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นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสรมิการลงทนุใหม่ 
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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                                                                   
 

(เน้นอุตสาหกรรม)  
        1. โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเปน็ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เช่น เขตอุตสาหกรรม  โลจสิติกส์ พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ธุรกิจดิจิทลั, R&D, 
Engineering Design  สถานฝึกฝนวิชาชีพ บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ / สอบเทียบมาตรฐาน  บริการดา้นสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น 

1.         2. เทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย  เช่น Biotech, Nanotech, Advanced Materials          
เป็นต้น 
 
        3. อุตสาหกรรมที่พัฒนาจากทรัพยากรในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร เช้ือเพลิงชีวภาพ เหมืองแร่  อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์  ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
         4. อุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถเป็นฐานการผลิตหลักของภูมิภาค / โลก เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

 
*****(ยกเลิก ZONE )***** 
 

(สิทธิประโยชน)์ 
- ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 
- ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

 
***** จะเริ่มใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558  เป็นต้นไป **** 
 
หากท่านท่ีต้องการทราบข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.boi.go.th 



BOI ประกาศที่ 1/2557                                                          
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิต  

ยื่นขอภายใน 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

 
 
มาตรการแรก ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน หรือการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
        ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต 
        ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง            
ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติบิุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดมิ 
        ระยะเวลายกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล ให้นับจากวันท่ีมรีายไดภ้ายหลังไดร้ับบัตรส่งเสรมิ 
เงื่อนไข 
  มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะไดร้บัส่งเสริมหรือไม่กต็าม หากไมไ่ด้รบัส่งเสริมต้องเป็นประเภท

กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการ 
  โครงการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดมิสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใตม้าตรการนีไ้ด้ เมือ่ระยะเวลาการยกเว้นหรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิน้สุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการทีไ่มไ่ด้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติิบุคคล 
  ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยไมร่วมคา่ที่ดินและทุนหมุนเวียน 
 ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเปน็วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี ้

- เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไมไ่ดร้ับการส่งเสริมแล้วผู้ขอรับการส่งเสรมิต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือ
ขนาดลงทุนไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

- ต้องมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  ของทุนจดทะเบียน 
        จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพื่อการประหยดัพลังงาน  การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในการกิจการ หรือการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 

- จะต้องมีการลงทนุปรับเปลี่ยนเครือ่งจักรไปสูเ่ทคโนโลยีที่ทันสมัยเพือ่ให้เกิด การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนท่ีก าหนด 
- จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครือ่งจักร เพื่อให้มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่ก าหนด  เมื่อเทียบ

กับการใช้พลังงานท้ังสิ้น 
- จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครือ่งจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย น้ าเสยี หรือ

อากาศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

 

 

มาตรการสอง ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
  ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต 
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง            

ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติบิุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดมิ 
  ระยะเวลายกเว้นภาษเีงินไดน้ิติบุคคล ให้นับจากวันที่มรีายไดภ้ายหลังไดร้ับบัตรส่งเสริม 

เงื่อนไข 
  มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะไดร้บัส่งเสริมหรือไม่กต็าม หากไมไ่ด้รบัส่งเสริมต้องเป็นประเภท

กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน  
  โครงการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดมิสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใตม้าตรการนีไ้ด้เมือ่ระยะเวลาการยกเว้นหรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิน้สุดลงแล้วหรือเป็นโครงการที่ไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยไมร่วมคา่ที่ดินและทุนหมุนเวียน 
  ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเปน็วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี ้



ยื่นขอภายใน 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

ยื่นขอภายใน 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

- เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไมไ่ดร้ับการส่งเสริมแล้วผู้ขอรับการส่งเสรมิต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือ
ขนาดลงทุนไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

- ต้องมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  ของทุนจดทะเบียน 
        จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น การน าระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดมิ 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น  
 
 

มาตรการสาม ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
  ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต 
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง            

ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติบิุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดมิ 
  ระยะเวลายกเว้นภาษเีงินไดน้ิติบุคคล ให้นับจากวันท่ีมรีายไดภ้ายหลังไดร้ับบัตรส่งเสริม 
 

เงื่อนไข 
  มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะไดร้บัส่งเสริมหรือไม่กต็าม หากไมไ่ด้รบัส่งเสริมต้องเป็นประเภท

กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน  
  โครงการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดมิสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใตม้าตรการนีไ้ด้เมือ่ระยะเวลาการยกเว้นหรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิน้สุดลงแล้วหรือเป็นโครงการที่ไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยไมร่วมคา่ที่ดินและทุนหมุนเวียน 
  ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเปน็วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี ้

- เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไมไ่ดร้ับการส่งเสริมแล้วผู้ขอรับการส่งเสรมิต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือ
ขนาดลงทุนไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

- ต้องมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  ของทุนจดทะเบียน 
  จะต้องเสนอแผนการลงทุนดา้นวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  จะต้องมีการลงทุนหรือมคี่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 

ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการสง่เสริม ในกรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันท่ียื่นขอรับการส่งเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 



             เง่ือนไข 

  ขนาดการลงทุน ขัน้ต่ า 5 แสนบาท (ไมร่วมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วก็ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้  
เมื่อรวมกิจการทั้งหมด(BOI และ NON BOI) ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ   
    หรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 

                                                                                   
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
  ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

 

ด่วน SMEs ยื่นขอภายในธันวาคม 2557 เท่านั้น 

BOI ประกาศที่ 7/2556                                                           
มาตรการ ส่งเสริม SMEs 

  
 

มาตรการแรก เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs   39 ประเภท  
 กิจการที่เพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าภาคเกษตรกรรม รวมจ านวน 13 ประเภทกิจการ อาทิ การขยายพันธุ์พืชและ

สัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

 กิจการที่ใช้ทักษะการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส าคัญ 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 

                                                                                
             

 

 

 

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

ส่งเสริมต้องมสีินทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 
ล้านบาท 

  จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักร เช่น การน าระบบอัตโนมตัิมาใช้ใน
สายการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น 

 

 



จ ำนวนโครงกำร

เงินลงทุน(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)

พฤศจิกำยน
2557

8

3,191.1

755

 
สรุปภาวะการลงทุนภาคใต้ตอนบนเดือนพฤศจิกายน 2557 

กา รล งทุ น ใน เ ดื อนพฤศจิ ก ายน  2557  ไ ด้ รั บก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กา รล งทุ นจ าน วน  8  โ คร งก า ร                                       
เงินลงทุนจ านวน 3,191.1 ล้านบาท การจ้างงาน 755 คน เป็นกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 3 โครงการ 
กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ กิจการชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) กิจการ Calcium Magnesium Oxide 
(Dolomitic Lime) กิจการสวนสนุกและกิจการโรงแรม ที่ตั้งโครงการอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่      
และจังหวัดนครศรีธรรมราช    

 

 
 
 
 
 

 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน 

 

ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัต ิ จ านวน
(โครงการ) 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

การจ้าง
งาน(คน) 

สถานที่ตั้งโรงงาน 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 3 432.9 47 
จ.กระบี่(2) 

จ.สุราษฎร์ธาน ี

น้ ามันปาล์มดิบ 1 266 80 จ.สุราษฎร์ธาน ี

Wood Pellet 1 83.3 37 จ.สุราษฎร์ธาน ี

Calcium Magnesium Oxide (Dolomitic 
Lime) 

1 297.9 28 นครศรีธรรมราช 

สวนสนุก 1 776 288 จ.สุราษฎร์ธาน ี

โรงแรม 1 1,335 275 จ.ภูเก็ต 

รวม 8 3191.1 755  

 

 



 

 
รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/การร่วมทุน 

 

ผลิตภัณฑ์และก าลัง
การผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจการ 

 

 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

 

 

การจ้าง
งานไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร  
1 จิรัสย์ปาล์ม จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 
น้ ามันปาล์มดิบ 
117,504 ตัน 
เมล็ดในปาล์ม

อบแห้ง 34,560 
ตัน  

1.12 266 80 224 หมู่ที่ 3 ถนนทาง
หลวงหมายเลข 401      

ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง    
สุราษฎร์ธานี 

2 ซินเนอร์ยี่ กรีน  
พาวเวอร์ จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

Wood Pellet 
75,600 TONS 

1.17 83.3 37 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน    
สุราษฎร์ธานี 

หมวด 6 เคมี กระดาษและพลาสติก 
3 MR.KRISHNAN 

SUBRAMANIAN 
AYLUR           

(หุ้นไทยและ
สิงคโปร์) 

Calcium 
Magnesium 

Oxide (Dolomitic 
Lime) 120,450 

ตัน  

6.2 297.9 28 ต.ควนทอง อ.ขนอม 
นครศรีธรรมราช  

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค  
4 ศรีไสวรีนิวเอเบิ้ลอี

เนอร์จี จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 1,400 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 79.6 10 127 หมู่ที่ 1 ต.โคกหาร   
อ.เขาพนม กระบี่ 

โทร : 075-689229 

5 กระบี่ เวสท ทู เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากัด(ร่วม

หุ้นไทยและสิงคโปร์) 

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 2,260 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 145 22 88 หมู่ที่ 5 ถนนสายพรุ
ดินนา-คลองท่อมเหนือ  

ต.คลองท่อมเหนือ        
อ.คลองท่อม กระบี่ 

6 ธนาปาล์มโปรดักส์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 3,200 

กิโลวัตต์ 

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

โทร : 077-587444 



7 อาวาร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด(ร่วมหุ้น 

เยอรมันและตุรกี) 

สวนสนุก 7.3.3 776 228 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย      
สุราษฎร์ธานี 

8 คิว วัน ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

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

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

หากท่านที่ต้องการทราบข้อมูลขา่วสารจาก BOI Surat กรุณาเข้ามาที ่http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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