
BOI ประกาศที่ 1/2557                                                          
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิต  

ยื่นขอภายใน 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                                                                            ฉบับท่ี 9/2557  ประจ าเดือนกันยายน 2557 

 
 
มาตรการแรก ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน หรือการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
        ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต 
        ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง            
ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติบิุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 
        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 

- จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครือ่งจักรไปสูเ่ทคโนโลยีที่ทันสมัยเพือ่ให้เกิด การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนท่ีก าหนด 
- จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครือ่งจักร เพื่อให้มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่ก าหนด  เมื่อเทียบ

กับการใช้พลังงานท้ังสิ้น 
- จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครือ่งจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย น้ าเสยี หรือ

อากาศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 

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                                                                   
 



ยื่นขอภายใน 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

ยื่นขอภายใน 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

มาตรการสอง ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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 
        จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น การน าระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดมิ 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น  
 
 

 

มาตรการสาม ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
  ยกเวน้อากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต 
  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  ของทนุจดทะเบียน 
  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 ให้นับจากวันทีม่ีรายได้ภายหลังไดร้ับบัตร    
     ส่งเสริม 
 ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องไม่ใช้สิทธิและประโยชน์ซ้ าซ้อนกับมาตรการส่งเสริมการ  
     ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพากร 

 
เงื่อนไข  ใช้บังคับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม หาก

ไม่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุนต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศให้การส่งเสริม 

   โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดมิสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสดุลง
แล้วหรือเป็นโครงการทีไ่มร่ับยกเวน้ภาษีเงินได้นติิบุคคล 

  ต้องมีเงินลงทุนไมร่วมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 
  ต้องมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
  เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ไดร้ับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสรมิแล้ว ผู้ขอรับการ

ส่งเสริมต้องมสีินทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 
ล้านบาท 

  จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักร เช่น การน าระบบอัตโนมตัิมาใช้ใน
สายการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น 

 

 



เพิ่ม/(ลด)
2556 2557 %

จ ำนวนโครงกำร 72 54 51 -6
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท) 45,177.9 38,481 11,412.4 -70

กำรจ้ำงงำนไทย(คน) 6,307 3,965 1,798 -55

จ ำนวนโครงกำร 10 7 27 286

เงินลงทนุ(ล้ำนบำท) 21,300.90 20,994.9       3,337.1          -84

กำรจ้ำงงำนไทย(คน) 390 360 252 -30

มกรำคม - กนัยำยน
2556

กจิกำรพลังงำนทดแทน

ไตรมาส 3ของปี 2557(มกราคม – กันยายน)กิจการพลังงานทดแทนยังมกีารขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

การลงทุนในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557 มกราคม – กันยายน มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคใต้ตอนบนจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้น 11,412.4 ล้านบาท การจ้างงาน 1,798 คน ส่วนใหญ่เป็น
กิจการพลังงานทดแทนจ านวน 27 โครงการ   ได้แก่  กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจ านวน   
16 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 7 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน          
4 โครงการ กิจการโรงแรมจ านวน 5 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มจ านวน                    
4 โครงการ กิจการผลิตขวดพลาสติกกึ่งส าเร็จรูปจ านวน 3 โครงการ กิจการ Wood Pellet จ านวน 2 โครงการ                      
กิจการ Software จ านวน 2 โครงการ นอกจากนี้มีกิจการอ่ืนๆ อย่างละ 1 กิจการจ านวน 8 โครงการ ได้แก่          
กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน กิจการน้ ายางข้นและสกิมบล็อก  กิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ กิจการ Mineral 
Gypsum กิจการ Kaolin  กิจการ Ship Building & Repairing(ซ่อมเรือ) กิจการผลิตน้ ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์และ
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ และกิจการน้ ามันสังเคราะห์จากพลาสติก   

ที่ตั้ ง โครงการส่วนใหญ่อยู่ ใน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดระนอง  จังหวัดชุมพร จังหวัดภู เก็ต             
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาตามล าดับ  

การลงทุนในภาคใต้ตอนบนในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557 กิจการพลังงานทดแทนยังมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น      

 

  

 

 
 
 
 
 
                              * หมายเหตุ ปี 2556 มีโครงการขนาดใหญข่องบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากดั เงินลงทุน 19,150 ล้านบาท * 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัติ จ านวน
(โครงการ) 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

การจ้าง
งาน(คน) 

สถานที่ตั้งโรงงาน 

น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์ม 4 1,596.9 332 
จ.ชุมพร(2) 

จ.พังงา 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

น้ ามันปาล์มก่ึงบริสุทธิ์และน้ ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ 

1 435 25 จ.สุราษฎร์ธานี  

Wood Pellet 2 187 89 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

จ.ระนอง 

ยางแผ่นรมควัน 1 40 30 จ.นครศรีธรรมราช 



2556 2557

ไมเ่กนิ  20 1 11

มำกกวำ่  20 - 200 26 25

มำกกวำ่  200 - 500 14 8

มำกกวำ่  500 - 1,000 7 5

มำกกวำ่  1,000 6 2

จ ำนวนโครงกำร

มกรำคม- กันยำยนขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

น้ ายางข้นและสกิมบล็อก 1 360 71 จ.สุราษฎร์ธาน ี

ถุงมือยางธรรมชาติ 1 44 31 จ.สุราษฎร์ธานี  

Mineral Gypsum 1 32 30 จ.นครศรีธรรมราช 

Kaolin 1 210.6 7 จ.ระนอง 

น้ ามันสังเคราะห์จากพลาสติก 1 61 24 จ.สุราษฎร์ธานี  

ขวดพลาสติกกึ่งส าเร็จรูป  3 288.1 122 จ.สุราษฎร์ธานี(2)             
จ.นครศรีธรรมราช 

Software 2 4.7 26 จ.ภูเก็ต(2)  

Ship Building & Repairing (ซ่อมเรือ) 1 9 8 จ.ภูเก็ต  

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 4 1,744.5 138 
จ.นครศรีธรรมราช(3) 

จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
7 

1,126.6 77 
จ.สุราษฎร์ธานี(4)         

จ.ชุมพร(2)                     
จ.กระบี ่

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 16 466 37 

จ.ชุมพร(4) 
จ.นครศรีธรรมราช(2) 

จ.สุราษฎร์ธานี(2) 
จ.ระนอง(8) 

โรงแรม 5 4,807 751 จ.ภูเก็ต(5) 

รวม 51 11,412.4 1,798  

ขนาดการลงทุนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  
ขนาดการลงทุนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557      

      ขนาดเงินลงทุน ไม่ เกิน  20 ล้ าน  จ านวน 11 โครงการ           
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจ านวน 8 โครงการ 
กิจการ Software จ านวน 2 โครงการ และกิจการ Ship Building & 
Repairing(ซ่อมเรือ) 

ขนาดเงินลงทุน เกิน 20 - 200  ล้านบาท จ านวน 25 โครงการ  
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจ านวน 8 โครงการ 
กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 6 โครงการ กิจการผลิตขวด
พลาสติกก่ึงส าเร็จรูปจ านวน  3 โครงการ กิจการ Wood Pellet           
จ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน กิจการผลิตน้ ามัน



สังเคราะห์จากพลาสติก กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ กิจการ Mineral Gypsum 
และกิจการถุงมือยางธรรมชาติ   

ขนาดเงินลงทุน 200 - 500  ล้านบาท จ านวน 8 โครงการ ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน 2 กิจการ 
กิจการผลิต kaolin กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการน้ ายางข้นและสกิมบล็อก กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 
กิจการผลิตน้ ามันปาล์มก่ึงบริสุทธิ์ และกิจการโรงแรม  

ขนาดเงินลงทุน 500 – 1,000 ล้านบาท จ านวน 5 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 2 โครงการ 
กิจการโรงแรมจ านวน 2 โครงการและกิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 

ขนาดเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท จ านวน 2 โครงการ กิจการโรงแรมจ านวน 2 โครงการ 

ผู้ร่วมลงทุน 
  

 
 
 
 
 
 

 
 หุ้นไทยทั้งสิ้น จ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.44 

 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติ จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ บริติช เวอร์จิ้น มาเลเชีย อังกฤษ เกาหลี  
       เยอรมันน ีและอินเดีย  คิดเป็นร้อยละ 17.65 

 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน  2 โครงการ ฮ่องกง บริติช เวอร์จิ้น คิดเป็นร้อยละ 3.91  
 
 
รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/การร่วมทุน 

 

ผลิตภณัฑ์และก าลัง
การผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจการ 

 

 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

 

 

การจ้างงาน
ไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร 
1 แฮปปี้แฮนด์โกลฟ 

จ ากัด 
(หุ้นไทยกับอินเดีย)  

ถุงมือยางธรรมชาติ 
192,000,000 ช้ิน 

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

โทรสาร : 077-443144 

หุ้นต่างชาติท้ังสิ้น 
3.91 % หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติ 

17.65 % 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 
78.44 % 



2
  

ไทยสิริพร จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ยางแผ่นรมควันและ
หรือยางแผ่นอบแห้ง 

4,500 ตัน  

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

อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
80160                               

โทร : 086-3191733 

3 ท่าฉางรับเบอร์ จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

น้ ายางข้น 142,570 
ตัน  

สกิมบล็อก 6,440 ตัน 

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

โทร  : 077-277700 

 

4
  

คลีน ซิตี้ พาวเวอร์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

น้ ามันสังเคราะห์จาก
พลาสติก 2,453,700 

ลิตร 

1.18 61 24 103 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย       
สุราษฎร์ธานี  

 
 
 
 

5 นายโกวิท ควรทรง
ธรรม 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

น้ ามันปาล์มดิบ 
72,000 ตัน 

น้ ามันเมล็ดใน
ปาล์ม 9,900 ตัน 

1.12 480 55 อ.ท่าแซะ ชุมพร  

6 ศรีเจริญ ปาล์ม 
ออยล์ จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

น้ ามันปาล์มดิบ 
97,920 ตัน 

น้ ามันเมล็ดใน
ปาล์ม 15,897 ตัน 

เมล็ดในปาล์ม
อบแห้ง 34,560 

ตัน  

1.12 510.4 82      ถนนทางหลวงปะทิว    
-ท่าเซะ ต.ทะเลทรัพย์      

อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
โทร  : 02-2542954 

7 เอส ที ปาล์ม จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

น้ ามันปาล์มดิบ 
142,560 ตัน 
เมล็ดในปาล์ม

อบแห้ง 36,432 
ตัน  

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

โทร : 089-6622275 

8 พีพี ปาล์มออย 
(2014) จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

น้ ามันปาล์มดิบ 
18,000 ตัน 

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

โทร : 089-9734244 

9 นิว ไบโอดีเซล จ ากัด 
(หุ้นไทยกับมาเลเชีย) 

น้ ามันปาล์มก่ึง
บริสุทธิ์และน้ ามัน

ปาล์มบริสุทธิ์ 
407,340 ตัน 

1.12 435 25 23 หมู่ที่ 6 ต.เสวียด        
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทร : 077-461437-40 



10 สุ รีนิวเอเบิ้ล เอ็น
เนอร์จี จ ากัด  
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

Wood Pellet 
17,280 ตัน 

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

โทร : 089-9226082 

11 เอสเอส กรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากัด                          

(หุ้นไทยกับเกาหลี) 

Wood Pellet 
126,720 ตัน 

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

โทร : 077-443063 

หมวด 2  เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะขัน้มูลฐาน  
 12 มินเนอรัล รีซอร์ส

เซส ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

Kaolin 50,000 
TONS 

2.2 210.6 7 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง ระนอง 

โทร : 077-862440-1 

   13 ทุ่งใหญ่ มิเนอรัล 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

Mineral Gypsum 
150,000 TONS  

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

80240 

หมวด 4  ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 
14 นายดิฐพงศ์ บุญสูง 

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

ล า(ship  

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

โทร : 076-215803 

หมวด 5 อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

15  นายปฏิมา บุนพรหม
เกสรา 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

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

 

 16 เจ็ทเรดาร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น) 

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

ภูเก็ต 83130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก  

17 อีสท์พลาส จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ขวดพลาสติกกึ่ง
ส าเร็จรูป 

(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 

18 เพชรแพค จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

ขวดพลาสติกกึ่ง
ส าเร็จรูป 

(Preform) 3,140 
ตัน 
 

 

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

19  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 

นครศรีธรรมราช 80110 

โทร : 075-329942-3 

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค  
  20  กาญจนดิษฐ์น้ ามัน

ปาล์ม จ ากัด  
 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากกา๊ซ
ชีวภาพ 2,000 

กิโลวัตต์  

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

สุราษฎร์ธานี 84160          
โทร : 077-953012 

21 เจริญ น้ ามันปาล์ม 
จ ากัด 

 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 3,000 

กิโลวัตต์  

7.1.1 110 10 14 หมู่ที ่5 ถนนเพชรเกษม    
ต.วังใหม่ อ.เมือง ชุมพร 86190  

โทร : 081-4761000 

   22 ป. พานิชรุ่งเรือง 
ปาล์มออยล์ จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
2,200 กิโลวัตต์  

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

23  โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ 
พาวเวอร์ จ ากัด  
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)     

 

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 753 กิโลวัตต์  

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

24  สยาม กันกุล โซลาร์ 
เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)     

 

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 999 กิโลวัตต์  

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

   25 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
1,000 กิโลวัตต ์

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

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


 26 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
1,000 กิโลวัตต ์

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

 27 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)     

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
1,000 กิโลวัตต์  

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

28 มรกตคอนกรีต จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 991 กิโลวัตต์  

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

โทร 077-653149 

     29 มรกตคอนกรีต จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 991 กิโลวัตต์  

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

โทร 077-653149 

  30 พี.ซี.ปาล์ม (2550) 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 4,600 
KILOWATT  

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

โทร : 077-224202-3 

 31 สมอทองปาล์ม2 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 6,000 
KILOWATT 

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

จ.สุราษฎร์ธาน ี

32 ภูเก็ต โคสท์ตอล 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด  

(หุ้นอังกฤษ) 

โรงแรมขนาด 180 
ห้อง 

7.4.3 450 52 จ.ภูเก็ต 

33 มรกต โซ่ล่าร์รูฟ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 991 กิโลวัตต์  

7.1.1 65 3 438/7 หมู่ที่ 5                    
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 

86110  

โทร 088-6488013 

 34 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

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

โทร : 083-788-8964 

 35 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

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

โทร : 083-788-8964 



 36 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

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

โทร : 083-788-8964 

 37 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

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

โทร : 083-788-8964 

   38 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

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

โทร : 083-788-8964 

     39 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 8/7 ต.ทรายแดง อ.เมือง   
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

  40 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 13/5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

  41 ทรัพย์สกุลชัย จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 28/1 ต.ทรายแดง อ.เมือง 
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

 42 ปณวัฒน์ รีนิวเอเบิล 
จ ากัด  

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 4,990 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 300 20 1 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก 
กระบี่ 

โทร : 025-705-580 

43 แสงศิริอุตสาหกรรม
เกษตร จ ากัด 
(หุน้ไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล 6,900 

กิโลวัตต์ 

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

จ.สุราษฎร์ธาน ี

โทร : 077-278600-48 

44 ทุ่งสัง กรีน จ ากัด 
(หุ้นไทยกับ
เยอรมันนี) 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล 9,500 

กิโลวัตต์ 

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

โทร : 02-9426491-6 ต่อ 
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45 เอ็มเมอรัลด์ เบย์     
รีสอร์ท จ ากัด  

(หุ้นไทยร่วมกับบริติช 
เวอร์จิ้น) 

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

46 เอ็มเมอรัลด์ เบย์     
รีสอร์ท จ ากัด               

(หุ้นไทยร่วมกับบริติช 
เวอร์จิ้น) 

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

47 บูทิค ภูเก็ต โฟร์ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยกับ
มอริเชียส) 

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

โทร : 02-6208777 

48 MR.GARY RICHARD 
MURRAY  

(หุ้นบริติช เวอร์จิ้น) 

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

49 เอแอล ปาล์ม จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

 ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 2,200 

กิโลวัตต์  

7.1.1 110 8 173 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งตะไคร  
อ.ทุ่งตะโต จ.ชุมพร        
โทร 075-818801 

50 เอส ซี ไอ อีโค่ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล 200 

กิโลวัตต์ 
ไอน้ า 40 ตัน/ชม. 

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

นครศรีธรรมราช               
โทร : 075-538222 

51 นครศรีพาราวู้ด 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

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 

  

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

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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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