทุนใหม่ 

http://www.boi.go.th/songkhla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับมำตรกำรใหม่ทีเ่ริ่มใช้ ตั้งแต ่1 มกรำคม 2558 
และตอ้งยื่นขอส่งเสริมภำยใน 31 ธันวำคม 2560 

 

BOI ประกำศที่ 1/2557                                                          
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต  
 

BOI ประกำศที่ 3/2557                                                          

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทนุเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

BOI ประกำศที่ 4/2557                                                          

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทนุในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

BOI ประกำศที่ 5/2557                                                           

มำตรกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

ท่ำนสำมำรถหำดูรำยละเอียดได้ที่ www.boi.go.th 



2555 2556 2557
จ ำนวนโครงกำร 65 72 68
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท) 15,525 45,177.9 16,629.5

กำรจ้ำงงำนไทย(คน) 5,469 3,965 2,828

 
กำรลงทุนปี 2557 ใต้บน กิจกำรพลังงำนทดแทนยังขยำยตัว 
 

     การลงทุนด้านกิจการพลังงานทดแทนในภาคใต้ตอนบน 5 ปี  ย้อนหลัง(2552-2556) มีการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนจ านวน 42 โครงการ เงินลงทุน 29,198.3 ล้านบาท ได้แก่ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ/ไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน 35 โครงการ  ผลิตไฟฟ้าจากลม จ านวน 4 โครงการ  ไฟฟ้าจากขยะ จ านวน  2 โครงการ 
และไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ 1 โครงการ ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ในอยู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช กระบี่ 
ชุมพร ภูเก็ต และพังงา ตามล าดับ  

  ส าหรับการลงทุนในภาคใต้ตอนบนในปี 2557  มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวนทั้งสิ้น           
68 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้น 16,629.5 ล้านบาท การจ้างงาน 2,828 คน  ส่วนใหญ่ยังเป็นกิจการพลังงานทดแทน
จ านวน 33 โครงการ  ได้แก่  กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ งบนหลังคาจ านวน 16 โครงการ                   
กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 12 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน  4 โครงการ                
กิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ กิจการโรงแรมจ านวน 6 โครงการ กิจการ Wood Pellet จ านวน 6 โครงการ          
กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มจ านวน  5 โครงการ กิจการผลิตขวดพลาสติกกึ่งส าเร็จรูปจ านวน 
3 โครงการ  กิจการ Software จ านวน 2 โครงการ นอกจากนี้มีกิจการอ่ืนๆ อย่างละ 1 กิจการจ านวน 13 โครงการ 
ได้แก่   กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน  กิจการน้ ายางข้นและสกิมบล็อก กิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ                     
กิจการ Mineral Gypsum กิจการ Kaolin  กิจการ Ship Building & Repairing(ซ่อมเรือ) กิจการผลิตน้ ามันปาล์ม
กึ่งบริสุทธิ์และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ กิจการน้ ามันสังเคราะห์จากพลาสติก กิจการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ กิจการผลิต
ยางแท่ง/และหรือยางผสม กิจการบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และกิจการสวนสนุก 

ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่อยู่ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาตามล าดับ  

 

 

  
                              

 * หมายเหตุ ปี 2556 มีโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากัด เงินลงทุน 19,150 ล้านบาท  

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

จังหวัด ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ 
จ ำนวน 

(โครงกำร) 
เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน 
(คน) 

 
 
 
 
 
 

สุราษฎร์ธาน ี

Wood Pellet 4 387.7 192 
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 6 996.5 69 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา 

1 50 2 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล 2 622 71 
ขวดพลาสติกก่ึงส าเร็จรูป 2 213.1 72 

สวนสนุก 1 776 288 
บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 1 17.7 20 

น้ ามันปาล์มดิบ 2 296 95 
น้ ามันปาล์มกึ่งบริสทุธิ์และน้ ามนั

ปาล์มบริสุทธิ ์
1 435 25 

ถุงมือยางสังเคราะห ์ 1 216 241 
ถุงมือยางธรรมชาต ิ 1 44 31 

น้ ามันสังเคราะห์จากพลาสติก 1 61 24 



2556 2557

ไมเ่กนิ  20 1 14

มำกกว่ำ  20 - 200 36 33

มำกกว่ำ  200 - 500 19 11

มำกกว่ำ  500 - 1,000 9 7

มำกกว่ำ  1,000 8 3

ขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)
จ ำนวนโครงกำร

น้ ายางข้นและสกิมบล็อก 1 360 71 
 
 
 
 

นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล 3 2,111.5 112 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่

ติดตั้งบนหลังคา 
3 158.2 8 

ขวดพลาสติกก่ึงส าเร็จรูป 1 75 50 
Mineral Gypsum 1 32 30 

Calcium Magnesium Oxide 
(Dolomitic Lime) 

1 297.9 28 

ยางแผน่รมควัน 1 40 30 
ยางแท่ง/และหรือยางผสม 1 11.9 - 

 
ระนอง 

Wood Pellet 1 37 16 
Kaolin 1 210 7 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา 

8 12.8 16 

 
ภูเก็ต 

Software 2 4.7 26 
โรงแรม 6 6,142 846 
ซ่อมเรือ 1 9 8 

 
 

ชุมพร 

น้ ามันปาล์มดิบ 2 990.4 137 
Wood Pellet 1 56 32 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2 220 18 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่

ติดตั้งบนหลังคา 
4 245 11 

กระบี ่ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 4 924.6 72 
พังงำ น้ ำมันปำล์มดิบ 1 576.5 180 

 รวม 68 16,629.5 2,828 

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  
ขนาดการลงทุนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมในปี 2557      

      ขนาดเงินลงทุนไม่ เกิน 20 ล้าน จ านวน 14 โครงการ           
กิ จการผลิต ไฟฟ้าจากแสงอาทิ ตย์ ที่ ติ ดตั้ งบนหลั งคา จ านวน              
8 โครงการ กิจการ Software จ านวน 2 โครงการ กิจการ Ship Building 
& Repairing(ซ่อมเรือ) ยางแท่ง กิจการ Calcium Magnesium Oxide 
(Dolomitic Lime)และกิจการScientific Laboratories 

ขนาดเงินลงทุน เกิน 20 - 200  ล้านบาท จ านวน 33 
โครงการ  กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 10 โครงการ  
กิจการผลิต ไฟฟ้าจากแสงอาทิ ตย์ ที่ ติ ดตั้ งบนหลั งคา จ านวน               
8 โครงการ กิจการ Wood Pellet  จ านวน 6 โครงการ             
กิจการผลิตขวดพลาสติกกึ่งส าเร็จรูปจ านวน  3 โครงการ กิจการผลิต

ยางแผ่นรมควัน กิจการผลิตน้ ามันสังเคราะห์จากพลาสติก กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล กิจการผลิตน้ ามันปาล์ม
ดิบ กิจการ Mineral Gypsum และกิจการถุงมือยางธรรมชาติ    

ขนาดเงินลงทุน 200 - 500  ล้านบาท จ านวน 11 โครงการ ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน 2 กิจการ 
กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 2 โครงการ                       
กิจการผลิต kaolin กิจการน้ ายางข้นและสกิมบล็อก กิจการผลิตน้ ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ กิจการผลิตถุงมือยาง
สังเคราะหแ์ละกิจการโรงแรม  



ขนาดเงินลงทุน 500 – 1,000 ล้านบาท จ านวน 7 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 2 โครงการ 
กิจการโรงแรมจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะและกิจการสวนสนุก   

ขนาดเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท จ านวน 3 โครงการ กิจการโรงแรมจ านวน 3 โครงการ 

 

ผู้ร่วมลงทุน 
  

 
 
 
 
 หุ้นไทยทั้งสิ้น จ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 % 

 หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ จ านวน 13 โครงการ ได้แก่ สิงคโปร์(2) บริติช เวอร์จิ้น มาเลเชีย อังกฤษ  
       เกาหลี เยอรมันนี อินเดีย และใต้หวัน คิดเป็นร้อยละ 18 % 

 หุ้นต่ำงชำติทั้งสิ้นจ ำนวน  5 โครงการ ฮ่องกง บริติช เวอร์จิ้น สิงคโปร์ เยอรมันนีและตุรกี 
       คิดเป็นร้อยละ 7 % 

รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/การร่วมทุน 

 

ผลิตภณัฑ์และก าลัง
การผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจการ 

 

 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

 

 

การจ้างงาน
ไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 
1 แฮปปี้แฮนด์โกลฟ จ ากัด 

(หุ้นไทยกับอินเดีย)  
ถุงมือยางธรรมชาติ 
192,000,000 ช้ิน 

1.16 44 31 43/2 หมู่ที่ 1 กม.28            
ต.บางเดือน อ.พุนพิน                
จ.สุราษฎร์ธานี 84130 
โทร : 077-443142-3 

โทรสาร : 077-443144 

2
  

ไทยสริิพร จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ยางแผ่นรมควันและ
หรือยางแผ่นอบแห้ง 

4,500 ตัน  

1.16 40 30 2/1 หมู่ที่ 7 ถนนท่าแพ              
-ท่าศาลา ต.ท่าศาลา                        

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
80160                               

โทร : 086-3191733 

3 ท่าฉางรับเบอร์ จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

น้ ายางข้น 142,570 
ตัน  

สกิมบล็อก 6,440 ตัน 

1.16 360 71 79 หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง                  
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150                        

โทร  : 077-277700 

หุ้นต่ำงชำติท้ังสิ้น 
7 % หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 

18 % 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 
75 % 



4
  

คลีน ซิตี้ พาวเวอร์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

น้ ามันสังเคราะห์จาก
พลาสติก 2,453,700 

ลิตร 

1.18 61 24 103 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย       
จ.สุราษฎร์ธานี  

5 นายโกวิท ควรทรงธรรม 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

น้ ามันปาลม์ดิบ 
72,000 ตัน 

น้ ามันเมล็ดในปาล์ม 
9,900 ตัน 

1.12 480 55 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  

6 ศรีเจริญ ปาลม์ ออยล์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

น้ ามันปาลม์ดิบ 
97,920 ตัน 

น้ ามันเมล็ดในปาล์ม 
15,897 ตัน 

เมลด็ในปาล์มอบแห้ง 
34,560 ตัน  

1.12 510.4 82      ถนนทางหลวงปะทิว         
-ท่าเซะ ต.ทะเลทรัพย์      อ.ปะ

ทิว จ.ชุมพร 
โทร  : 02-2542954 

7 เอส ที ปาล์ม จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

น้ ามันปาลม์ดิบ 
142,560 ตัน 

เมลด็ในปาล์มอบแห้ง 
36,432 ตัน  

1.12 576.5 180 ต.รมณีย์ อ.กะปง 
จ. พังงา 

โทร : 089-6622275 

8 พีพี ปาล์มออย (2014) 
จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

น้ ามันปาลม์ดิบ 
18,000 ตัน 

1.12 30 15 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์           
จ.สุราษฎร์ธาน ี

โทร : 089-9734244 
9 นิว ไบโอดีเซล จ ากัด 

(หุ้นไทยกับมาเลเชีย) 
น้ ามันปาลม์กึ่งบริสุทธ์ิ

และน้ ามันปาล์ม
บริสุทธ์ิ 407,340 ตัน 

1.12 435 25 23 หมู่ที่ 6 ต.เสวียด   อ.ท่าฉาง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

โทร : 077-461437-40 

10 สุ รีนิวเอเบิล้ เอ็นเนอรจ์ี 
จ ากัด  

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

Wood Pellet 
17,280 ตัน 

1.17 37 16 ถนนเพชรเกษม ต.ล าเลยีง        
อ.กระบุรี จ.ระนอง               

โทร : 089-9226082 

11 เอสเอส กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด                          

(หุ้นไทยกับเกาหลี) 

Wood Pellet 
126,720 ตัน 

1.17 150 73 69 หมู่ที่ 4 ต.ถ้ าสิงขร           
อ.คีรีรัฐนคิม จ.สุราษฎร์ธาน ี

โทร : 077-443063 
12 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 

จ ากัด (มหาชน) 
หุ้นไทยกับสิงคโปร ์

ยางแท่ง/และหรือยาง
ผสม 55,500 ตัน 

1.16 11.9 0 1 หมู่ที่ 2 ต.ถ้ าใหญ่             
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

13 นายชูวิทย์               
จึงธนสมบูรณ์               
หุน้ไทยทั้งสิ้น 

Wood Pellet 
63,000 TONS 

 

1.17 56 32 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  

14 นายวีระชัย               
กิตธรรมรัตน์  
หุ้นไทยท้ังสิ้น 

Wood Pellet 
54,000 TONS 

1.17 51.9 26 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  

15 พัฒนาภัณฑ์เคมีเทค 
จ ากัด 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 

Wood Pellet 
50,400 TONS 

1.17 102.5 56 88 หมู่ที่ 8 ต.คลองชะอุ่น      
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธาน ี
โทร : 077-398142 

16 จิรัสย์ปาล์ม จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

น้ ามันปาลม์ดิบ 
117,504 ตัน 

เมลด็ในปาล์มอบแห้ง 
34,560 ตัน  

1.12 266 80 224 หมู่ที่ 3 ถนนทางหลวง
หมายเลข 401  ต.บางสวรรค์  
อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธาน ี



17 ซินเนอร์ยี่ กรีน  พาว
เวอร์ จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

Wood Pellet 
75,600 TONS 

1.17 83.3 37 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน          
จ.สุราษฎร์ธาน ี

 
 
 

หมวด 2  เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะขัน้มูลฐำน  
 18 มินเนอรัล รีซอรส์เซส ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

Kaolin 50,000 
TONS 

2.2 210.6 7 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร : 077-862440-1 

   19 ทุ่งใหญ่ มิเนอรัล จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

Mineral Gypsum 
150,000 TONS  

2.2 32 30 15 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งใหญ่           
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

80240 

หมวด 4  ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 
20 นายดิฐพงศ์ บุญสูง 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 
ซ่อมเรือขนาดต่ ากว่า 
500 ตันกรอส (ยกเว้น
เรือไมห้รือเหล็ก) 480 

ล า(ship  

4.6.2 9 8 177/6 หมู่ที่ 7 ต.ไม้ขาว         
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

โทร : 076-215803 

 

หมวด 5 อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
21  นายปฏิมา บุนพรหม

เกสรา 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ซอฟต์แวร ์ 5.8 2.3 6 88/9 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก     
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
 โทร : 089-4740065 

 
 22 เจ็ทเรดาร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น) 

ซอฟต์แวร ์ 5.8 2.4 20 17/33 หมู่ที่ 2 ซอยอารี         
ถนนวิเศษ ต.ราไวย์   อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต 83130 
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดำษและพลำสติก  

23 อีสท์พลาส จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ขวดพลาสติกกึ่ง
ส าเรจ็รูป (Preform) 

2,890 ตัน 
ขวดพลาสติก PET 

4,800 ตัน 

6.12 97 36 49/3 หมู่ที่ 3 ต.ขุนทะเล        
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี       
โทร 087-5945090 

24 เพชรแพค จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

ขวดพลาสติกกึ่ง
ส าเรจ็รูป (Preform) 

3,140 ตัน 

6.12 116.1 36 198 หมู่ที่ 5 ต.ท่าโรงช้าง       
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี

25 เตยหอมพลาสติก จ ากัด 
(ไทยทั้งสิ้น) 

ขวดพลาสติกกึ่ง
ส าเรจ็รูป (Preform) 
140,000,000 ช้ิน 

ถังพลาสติก 864,000 
ใบ  

6.12 75 50 66/4 ถนนท่าแพใต้             
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง                  

จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทร : 075-329942-3 

26 MR.KRISHNAN 
SUBRAMANIAN 

AYLUR            (หุ้น
ไทยและสิงคโปร์) 

Calcium 
Magnesium Oxide 
(Dolomitic Lime) 

120,450 ตัน  

6.2 297.9 28 ต.ควนทอง อ.ขนอม               
จ.นครศรีธรรมราช  



27 เซฟกลัฟ จ ากัด 
หุ้นไทยและใต้หวัน 

ถุงมือยางสังเคราะห์ 
(Synthetic Rubber 

Gloves) 
576,000,000 ช้ิน 

6.12 216 241 126 หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ      
ต.บางกุ้ง อ.เมือง   จ.สุราษฎร์

ธานี 84000 
โทร : 077-286027-8 
โทรสาร: 077-286026 

 
 

หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค  
  28  กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาลม์ 

จ ากัด  
 (หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
2,000 กิโลวัตต์  

7.1.1 138 10 179 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอุแท          
อ.กาญจนดิษฐ์                    

จ.สุราษฎร์ธานี 84160          
โทร : 077-953012 

29 เจริญ น้ ามันปาลม์ 
จ ากัด 

 (หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
3,000 กิโลวัตต์  

7.1.1 110 10 14 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม    
ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 

86190  โทร : 081-4761000 

   30 ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์ม
ออยล์ จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
2,200 กิโลวัตต์  

7.1.1 100 10 2/1 หมู่ที่ 8 ต.ชัยบุรี            
อ.ชัยบุรี  จ.สุราษฎร์ธาน ี

โทร : 075-818801 

31  โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ 
พาวเวอร์ จ ากัด  
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)     

 

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 753 กิโลวัตต์  

7.1.1 46.2 1 58 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด             
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง                           

จ.นครศรีธรรมราช 

32  สยาม กันกุล โซลาร์ 
เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)     

 

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 999 กิโลวัตต์  

7.1.1 62 5 58 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด             
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง                    

จ.นครศรีธรรมราช 

   33 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)    

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
1,000 กิโลวัตต ์

7.1.1 50 2 89 ถนนนคร-ปากพนัง          
ต.ในเมือง อ.เมือง                       
จ.นครศรีธรรมราช 

 34 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)    

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
1,000 กิโลวัตต ์

7.1.1 50 2 9/1 หมู่ที่ 3 ต.มะขามเตื้ย          
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

 35 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)     

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
1,000 กิโลวัตต์  

7.1.1  50 2 63 หมู่ที่ 11 ต.วังไผ่                   
อ.เมือง จ.ชุมพร 

36 มรกตคอนกรตี จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 991 กิโลวัตต์  

7.1.1 65 3 437-438 หมู่ที่ 5   ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110           

โทร 077-653149 

http://boiintranet.boi.go.th/bis/mail.asp?comcode=562059&secid=9
http://boiintranet.boi.go.th/bis/mail.asp?comcode=562059&secid=9
http://boiintranet.boi.go.th/bis/mail.asp?comcode=562059&secid=9
http://boiintranet.boi.go.th/bis/mail.asp?comcode=562059&secid=9


     37 มรกตคอนกรตี จ ากัด 
(หุน้ไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 991 กิโลวัตต์  

7.1.1 65 3 437-438 หมู่ที่ 5   ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110           

โทร 077-653149 

  38 พี.ซี.ปาล์ม (2550) 
จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 4,600 
KILOWATT  

7.1.1 194 10  32/2 ต.ดอนสัก                     
อ.ดอนสัก จ.สรุาษฎร์ธาน ี

โทร : 077-224202-3 

 39 สมอทองปาล์ม2 จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 6,000 
KILOWATT 

7.1.1 174.6 9 333 หมู่ที่ 6                      
ต.คลองชะอุ่น อ.พนม            

จ.สุราษฎร์ธาน ี

40 ภูเก็ต โคสท์ตอล พร็อพ
เพอร์ตี้ส์ จ ากดั  
(หุ้นอังกฤษ) 

โรงแรมขนาด 180 
ห้อง 

7.4.3 450 52 จ.ภูเก็ต 

41 มรกต โซล่่าร์รูฟ จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)    

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 991 กิโลวัตต์  

7.1.1 65 3 438/7 หมู่ที่ 5                    
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
86110  โทร 088-6488013 

 42 ทรัพย์สกุลชัย จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2  ต.ทรายแดง อ.เมือง            
จ.ระนอง                        

โทร : 083-788-8964 

 43 ทรัพยส์กุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2  118/3 ต.ปากน้ า อ.เมือง       
จ. ระนอง โทร  083-788-8964 

 44 ทรัพย์สกุลชัย จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2 10/7 ต.ทรายแดง อ.เมือง      
จ. ระนอง                        

โทร : 083-788-8964 

 45 ทรัพย์สกุลชัย จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2 118/3 ต.ปากน้ า อ.เมือง        
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

   46 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2 57 ต.ทรายแดง อ.เมือง          
จ. ระนอง                       

โทร : 083-788-8964 

     47 ทรัพย์สกุลชัย จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2 8/7 ต.ทรายแดง อ.เมือง        
จ.ระนอง โทร : 083-788-8964 

  48 ทรัพย์สกุลชัย จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2 13/5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น      
จ.ระนอง โทร : 083-788-8964 



  49 ทรัพย์สกุลชัย จ ากดั 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 10 

กิโลวัตต ์

7.1.1 1.6 2 28/1 ต.ทรายแดง อ.เมือง      
จ.ระนอง โทร : 083-788-8964 

 50 ปณวัฒน์ รีนิวเอเบลิ 
จ ากัด  

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
4,990 กิโลวัตต์ 

7.1.1 300 20 1 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก             
จ.กระบี่ โทร : 025-705-580 

51 แสงศิริอุตสาหกรรม
เกษตร จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีว
มวล 6,900 กิโลวัตต ์

7.1.1 433 50 57 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 44        
ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์          

จ.สุราษฎร์ธานี                  
โทร : 077-278600-48 

52 ทุ่งสัง กรีน จ ากัด 
(หุ้นไทยกับเยอรมันน)ี 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีว
มวล 9,500 กิโลวัตต ์

7.1.1 755.5 60 ถนนทุ่งใหญ-่พระแสง           
ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่               
จ.นครศรีธรรมราช 

โทร : 02-9426491-6 ต่อ 777 

53 เอ็มเมอรลัด์ เบย์        
รีสอร์ท จ ากดั  

(หุ้นไทยร่วมกับบริติช 
เวอร์จิ้น) 

โรงแรม 80 ห้อง 7.4.3 1,598 256 ถนนเมืองเงิน ต.ป่าตอง          
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

54 เอ็มเมอรลัด์ เบย์        
รีสอร์ท จ ากดั               

(หุ้นไทยร่วมกับบริติช 
เวอร์จิ้น) 

โรงแรม 31 ห้อง 7.4.3 1,198 209 ถนนเมืองเงิน ต.ป่าตอง         
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

55 บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั 
(หุ้นไทยกับมอรเิชียส) 

โรงแรม 171 ห้อง 7.4.3 561 48 13/31-35 ถนนนพระบารมี     
ต.ป่าตอง อ.กะทู้  จ. ภูเก็ต 

โทร : 02-6208777 

56 MR.GARY RICHARD 
MURRAY  

(หุ้นบริติช เวอร์จิ้น) 

โรงแรม 211 ห้อง 7.4.3 1,000 186 568 ถนนปะตัก ต.กะรน        
อ.เมือง ภูเก็ต 

57 เอแอล ปาล์ม จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

 ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
2,200 กิโลวัตต์  

7.1.1 110 8 173 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งตะไคร  อ.ทุ่ง
ตะโต จ.ชุมพร                    

โทร 075-818801 

58 เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส
เซส จ ากดั 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีว
มวล 200 กิโลวัตต ์
ไอน้ า 40 ตัน/ชม. 

7.1.1 386 7 55 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด            
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง                         

จ.นครศรีธรรมราช               
โทร : 075-538222 

59 นครศรีพาราวู้ด จ ากัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีว
มวล 2,500 กิโลวัตต ์

ไอน้ า 5 ตัน/ชม. 

7.1.1 170 21 127/2 หมู่ที่ 1 ถนนนาพรุ-ปาก
พูน ต.อินคีรี อ.พรหมครีี 
นครศรีธรรมราช 80320            
โทร : 081-6401723 



60 อาร์อีเอส 
นครศรีธรรมราช จ ากัด 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 

ไฟฟ้าจากขยะมลูฝอย 
9,980 กิโลวัตต์ 

7.1.1 970 45 2 ต.นาทราย อ.เมือง                    
จ.นครศรีธรรมราช  

61 โปรแล็บ สุราษฎร์ธานี 
จ ากัด 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 

Scientific 
Laboratories 

23,514,030 JOBS  

7.21 17.7 20 277/46 หมู่ที่ 1 ถนนธนเกษม 
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง            
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

62 ศรีไสวรีนิวเอเบิล้อีเนอร์
จี จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
1,400 กิโลวัตต์ 

7.1.1 79.6 10 127 หมู่ที่ 1 ต.โคกหาร             
อ.เขาพนม จ.กระบี่            
โทร : 075-689229 

63 กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์
ยี่ จ ากัด(ร่วมหุ้นไทยและ

สิงคโปร์) 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
2,260 กิโลวัตต์ 

7.1.1 145 22 88 หมู่ที่ 5 ถนนสายพรุดินนา-
คลองท่อมเหนือ   ต.คลองท่อม
เหนือ   อ.คลองท่อม จ.กระบี ่

64 ธนาปาล์มโปรดักส์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
3,200 กิโลวัตต์ 

7.1.1 199.9 15 50/1 หมู่ที่ 7 ต.เสวียด          
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธาน ี

โทร : 077-587444 

65 อาวาร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด(ร่วมหุ้น เยอรมัน

และตรุกี) 

สวนสนุก 7.3.3 776 228 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย            
จ.สุราษฎร์ธาน ี

66 คิว วัน ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

โรงแรม 300 ห้อง 7.4.3 1,335 275 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็ 

67 ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์
ยี่ จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
4,250 กิโลวัตต์  

7.1.1 190 15 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง             
จ.สุราษฎร์ธานี                     

โทร : 077-270414 

68 นามหงส์น้ ามันปาล์ม 
จ ากัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
4,800 กิโลวัตต์  

7.1.1 400 20 168 ถนนเขาพนม-ทุ่งใหญ่     
ต.พรุเตยีว อ.เขาพนม   จ.กระบี ่

 โทร : 075-613500-2 

  

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

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลขำ่วสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที ่http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

mailto:surat@boi.go.th

