
 

             เง่ือนไข 

  ขนาดการลงทุน ขัน้ต่่า 5 แสนบาท (ไมร่วมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
 โครงการที่ด่าเนินการแล้วก็ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้  
เมื่อรวมกิจการทั้งหมด(BOI และ NON BOI) ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ   
    หรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 

 

ด่วน SMEs ยื่นขอภายในธันวาคม 2557 เท่านั้น 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                                                                            ฉบับท่ี 1/2557  ประจ่าเดือน มกราคม 2557 

 

BOI ประกาศ 2 มาตรการ  ส่งเสริม SMEs  
 

        มาตรการแรก เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs   
39 ประเภท  

 

 กิจการที่เพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าภาคเกษตรกรรม รวมจ านวน 13 ประเภทกิจการ อาทิ การขยายพันธุ์พืชและ
สัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

 กิจการที่ใช้ทักษะการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส่าคัญ 16 ประเภท เช่น การผลิตเครื่องจักร 
ช้ินส่วนยานพาหนะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งพิมพ์ 

 กิจการเชิงสร้างสรรค์ 7 ประเภท เช่น ผ้า เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเรือน 
ซอฟต์แวร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กิจการบริการและสนับสนุนการท่องเท่ียว 3 ประเภท ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ การสร้าง
ภาพยนตร์ไทยหรือให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ 

 

 

 

 
                                                                                   
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
  ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

                                                                                 
          

 

 

 

 

 

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                                                                   
 



ด่วน SMEs ยื่นขอภายในธันวาคม 2557 เท่านั้น 

 

 

มาตรการที่สอง ส่งเสริม SMEs  

ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรไม่ว่าตั้งกิจการในเขตใด  

 ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ  
ทุนหมุนเวียน ท้ังนี้ ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นติิบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการ
อยู่เดิม  

 ระยะเวลาการไดร้ับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังไดร้ับบัตร    
     ส่งเสริม 
 ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องไม่ใช้สิทธิและประโยชน์ซ้ าซ้อนกับมาตรการส่งเสริมการ  
     ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพากร 

 
เงื่อนไข  ใช้บังคับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม หาก

ไม่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุนต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศให้การส่งเสริม 

   โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดมิสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสดุลง
แล้วหรือเป็นโครงการทีไ่มร่ับยกเวน้ภาษีเงินได้นติิบุคคล 

  ต้องมีเงินลงทุนไมร่วมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 
  ต้องมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
  เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ไดร้ับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสรมิแล้ว ผู้ขอรับการ

สง่เสริมต้องมสีินทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 
ล้านบาท 

  จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักร เช่น การน าระบบอัตโนมตัิมาใช้ใน
สายการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เพิม่/-ลด
2556 2557 %

จ ำนวนโครงกำร 1 6 500.00

เงินลงทุน(ล้ำนบำท) 50 352 604.00

กำรจ้ำงงำนไทย(คน) 84 51 -39.29

มกรำคม

สรุปภาวะการลงทุนภาคใต้ตอนบนเดือน มกราคม 2557 

อนุมัติให้การส่งเสริมกจิการพลังงานทดแทน 5 โครงการ 
จ านวนโครงการเพ่ิมข้ึน 500 % และมูลค่าการลงทุน เพ่ิมข้ึน 604 %  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของเดือนมกราคมปีทีผ่านมา (2556)  โดยได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนเดือนมกราคม 2557  จ านวน 6  
โครงการ เงินลงทุน  352  ล้านบาท  การจ้างงานคนไทย 51 คน  

การลงทุนในเดือนมกราคม 2557 ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตพลังงานทดแทนจ านวน  5  โครงการ ได้แก่  
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจ านวน 4  โครงการ ก าลังผลิตรวม 3,999 กิโลวัตต์ และกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ก าลังผลิต 2,200 กิโลวัตต์  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัต ิ จ่านวน
(โครงการ) 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

การจ้าง
งาน(คน) 

สถานที่ตั้งโรงงาน 

ยางแผ่นรมควัน 1 40 30 จ.นครศรธีรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1 100 10 จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 4 212 11 
จ.นครศรีธรรมราช(2) 

จ.สุราษฎร์ธาน ี
จ.ชุมพร 

รวม 6 352 51  

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/การร่วมทุน 

 

ผลิตภัณฑ์และก าลัง
การผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจการ 

 

 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

 

 

การจ้าง
งานไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร  
1  ไทยสิริพร จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  
ยางแผ่นรมควัน
และหรือยางแผ่น
อบแห้ง 4,500 ตัน  

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

อ.ท่าศาลา 
นครศรีธรรมราช 80160                    
โทร : 086-3191733 

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค  
   2 ป. พานิชรุ่งเรือง 

ปาล์มออยล์ จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 2,200 

กิโลวัตต์  

7.1.1 100 10 2/1 หมู่ที่ 8 ต.ชัยบุรี     
อ.ชัยบุรี  สุราษฎร์ธาน ี
โทร : 075-818801 

3  สยาม กันกุล โซลาร์ 
เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)     

 

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 999 
กิโลวัตต์  

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

นครศรีธรรมราช 

4 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา 1,000 

กิโลวัตต์ 

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

5 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากดั 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา 1,000 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 50 2 86 หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่    
อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 

6 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)     

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา 1,000 

กิโลวัตต์  

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

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

หากท่านที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจาก BOI Surat กรุณาเข้ามาที่ http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

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

