
 

ด่วน SMEs ยื่นขอภายในธันวาคม 2557 เท่านั้น 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                                                                            ฉบับท่ี 2/2557  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

BOI ประกาศ 2 มาตรการ  ส่งเสริม SMEs  
 

        มาตรการแรก เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs   
39 ประเภท  

 

 กิจการที่เพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าภาคเกษตรกรรม รวมจ ำนวน 13 ประเภทกิจกำร อำทิ กำรขยำยพันธุ์พืชและ
สัตว์ กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพและปุ๋ยอินทรีย์ อำหำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยำง เป็นต้น 

 กิจการที่ใช้ทักษะการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส าคัญ 16 ประเภท เช่น กำรผลิตเครื่องจักร 
ช้ินส่วนยำนพำหนะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์พลำสติก สิ่งพิมพ์ 

 กิจการเชิงสร้างสรรค์ 7 ประเภท เช่น ผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเรือน 
ซอฟต์แวร์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กิจการบริการและสนับสนุนการท่องเท่ียว 3 ประเภท ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ กำรสร้ำง
ภำพยนตร์ไทยหรือให้บริกำรแก่ธุรกิจสร้ำงภำพยนตร์ 

 

 

 

 

 

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

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม วิธีปฏิบัติหลังการได้รับการส่งเสริมการลงทุน และ การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับผู้ทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน  ในวันที่  2 - 3 เมษำยน 2557 

ณ ห้องศรีวิชัย  B   โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ด่วน 



             เง่ือนไข 

  ขนาดการลงทุน ขัน้ต่ า 5 แสนบาท (ไมร่วมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดำสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วก็ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้  
เมื่อรวมกิจการทั้งหมด(BOI และ NON BOI) ต้องมีสินทรัพย์ถำวรสุทธิ   
    หรือขนำดลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 

                                                                                   
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
  ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

 

ด่วน SMEs ยื่นขอภายในธันวาคม 2557 เท่านั้น 

 

 
                                                                                 
             

 

 

 

 

 

มาตรการที่สอง ส่งเสริม SMEs  

ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักรไม่ว่ำตั้งกิจกำรในเขตใด  

 ยกเว้นภำษีเงินได้นติิบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ  
ทุนหมุนเวียน ท้ังนี้ ให้ได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นติิบุคคลจำกรำยได้ของกิจกำรที่ด ำเนินกำร
อยู่เดิม  

 ระยะเวลำกำรไดร้ับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจำกวันท่ีมีรำยได้ภำยหลังไดร้ับบัตร    
     ส่งเสริม 
 ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องไม่ใช้สิทธิและประโยชน์ซ้ ำซ้อนกับมำตรกำรส่งเสริมกำร  
     ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพำกร 

 
เงื่อนไข  ใช้บังคับกิจกำรที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วไม่ว่ำจะไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือไม่ก็ตำม หำก

ไม่ได้รับกำรส่งเสรมิกำรลงทุนต้องเป็นประเภทกิจกำรที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ประกำศให้กำรส่งเสริม 

   โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนอยู่เดมิสำมำรถยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ภำยใต้มำตรกำรนี้ได้ เมื่อระยะเวลำกำรยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีเงนิได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสดุลง
แล้วหรือเป็นโครงกำรทีไ่มร่ับยกเวน้ภำษีเงินได้นติิบุคคล 

  ต้องมีเงินลงทุนไมร่วมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท 
  ต้องมีบุคคลธรรมดำสญัชำติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
  เมื่อรวมกิจกำรทั้งหมดทั้งที่ไดร้ับกำรส่งเสริมและไม่ได้รับกำรส่งเสรมิแล้ว ผู้ขอรับกำร

ส่งเสริมต้องมสีินทรัพย์ถำวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไมร่วมค่ำทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 
ล้ำนบำท 

  จะต้องเสนอแผนกำรลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักร เช่น กำรน ำระบบอัตโนมตัิมำใช้ใน
สำยกำรผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลติ เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 
 



จ ำนวนโครงกำร

เงินลงทุน(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)

กมุภำพนัธ์
2557

4

275

62

 
สรุปภาวะการลงทุนภาคใต้ตอนบนเดือน กุมภาพันธ์ 2557 

กำรลงทุนในเดือนกุมภำพันธ์ 2557 นี้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 4 โครงกำร เงินลงทุนจ ำนวน 275 
ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 62 คน ยังเป็นกิจกำรผลิตพลังงำนทดแทนจ ำนวน  3  โครงกำร ได้แก่ กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำจ ำนวน 3  โครงกำร ก ำลังผลิตรวม 3,973 กิโลวัตต์ ที่ตั้งโครงกำรอยู่ในจังหวัดชุมพร
ทั้งสิ้นและกิจกำรผลิตขวดพลำสติกกึ่งส ำเร็จรูป 140,000,000 ชิ้นต่อปี และถังพลำสติก 864,000 ใบต่อปี ที่ตั้ง
โครงกำรอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช    

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัต ิ จ านวน
(โครงการ) 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

การจ้าง
งาน(คน) 

สถานที่ตั้งโรงงาน 

ขวดพลำสติกกึ่งส ำเร็จรูป และถังพลำสติก  1 75 50 จ.นครศรีธรรมรำช 

ไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ 3 195 12 จ.ชุมพร(3) 

รวม 4 275 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/กำรร่วมทุน 

 

ผลิตภัณฑ์และก ำลัง
กำรผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจกำร 

 

 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

 

 

การจ้าง
งานไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก  
1  เตยหอมพลำสติก 

จ ำกัด 
(ไทยทั้งสิ้น) 

ขวดพลำสติกกึ่ง
ส ำเร็จรูป 
(Preform) 

140,000,000 ชิ้น 
ถังพลำสติก 
864,000 ใบ  

6.12 75 50 66/4 ถนนท่ำแพใต้       
ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง 

นครศรีธรรมรำช 80110 

โทร : 075-329942-3 

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค  
   2 มรกตคอนกรีต 

จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 991 
กิโลวัตต์  

7.1.1 65 4 437-438 หมู่ที่ 5          
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน 

ชุมพร 86110  

โทร 077-653149 

   3 มรกตคอนกรีต 
จ ำกัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 991 
กิโลวัตต์  

7.1.1 65 4 437-438 หมู่ที่ 5          
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน 

ชุมพร 86110  

โทร 077-653149 

4 นำงสำวยุวดี เริงรื่น 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 991 
กิโลวัตต์  

7.1.1 65 4 437/8 หมู่ที่ 5            
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน 

ชุมพร 86110  

โทร 088-6488013 

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

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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

mailto:surat@boi.go.th

