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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                                                                   
 

 
       
 

 บีโอไอ สุรำษฎร์ธำน ีเดินสำยจัดสัมมนำ มำตรกำร  ส่งเสริม SMEs  
     กับสทิธิประโยชน์ BOI ใน 3  จังหวัด  ได้แก ่

               *  จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี  27  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมช่อลดา 
 

               * จังหวัดกระบี่  วันท่ี  28  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  
 

               * จังหวัดภูเก็ต วันท่ี  29  พฤษภาคม 2557  น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้    
**************************** 

 
   กิจกรรม  สร้ำงเครือข่ำย เพิ่มศักยภำพกำรลงทุนผู้ประกอบกำร SMEs 
ในอุตสำหกรรม รีไซเคลิ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และพลังงำนทดแทน 

ณ ประเทศญี่ปุ่น 
   เส้นทาง (โตเกียว – โอซากา) 

ในระหว่างวันท่ี  23 - 29  มิถุนายน 2557 ด่วน รับจ านวน 15 ท่าน 
สนใจติดต่อ คุณสังวรณ์ สุขส าราญ โทร 081-9586440 

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

 บีโอไอ สุราษฎร์ธานี จัดกจิกรรมไปประเทศญีปุ่่น 

ส่งเสริม SMEs กบัสิทธิประโยชน์ BOI 



             เง่ือนไข 

  ขนำดกำรลงทุน ขัน้ต่ ำ 5 แสนบำท (ไมร่วมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชำติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 
 โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วก็ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้  
เมื่อรวมกิจกำรทั้งหมด(BOI และ NON BOI) ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ   
    หรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท 

 

                                                                                   
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

  ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
  ยกเว้นอำกรขำเข้ำเคร่ืองจักร 

 

ด่วน SMEs ยื่นขอภำยในธันวำคม 2557 เท่ำนั้น 

 BOI ประกำศ 2 มำตรกำร  ส่งเสริม SMEs  

มำตรกำรแรก เพิ่มขีดควำมสำมำรถของ SMEs   39 ประเภท  
 กิจกำรที่เพ่ิมมูลค่ำแก่สินค้ำภำคเกษตรกรรม รวมจ านวน 13 ประเภทกิจการ อาทิ การขยายพันธุ์พืชและ

สัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

 กิจกำรที่ใช้ทักษะกำรผลิตและเป็นอุตสำหกรรมสนับสนุนที่ส ำคัญ 16 ประเภท เช่น การผลิตเครื่องจักร 
ช้ินส่วนยานพาหนะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งพิมพ์ 

 กิจกำรเชิงสร้ำงสรรค์ 7 ประเภท เช่น ผ้า เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเรือน 
ซอฟต์แวร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กิจกำรบริกำรและสนับสนุนกำรท่องเท่ียว 3 ประเภท ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ การสร้าง
ภาพยนตร์ไทยหรือให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ 

                                                                                
             

 

 

 

มำตรกำรที่สอง ส่งเสริม SMEs  

ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
 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 

 
 

 



เพิ่ม/(ลด)
2556 2557 %

จ ำนวนโครงกำร 72 14 15 7
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท) 45,177.9 4,207 1,308.2 -69

กำรจ้ำงงำนไทย(คน) 6,307 980 232 -76

มกรำคม - มีนำคม
2556

ไตรมำสแรกของปี 2557 พลังงำนทดแทน ยังคงมำแรง 

 สืบเนื่องมาจากในปี 2556 ที่ผ่านมามีการลงทุนด้านกิจการผลิตพลังงานทดแทนกว่า 2.0 หมื่นล้าน
บาท อยู่ในภาคใต้ตอนบน การลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 
15 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 1,308.2 ล้านบาท การจ้างงาน 232 คน ส่วนใหญ่ยังเป็นกิจการผลิตพลังงานทดแทน
จ านวน  11  โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจ านวน 8 โครงการ ก าลังผลิตรวม 
7,725 กิโลวัตต์  กิจการไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 3 โครงการ ก าลังผลิตรวม 7,200 กิโลวัตต์ กิจการผลิตยางแผ่น
รมควัน กิจการผลิตน้ ายางข้นและสกิมบล็อก และกิจการ Mineral Gypsum   ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดชุมพร ตามล าดับ     

ส าหรับแนวโน้มการลงทุนภาคใต้ตอนบนช่วงไตรมาสที่สองของปี 2557 คาดว่าจะมีการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน เป็นกิจการพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาคใต้ยังมีศักยภาพด้านวัตถุดิบในพ้ืนที่ เช่น ปาล์มน้ ามัน  
ยางพารา ไบโอแก๊ส ไบโอแมส ขยะ  ลม แสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
ในภาคใต้ตอนบนช่วงไตรมาสที่สองของปี 2557 ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง ปัญหาด้านแรงงาน และภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ  เป็นต้น 

  

 

 
 
 

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน
(โครงกำร) 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง
งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

ยางแผ่นรมควัน 1 40 30 จ.นครศรีธรรมราช 

น้ ายางข้นและสกิมบล็อก 1 360 71 จ.สุราษฎร์ธาน ี

Mineral Gypsum 1 32 30 จ.นครศรีธรรมราช 

ขวดพลาสติกกึ่งส าเร็จรูป และถังพลาสติก  1 75 50 จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 3 348 30 จ.สุราษฎร์ธานี(2)         
จ.ชุมพร 

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทีต่ิดตั้งบนหลังคา 8 453.2 21 
จ.ชุมพร(4) 

จ.นครศรีธรรมราช(2) 
จ.สุราษฎร์ธานี(2) 

รวม 15 1,308.2 232  

 



2556 2557

ไมเ่กนิ  20 0 0

มำกกว่ำ  20 - 200 9 14

มำกกว่ำ  200 - 500 3 1

มำกกว่ำ  500 - 1,000 1 0

มำกกว่ำ  1,000 1 0

จ ำนวนโครงกำร

ไตรมำสแรกขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  
 

ไตรมาสแรก 2557   ส่วนใหญ่มีขนาดเงิน
ลงทุน เกิน 20 - 200  ล้านบาท จ านวน 14 โครงการ  
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
จ านวน 8 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตยางแผ่นรมควันและ
กิจการ Mineral Gypsum และกิจการผลิตขวด
พลาสติกก่ึงส าเร็จรูป 

ขนาดเงินลงทุน 200 - 500  ล้านบาท จ านวน 
1 โครงการ กิจการน้ ายางข้นและสกิมบล็อก 

 
 
การลงทุน  

 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ ำนวน 15 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/การร่วมทุน 

 

ผลิตภัณฑ์และก าลัง
การผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจการ 

 

 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

 

 

กำรจ้ำง
งำนไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 
1  ไทยสิริพร จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  
ยางแผ่นรมควัน
และหรือยางแผ่น
อบแห้ง 4,500 ตัน  

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

อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
80160                               

โทร : 086-3191733 

2 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 

 



หมวด 2  เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะขั้นมูลฐำน  
    3 ทุ่งใหญ่ มิเนอรัล 

จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

Mineral Gypsum 
150,000 TONS  

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

นครศรีธรรมราช 80240 

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดำษและพลำสติก  
4  เตยหอมพลาสติก 

จ ากดั 
(ไทยทั้งสิ้น) 

ขวดพลาสติกกึ่ง
ส าเร็จรูป 
(Preform) 

140,000,000 ชิ้น 
ถังพลาสติก 
864,000 ใบ  

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

นครศรีธรรมราช 80110 

โทร : 075-329942-3 

หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค  
  5  กาญจนดิษฐ์น้ ามัน

ปาล์ม จ ากัด  
 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 2,000 

กิโลวัตต์  

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

สุราษฎร์ธานี 84160    
โทร : 077-953012 

6 เจริญ น้ ามันปาล์ม 
จ ากัด 

 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 3,000 

กิโลวัตต์  

7.1.1 110 10 14 หมู่ที่ 5 ถนนเพชร
เกษม ต.วังใหม่ อ.เมือง 

ชุมพร 86190            
โทร : 081-4761000 

   7 ป. พานิชรุ่งเรือง 
ปาล์มออยล์ จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 2,200 

กิโลวัตต์  

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

8  โซล่า เอ็นเนอร์จี 
รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด  

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)     
 

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 753 
กิโลวัตต์  

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

นครศรีธรรมราช 

9  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 

  10 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา 1,000 

กิโลวัตต์ 

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

11 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา 1,000 

กิโลวัตต์ 

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

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


12 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)     

ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา 1,000 

กิโลวัตต์  

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

13 มรกตคอนกรีต 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 991 
กิโลวัตต์  

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

ชุมพร 86110           
โทร 077-653149 

 14 มรกตคอนกรีต 
จ ากัด 

(หุน้ไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 991 
กิโลวัตต์  

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

ชุมพร 86110           
โทร 077-653149 

15 มรกต โซ่ล่าร์รูฟ 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)    

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา 991 
กิโลวัตต์  

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

ชุมพร 86110  

โทร 088-6488013 

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

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 
 

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

 

mailto:surat@boi.go.th

