
             เง่ือนไข 

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

 

                                                                                   
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
  ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

 

BOI ประกาศ 2 มาตรการ  ส่งเสรมิ SMEs 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                                                                            ฉบับท่ี 8/2557  ประจ่าเดือน สิงหาคม 2557 

 
 

  

มาตรการแรก เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs   39 ประเภท  
 กิจการที่เพิ่มมูลค่าแก่สินค้าภาคเกษตรกรรม รวมจ านวน 13 ประเภทกิจการ อาทิ การ

ขยายพันธุ์พืชและสัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง     
เป็นต้น 

 กิจการที่ใช้ทักษะการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส่าคัญ 16 ประเภท เช่น การผลิต
เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานพาหนะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งพิมพ์ 

 กิจการเชิงสร้างสรรค์ 7 ประเภท เช่น ผ้า เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องเรือน ซอฟต์แวร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กิจการบริการและสนับสนุนการท่องเที่ยว  3 ประเภท ได้แก่  โรงแรม ศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมฯ การสร้างภาพยนตร์ไทยหรือให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ 

 

 

                                                                                
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวม 
ค่าท่ีดินและ ทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้
ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม  
 ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้
ภายหลังได้รับบัตร ส่งเสริม 
 ผู้ไดร้ับส่งเสริมจะต้องไม่ใช้สิทธิและประโยชน์ซ้ าซ้อนกับมาตรการส่งเสริมการ  
     ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพากร 

 
เงื่อนไข  ใช้บังคับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หรือไม่ก็ตาม หากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต้องเป็นประเภทกิจการที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริม 

   โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้วหรือเป็นโครงการที่ไม่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ต้องมีเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 
  ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด

ทะเบียน 
  เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว    

ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

  จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การน าระบบอัตโนมัติ
มาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดิมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวนโครงกำร

เงินลงทุน(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)

สิงหำคม
2557

5

1,058

91

 
สรุปภาวะการลงทุนภาคใต้ตอนบนเดือนสิงหาคม 2557 

การลงทุนในเดือนสิงหาคม 2557 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 5 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 1,058 
ล้านบาท การจ้างงาน 91 คน เป็นกิจการผลิตพลังงานทดแทนจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์
และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์  และกิจการผลิตขวดพลาสติกกึ่งส าเร็จรูป ที่ตั้งโครงการอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี               
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร    

 

 
 
 
 
 

 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน 

 

ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัต ิ จ่านวน
(โครงการ) 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

การจ้าง
งาน(คน) 

สถานที่ตั้งโรงงาน 

น้ ามันปาล์มดิบ 1 30 15 จ.สุราษฎร์ธานี  

น้ ามันปาล์มก่ึงบริสุทธิ์และน้ ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ 

1 435 25 จ.สุราษฎร์ธานี  

ขวดพลาสติกกึ่งส าเร็จรูป 1 97 36 จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1 110 8 จ.ชุมพร 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 1 386 7 จ.นครศรีธรรมราช  

รวม 5 1,058 91  

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/การร่วมทุน 

 

ผลิตภัณฑ์และก าลัง
การผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจการ 

 

 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

 

 

การจ้าง
งานไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร  
1. พีพี ปาล์มออย 

(2014) จ ากัด 
หุ้นไทยทั้งสิ้น 

น้ ามันปาล์มดิบ 
18,000 ตัน 

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

โทร : 089-9734244 

2. 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 

หมวด 6 เคมี กระดาษและพลาสติก 
3. 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 

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค  
4. 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 

5. 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 

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

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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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