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                                                                            ฉบับท่ี 9/2558  ประจ ำเดือน กันยำยน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  6    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   โทรศัพท์ 077-404600   โทรสาร 077-404699    
E- mail : surat@boi.go.th :  http://surat@boi.go.th                                                                   
 

บีโอไอออกมำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุน ยกเว้นภำษีเพิ่มอีก 1-2 ปี  

หำกต้องเริ่มด ำเนินกำรภำยในปี 2560 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือ BOI ได้ออกมำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุน เพื่อให้เกิดกำรลงทุนจริง

ภำยในปี 2560  โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 – 2 ปี ตำมเงื่อนไข               

พร้อมออกนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม  

  มำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุน  

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

  กิจการที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมอีก 2 ปี แต่รวมแล้วไม่

เกิน 8 ปีหรือหากเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น 8 ปีอยู่แล้ว ให้ได้รับลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี (ในปีที่ 9 - 13)   

  กลุ่มกิจการที่ตั้งนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี แต่รวมแล้ว

ไม่เกิน 8 ปี  

มาตรการเร่งรัดการลงทุนมีผลครอบคลุมโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่ 1 มกราคม 2558              

ถึงภายในเดือนมิถุนายน 2559 และต้องเริ่มด าเนินการจริงทั้งการผลิตหรือการให้บริการภายในสิ้นปี 2560  

 นโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม 

เป้าหมายนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในระยะแรก รวม 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 

กลุ่ม Super Cluster ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ส าหรับกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต               

ซึ่งประกอบด้วยคลัสเตอร์ 4 กลุ่ม 1. คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน  2. คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ

อุปกรณ์โทรคมนาคม  3. คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  4. คลัสเตอร์ดิจิทัล              

และคลัสเตอร์เป้าหมายอ่ืนๆ อีก 2 กลุ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม             

โครงการที่จะขอรับการส่งเสริมภายใต้นโยบายคลัสเตอร์ จะต้องยื่นขอภายในสิ้นปี 2559 และต้องเริ่มด าเนินการจริง

ทั้งการผลิตหรือการให้บริการภายในสิ้นปี 2560 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มำตรกำรที่น่ำสนใจ ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรประหยัดพลังงำน  กำรใช้พลังงำนทดแทน                            
หรือกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  

        ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต 
        ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนใน
การปรับปรุง              
            ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 
        ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม 
เงื่อนไข 
  ใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม แตต่้องเป็นประเภทกิจการที่ให้การ

ส่งเสริมเท่านั้น 
  กรณโีครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมยื่นขอรับการส่งเสริมได้ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลแล้ว  
       และให้ใช้กับโครงการที่ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  
  ผู้ประกอบการทั่วไปจะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  
  ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

- ต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
- เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมี

สินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
- ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  ของทุนจดทะเบียน 

        ต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน  การน าพลังงานทดแทนมาใช้  
           ในการกิจการหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 
- ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้การใช้พลังงานตามสัดส่วนที่ก าหนด 
- ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือให้มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่

ก าหนดเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น 
- ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของ

เสีย น้ าเสีย หรืออากาศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 6 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ    และการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
2. ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน   
3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า  
4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่  
5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจไทย และเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก  

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.boi.go.th (ประกำศที่ กกท 2/2557) 

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิกำรลงทุนในระยะ 7 ปี(พ.ศ. 2558 – 2564) 

 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตรำด (ประกำศที่ กกท 1/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตำก (ประกำศที่ กกท 2/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดมุกดำหำร (ประกำศที่ กกท 3/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสงขลำ(ประกำศที่ กกท 4/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสระแก้ว(ประกำศที่ กกท 5/2558) 
 มำตรกำรสนับสนุนกำรขยำยกิจกำรของผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมอยู่เดิม (ประกำศที่ กกท 6/2558) 
 มำตรกำรสนับสนุนกำรขยำยกิจกำรของผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมอยู่เดิม (ประกำศที่ กกท 7/2558) 
 
 

 

 
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษส ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)           
(ประกำศ กกท.ที่ 8/2558) 
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อ
พัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(ประกำศ กกท.ที่ 9/2558) 

************** 
 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรผลิต(ประกำศที่ กกท 1/2557)                                                           
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมใน

พื้นที่จังหวัด(ประกำศที่ กกท 3/2557)                                                           
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ(ประกำศที่ กกท 4/2557)                                                     

 ท่ำนสำมำรถหำดูรำยละเอียดได้ที่ www.boi.go.th 
 

มำตรกำรใหม ่และ มำตรกำรพิเศษอื่นๆ 
 

http://www.boi.go.th/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ใหม่ 38 ประเภท 

 หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร   8 
ประเภท เช่น การขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ การคัด
คุณภาพ บรรจุ และเก็บ รักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ 
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

 หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน  5 ประเภท เช่น 
แก้วหรือเซรามิกส์  ชิ้นส่วนเหล็กหล่อและเหล็กทุบ  

 หมวดอุตสาหกรรมเบา  7 ประเภท เช่น สิ่งทอ กระเป๋า 
รองเท้า เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเรือน อัญมณีและ
เครื่องประดับ  

 หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5 
ประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ชิ้นส่วนยานพาหนะ การต่อเรือหรือซ่อมเรือ  

 หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 
ประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ 

 หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ  4 ประเภท ได้แก่ 
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรีไซเคิล  ยา 
สิ่งพิมพ์  

 หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค  4 ประเภท ได้แก่ 
ศูนย์บริการโลจิสติกส์ ภาพยนตร์ไทย การบริการแก่ธุรกิจ
สร้างภาพยนตร์ โรงแรม 

 

สิทธิและประโยชน ์
สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
โดยจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักร และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตั้งแต่ 2-8 ปี จากปกติที่บางกิจการไม่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ 2 ปี หรือบางกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
3 ปี ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมอีก 2 ปี 
รวมเป็น 5 ปี       เป็นต้น 

เงื่อนไข  
 เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่า

ทีด่ินและทุนหมุนเวียน  

 ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 : 1 

 อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่
เกิน 10  ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ ใน
เครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า
เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ   

 เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับ
การส่งเสริมแล้ว มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาด
ลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 

200 ล้านบาท (ประกำศที่ กกท 5/2557) 

ส ำหรับมำตรกำรใหม่ที่เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 และต้องยื่นขอส่งเสริมภำยใน 31 ธันวำคม 2560 



เพิ่ม/(ลด)

2557 2558 %

จ ำนวนโครงกำร 68 51 45 -12

เงินลงทนุ(ล้ำนบำท)   16,629.5 11,412 10,784.4 -6

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)        2,828 1,798 4,172 132

มกรำคม - กนัยำยน
2557

ไตรมำสที่สำมของปี 2558 (มกรำคม  - กันยำยน )  
บีโอไออนุมตัิให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคใตต้อนบน  45 โครงกำร 

 

การลงทุนในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2558 (มกราคม  - กันยายน ) มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในภาคใต้ตอนบน จ านวนทั้งสิ้น  45 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 10,784.4 ล้านบาท การจ้างงาน 4,172 คน       
เป็นการลงทุนในกิจการที่ต่อเนื่องจากการเกษตรสูงที่สุดจ านวน 27 โครงการ มูลค่าการลงทุนจ านวน 5,010.6        
ล้านบาท รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมประเภทบริการและสาธารณูปโภคจ านวน 16 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
5 , 768 .3  ล้ านบาท อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน  2 โครงการ   มู ลค่ าการลงทุน  5 .5  ล้ านบาท                         
ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่   ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีสูงสุด รองลงมาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช            
จังหวัดชุมพร  จังหวัดกระบี่  และจังหวัดพังงา  
 ส าหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนสูงสุดในไตรมาสที่สามของปี  2558  เป็นกิจการสวนสนุก               
เงินลงทุนประมาณ 1,440 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการจังหวัดภูเก็ต ของ ROGER RENSCH TEYNOLDS III                    
รองลงมา คือ กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม เงินลงทุนประมาณ 1,137 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการจังหวัดภูเก็ต                                       
ของบริษัท คาร์นิวัล เมจิก จ ากัด  และกิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล เงินลงทุนประมาณ 723 ล้านบาท                  
ที่ตั้งโครงการจังหวัดภูเก็ต  ของบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ากัด                                        
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน

(โครงกำร) 

เงินลงทุน

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง

งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

แปรรูปสัตว์น้ า 1 10 200 จ.สุราษฎร์ธานี  

ไบโอดีเซล 1 350 28 จ.สุราษฎร์ธานี  

น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ 1 178.2 44 จ.สุราษฎร์ธานี  

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาลม์อบแห้ง 6 2,520.6 542 
จ.กระบี่(3) 
จ.ชุมพร 

จ.นครศรีธรรมราช(2) 



น้ ามันปาล์มดิบ 3 98.8 69 จ.ชุมพร(3) 

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาต ิ 1 110 66 จ.ภูเก็ต 

ยางแท่ง (Block Rubber)และหรือยางผสม          

( Compound  Rubber) 
2 678 622 จ.สุราษฎร์ธาน(ี2) 

อาหารอบแห้ง เช่น ผลไม้อบแห้ง            

เนื้อสัตว์อบแห้ง           
1 30 28 

จ.ชุมพร 

เนื้อปูแช่แข็ง 1 10 30 จ.สุราษฎร์ธาน ี

สัตว์น้ า 1 20 54 พังงา 

สิ่งปรุงแต่งอาหาร 1 11 11 จ.สุราษฎร์ธานี  

ถ่านกัมมันต ์ 1 60 49 จ.สุราษฎร์ธาน ี

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 7 916 352 
จ.สุราษฎร์ธาน(ี6) 
จ.นครศรีธรรมราช 

ซอฟต์แวร์ 2 5.51 14 จ.ภูเก็ต(2) 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 3 397.1 42 จ.นครศรีธรรมราช          
จ.สุราษฎร์ธาน(ี2) 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 2 783 36 จ.นครศรีธรรมราช(2) 

ไฟฟ้าจากงานแสงอาทิตย ์ 1 14 2 จ.ภูเก็ต  

สวนสนุก 1 1,440 313 จ.ภูเก็ต 

โรงแรม 3 1,001.7 319 
จ.ภูเก็ต(2)                   

จ.นครศรีธรรมราช 

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 2 1,291.6 1236 จ.ภูเก็ต(2) 



2557 2558

ไมเ่กนิ  20 11 9

มำกกว่ำ  20 - 200 25 21

มำกกว่ำ  200 - 500 8 11

มำกกว่ำ  500 - 1,000 5 2

มำกกว่ำ  1,000 2 2

จ ำนวนโครงกำร

ม.ค.-ก.ย.ขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

ขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเล 1 116.4 21 จ.ภูเก็ต  

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 1 156 21 จ.ภูเก็ต 

ศูนย์ฟื้นฟสูุขภาพ 1 89 43 จ.ภูเก็ต 

บริการที่จอดเรือทองเที่ยว 1 497.5 29 จ.ภูเก็ต  

รวม 45 10,784.4 4,172  

 

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  

 ไตรมาสที่สามของปี 2558  ขนาดการ
ลงทุนไม่เกิน 20  ล้านบาท จ านวน 9 โครงการ กิจการ
ซอฟต์แวร์จ านวน 2 โครงการ กิจการสัตว์น้ าแปรรูป            
กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ กิจการน้ ามันปาล์มดิบและ
เมล็ด ในปาล์มอบแห้ ง  กิ จการผลิต เนื้ อปู แช่ แข็ ง          
กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร  กิจการสัตว์น้ า กิจการ
ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

 
ขนาดการลงทุน เกิน 20 - 200  ล้านบาท จ านวน 21 โครงการ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดจ านวน 6 

โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 2 โครงการ กิจการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ กิจการผลิตถ่านกัมมันต์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม กิจการเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว และกิจการผลิตไบโอดีเซล กิจการ
ผลิตอาหารอบแห้ง กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ กิจการโรงแรม และขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล  

ขนาดการลงทุน 200 - 500  ล้านบาท จ านวน  11 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม
อบแห้งจ านวน 4 โครงการ ยางแท่ง (Block Rubber)และหรือยางผสม( Compound Rubber)จ านวน 2 โครงการ
กิจการโรงแรมจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตยางธรรมชาติ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด และกิจการบริการที่จอด
เรือทองเที่ยว  

ขนาดการลงทุน 500 – 1,000  ล้านบาท จ านวน  2 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและกิจการผลิต
น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง  

ขนาดการลงทุนมากว่า 1,000  ล้านบาท จ านวน  2 โครงการ กิจการสวนสนุกและกิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 



กำรลงทุน  
 
 

 
 
 
 
 
 

 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ านวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76  

 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18    ฮ่องกงและคาซัคสถาน มาเลเชีย 
อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์  นิวซีแลนด์ เบลเยียม  

 หุ้นต่างทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8 ฮ่องกง  ออสเตรเลีย เบลเยียม อเมริกา  

 
รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  

ล ำดับ 
 

บริษัท 
 

ที่ต้ังโครงกำร 
 

ผลิตภัณฑ์/กิจกำร 
 

เงิน
ลงทุน 

 

สัญชำติ 
ผู้ถือหุ้น 

 

กำรจ้ำง
งำน 

1 
 

สามารถรุ่งเรืองปาล์ม
จ ากัด 

21/1 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา      
อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 

ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 
(1.12) 

59 ไทย 
 

15 

2 
 

เอส.พี.โอ.อะโกร
อินดัสตรี้ส์ จ ากดั 

 
 

81 หมู่ที่ 4 ถนนพระแสง        
- ทุ่งใหญ่ ต.สินปุน              

อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 
84210 

น้ ามันปาลม์ดิบ และน้ ามัน
เมลด็ในปาล์มดิบ 

(1.12) 

178.2 ไทย 
 

44 

3 วอยซ์เบอสท์เทรด 
จ ากัด 

80/20 หมู่ที ่6 ถนนเลี่ยง
เมือง ต.มะขามเตี้ย                

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 

ถ่านกัมมันต ์
(1.17) 

60 ไทย 49 

4 บางขันพาราวู้ด 
อินดัสตรี้ จ ากัด 

135 หมู่ที่ 9 ถนนบ่อล้อ-ล า
ทับ ต.บ้านล านาว 

อ.บางขัน 
จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
(7.1.1) 

60 ไทย 10 

5 ไทยทาโลว์แอนด์
ออยล์ จ ากัด 

118 หมู่ที่ 8 ถนน
นครศรีธรรมราช-หัวไทร         
ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่           

จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(7.1.1) 

97 ไทย 16 

6 มิซาริ จ ากดั จ.ภูเก็ต โรงแรม 
(7.4) 

459.7 ฮ่องกง 151 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 
76 % 

หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 
16 % 

หุ้นต่ำงชำติท้ังสิ้น 
8 % 



7 ปาล์มธารา จ ากัด 82/2 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งตะไคร    
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 

น้ ามันปาลม์ดิบ 
(1.12) 

24.8 ไทย 34 

8 นายสรนันท์ นนท
สวัสดิศ์ร ี

146/1 ม.3 ถ.สุราษฎร์              
-ตะกั่วป่า ต.บางมะเดื่อ         
อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธาน ี

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

53 ไทย 34 

9 ไทยทาโลว์แอนด์
ออยล์ จ ากัด 

118 หมู่ที ่8 ถนน
นครศรีธรรมราช-หัวไทร         
ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่       

จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(7.1.1) 

190.2 ไทย 16 

10 Mr.Gostev Vadim 74-75 ม.15 ต.วิชิต         
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ศูนย์แสดงศลิปวัฒนธรรม 
(7.3) 

154.6 ไทยฮ่องกง
คาซัคสถาน 

16 

11 สุรพล สิริพงสกร จ.สุราษฎร์ธาน ี เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

200 ไทย 64 

12 ภัทร ปาลม์ออยล์ 
จ ากัด 

337/4 ถนนอุตรกิจ          
ต.ปากน้ า อ.เมือง            
จ. กระบี่ 81000 

น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

491 ไทย 65 

13 เชียงตะวัน เนเจอรร์ัล 
ปาล์มออยล์ จ ากัด 

112/1 ต.วิสัยเหนือ         
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

น้ ามันปาลม์ดิบ 
(1.12) 

15 ไทย 20 

14 น าชัยขนส่งทางทะเล 
จ ากัด 

64/4 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา         
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือ
ท่องเที่ยว 

(7.3) 

156 ไทย  21 

15 เอ็มเคเอส รีนิวเอเบลิ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 

132/6 หมู่ที่ 5                
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง          
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

140 ไทย  36 

16 อมร วรชมพ ู จ.สุราษฎร์ธาน ี เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

17 อมร วรชมพ ู จ.สุราษฎร์ธานี  เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

18 อมร วรชมพ ู จ.นครศรีธรรมราช  เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

19 วิยะเครป โปรดักส์ 
จ ากัด 

75/2 หมู่ที่ 2 ถนนหัวโอ        
ต.พุมเรยีง อ.ไชยา              

จ.สุราษฎร์ธานี 84110 

แปรรูปสัตว์น้ า  
(1.11) 

10 ไทย 200 

20 บดี เชิดวิศวพันธุ ์ 24/5 หมู่ 4 ถนนเอเชีย           
ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน            

จ.สุราษฎร์ธาน ี

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

25 ไทย 8 



21 ขวัญชาติ สายน้อย จ.ชุมพร น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

344 ไทย 76 

22 นามหงส์น้ ามันปาล์ม 
จ ากัด 

168 ถนนเขา-ทุ่งใหญ่         
ต.พรุเตยีว อ.เขาพนม        

จ.กระบี่ 81140 

น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

495 ไทยมาเลเชีย 180 

23 นิว ไบโอดีเซล จ ากัด 23 หมู่ 6 ต.เสวียด 
มาเลเซีย 

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไบโอดีเซล 
(1.18) 

350 ไทยมาเลเชีย 28 

24 
 

บริษัท มะขาม เบย์ 
มาริน่า จ ากัด 

56/17 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา       
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

บริการที่จอดเรือทองเที่ยว 
(7.3)       

479.5 ไทย 29 

25 
 

บริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาลม์ จ ากัด 

(มหาชน) 

173/2 ต.ท่าประจะ           
อ.ชะอวด                        

จ.นครศรีธรรมราช 

น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

324.6 ไทยอังกฤษ 
สวิตเซอร์แลนด์       

นิว ซีแลน 

76 

26 
 

ศิริกูล ธารรีัตนาบลูย ์ 5/2 ต.ปากน้ า อ.เมือง          
จ.ชุมพร 

อาหารอบแห้ง เช่น ผลไม้
อบแห้ง เนื้อสัตว์อบแห้ง          

เป็นต้น 
(1.17)       

30 ไทย 28 

27 วงศ์บัณฑิต จ ากดั จ.สุราษฎร์ธาน ี ยางแท่ง (Block Rubber)และ 
หรือยางผสม ( Compound  

Rubber) 

339 ไทยมาเลเชีย 311 

28 วงศ์บัณฑิต จ ากดั จ.สุราษฎร์ธาน ี ยางแท่ง (Block Rubber)และ 
หรือยางผสม ( Compound  

Rubber) 

339 ไทยมาเลเชีย 311 

29 AARON FRANKLIN 68/8 อาคาร Wings Villa 
7 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง           

จ.ภูเก็ต  

ซอฟด์แวร ์
(5.7) 

1.8 ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด ์

4 

30 MICHAEL DHULST 24/23 หมู่ที่ 6 อาคารเลค
วูดฮิลล์ ต.เชิงทะเล         
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

ซอฟต์แวร ์
(5.7) 

3.71 เบลเยยีม

โปรตุเกส
เยอรมนั 

ออสเตรีย 

11 

31 กัมปนาถ เลาเม๊าะ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
(7.23.4) 

89 ไทย 43 

32 สุวณีย์ ทิพย์หมัด 75/2 หมู่ที่ 2 ถนนหัวโอ     
ต.พุมเรยีง อ.ไชยา           

จ.สุราษฎร์ธานี 84110 

เนื้อปูแช่แข็ง 
(1.5.2) 

10 ไทย 30 

33 อารีวรรณ พรหม
สุวรรณ 

33/11 ต.คลองไทร          
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธาน ี

สิ่งปรุงแต่งอาหาร 
(1.11.6) 

11 ไทย 11 
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ROGER RENSCH 
TEYNOLDS III 

หมู่ที่ 6 ซ.น้ าตกกะทู้ ต.กะ
ทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 

สวนสนุก 
 (7.3)       

1,440 อเมริกาฮ่องกง 313 

35 น าชัยขนส่งทางทะเล 
จ ากัด 

64/4 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา             
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ขนถ่ายสินค้าส าหรับ             
เรือเดินทะเล 

(7.1) 

116.4 ไทย 21 

36 พระแสงกรีน            
พาวเวอร์ จ ากัด 

111/1 หมู่ที่ 4 ต.สินปุน   
อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 

84210 

ไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพ 
(7.1.1.2) 

109.9 ไทย 10 

37 ป.พานิชรุ่งเรือง  
ปาล์มออยล์ 2 จ ากัด 

325 หมู่ที่ 5 ต.ทับปริก        
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.10) 

359 ไทย 65 

38 ศิพัชรปัณณ์ จ ากัด 55 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 80210 

โรงแรม 
(7.23.1) 

125 ไทย 47 

39 ศาริณี สกุลส่อง
บุญศิร ิ

อ.ชะอวด                     
จ.นครศรีธรรมราช 

น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

525 ไทย 80 

40 แอ็ดเรอร์ กรุป๊ จ ากัด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โรงแรม 
(7.23.1) 

417 ไทย 121 

41 เพียวลาเทค จ ากดั ต.ศรสีุนทร อ.ถลาง ภูเกต็ ผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาต ิ
(1.14.2) 

110 ไทย 66 

42 ออสการ์ เซฟ เดอะ 
เวิลด์ จ ากดั 

ต.ไสหร้า อ.ฉวาง              
จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากชีวมวล 
(7.1.1.2) 

 

723 ไทย 26 

43 เนช่ันแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์ 5 เอ จ ากัด 

ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
83000 

ไฟฟ้าจากงานแสงอาทิตย ์
(7.1.1) 

14 ไทย 2 

44 คาร์นิวัล เมจิก จ ากัด ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ศูนย์แสดงศลิปวัฒนธรรม 
(7.22.4) 

1,137 ไทย 1,220 

45 ไอ แอนด์ วี ไบโอ 
จ ากัด 

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  สัตว์น้ า 
(1.6) 

20 ไทยเบลเยียม 54 
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