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ใกล้เข้ำมำแล้ว... งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9                             
จัดขึ้นในวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2558 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)                                               
ภำยในงำนท่ำนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่ำสนใจมำกมำย ได้แก่  
 Subcontracting Exhibition นิทรรศการอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย และภูมิภาคเอเชีย โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการรับช่วงการผลิตทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 300 ราย 
 Business Matchmaking Program กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เพื่อเปิด

โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรับช่วงการผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วน SMEs ไทย ในการแสวงหาพันธมิตร
ทางการค้า (Business Partners) การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Collaboration) 
ตลอดจนขยายช่องทางการตลาด(Market Channels) ใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้รูปแบบกิกรรมจะเป็นการ
ประชุมเจรจาธุรกิจ แบบเข้มข้นในลักษณะรายบริษัท โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมนัดหมาย
เจรจาธุรกิจ ( Pre Arrange One-on-One Meeting) ซึ่งเปิดโอกาสให้ส าหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพ่ือขอจ าดท านัดหมายได้ทั้งสองฝ่าย 

 Buyers’ Village คูหาส าหรับการจัดแสดงชิ้นส่วนที่ผู้ซื้อต้องการจัดซื้อจัดหาผู้รับช่วงการผลิตโดย
ประกอบด้วยบริษัทผู้ซื้อชั้นน ารวมทั้งหน่วยงาน IPOs (International Procurement Offices) ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 Seminar การสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน การ
แนะน ากลยุทธิ์การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
บริษัท ยูบีเอ็ม เอชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
โทร (66) 0 2642 6911 ต่อ 418 โทรสาร (66) 0 2642 7433 อีเมล์ Pacharapan.p@ubm.com 
หน่วยพัฒนำกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรม (BUILD) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
โทร.(66) 0 2553 8339  โทรสาร (66) 0 2553 8325 อีเมล์ sourcing@boi.go.th  

 

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                                                                   
 

นบัถอยหลงั  งานซบัคอนไทยแลนด ์2015 
 

mailto:sourcing@boi.go.th


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 6 ประเด็นส ำคัญ ได้แก ่
1  ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรม  การสร้างมูลคา่เพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  และการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสรมิการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
2 ส่งเสริมกจิการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน   
3 ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วง
โซ่มูลค่า  
4 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา การสร้าง
นวัตกรรม  การสร้างมูลคา่เพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  และการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสรมิการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
5 ส่งเสริมกจิการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน   
6 ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วง
โซ่มูลค่า  

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

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

มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ใหม่ 38 ประเภท 

 หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร   8 ประเภท เช่น 
การขยายพันธ์ุสตัว์หรือเลี้ยงสตัว์ การคัดคณุภาพ บรรจุ และเก็บ 
รักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ผลิตภณัฑ์จากยางธรรมชาต ิ

 หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน  5 ประเภท เช่น แก้ว
หรือเซรามิกส์  ช้ินส่วนเหล็กหล่อและเหล็กทุบ  

 หมวดอุตสาหกรรมเบา  7 ประเภท เช่น สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเรอืน อัญมณีและเครื่องประดบั  

 หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท 
เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ช้ินส่วนยานพาหนะ 
การต่อเรือหรือซ่อมเรือ  

 หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร ์

 หมวดเคมีภณัฑ์ พลาสติก และกระดาษ  4 ประเภท ได้แก่ 
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรไีซเคิล  ยา สิ่งพิมพ์  

 หมวดกิจการบริการและสาธารณปูโภค  4 ประเภท ได้แก่ 
ศูนย์บริการโลจสิติกส์ ภาพยนตรไ์ทย การบริการแก่ธรุกิจสร้าง
ภาพยนตร์ โรงแรม 

 

สิทธิและประโยชน์ 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึน้ 2 ปีจากเกณฑ์

ปกติ  
 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิตามคณุค่าของโครงการ 

(Merit-based Incentives): ผ่อนปรนเง่ือนไขลง
ครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ปกติ ตัวอย่างเช่น หากมีการลงทุน
หรือมีค่าใช้จ่ายที่เข้าหลักเกณฑร์วมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก ให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิม่เตมิอีก 1 ปี แต่รวม
แล้วไมเ่กิน 8 ปี เป็นต้น 

เงื่อนไข  
 เงินลงทนุไมน่้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่า

ที่ดินและทุนหมุนเวียน  
 ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 
 อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่เกิน 3 : 1 
 อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 

10  ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ ในเคร่ืองจักร
หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่
ใช้ในโครงการ   

 เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการ
ส่งเสริมแล้ว มีสนิทรัพย์ถาวรสทุธิหรือขนาดลงทนุ
ไม่รวมค่าที่ดนิและทนุหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 

ส าหรับมาตรการใหม่ท่ีเร่ิมใช ้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 และตอ้งยืน่ขอส่งเสริมภายใน 31 ธนัวาคม 2560 

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


เพิ่ม/(ลด)
2557 2558 %

จ ำนวนโครงกำร 68 15 23 53
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท)   16,629.5 1,308 4,060.5 210

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)        2,828 985 1,293 31

มกรำคม - มีนำคม
2557

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไตรมาสแรกของปี 2558   
 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนบน 7 

จังหวัด ใน ปี 2558 การลงทุนในช่วงไตรมาสแรกจ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 4,060.5 ล้านบาท 
การจ้างงาน 1,293 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดจ านวน 7 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ
จ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งจ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพจ านวน 2 โครงการ  กิจการแปรรูปสัตว์น้ า กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ 
กิจการไบโอดีเซล กิจการผลิตถ่านกัมมันต์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการโรงแรม  กิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ เดิน เรื อท่อง เที่ ยวหรือให้ เช่ า เรือท่องเที่ ยว  ที่ ตั้ ง โครงการส่ วนใหญ่อยู่ ใน                          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ ตามล าดับ  
 ส าหรับแนวโน้มการลงทุนภาคใต้ตอนบนช่วงไตรมาสที่สองของปี 2558 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก         
มีนักลงทุนเข้ามาสอบถามและยื่นค าขอรับส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญานที่ดีว่านักลงทุนยังคงเชื่อมั่น
ในศักยภาพการลงทุนในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน  ในภาคใต้ตอนบนช่วง
ไตรมาสที่สองของปี 2558 ได้แก่ ปัญหาด้านแรงงาน และภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรกำรพิเศษอืน่ๆ 
 

 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต 
(ประกำศที่ 1/2557)                                                           
 

 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัด 
(ประกำศที่ 3/2557)                                                           
 

 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
(ประกำศที่ 4/2557)                                                         

 

ท่ำนสำมำรถหำดูรำยละเอียดได้ที่ www.boi.go.th 
 



 
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน
(โครงกำร) 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง
งำน(คน) 

สถำนทีต่ั้งโรงงำน 

แปรรูปสัตว์น้ า 1 10 200 จ.สุราษฎร์ธานี  

ไบโอดีเซล 1 350 28 จ.สุราษฎร์ธานี  

น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ 1 178.2 44 จ.สุราษฎร์ธานี  

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 3 1,330 321 จ.กระบี่(2) 
จ.ชุมพร 

น้ ามันปาล์มดิบ 3 98.8 69 จ.ชุมพร(3) 

ถ่านกัมมันต์ 1 60 49 จ.สุราษฎร์ธาน ี

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

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2 287.2 32 จ.นครศรีธรรมราช          
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 1 60 10 จ.นครศรีธรรมราช 

โรงแรม 1 459.7 151 จ.ภูเกต็ 

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 1 154.6 16 จ.ภูเก็ต 

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 1 156 21 จ.ภูเก็ต 

รวม 23 4,060.5 1,293  

 

 
 
 
 
 



2557 2558

ไมเ่กนิ  20 0 3

มำกกว่ำ  20 - 200 14 16

มำกกว่ำ  200 - 500 1 4

มำกกว่ำ  500 - 1,000 0 0

มำกกว่ำ  1,000 0 0

จ ำนวนโครงกำร

ไตรมำสแรกขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

 

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  
 

ไตรมาสแรก 2558   ขนาดการลงทุนไม่
เกิน 20  ล้านบาท จ านวน 3 โครงการ กิจการสัตว์น้ า
แปรรูป กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ กิจการน้ ามันปาล์ม
ดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง  

ขนาดการลงทุน เกิน 20 - 200  ล้านบาท 
จ านวน 16 โครงการ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด
จ านวน 6 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ          
จ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและ

น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ กิจการผลิตถ่านกัมมันต์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล  กิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม กิจการเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว และกิจการผลิตไบโอดีเซล 

ขนาดการลงทุน 200 - 500  ล้านบาท จ านวน 4 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม
อบแห้งจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด และกิจการโรงแรม 
 
กำรลงทุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86  

 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9    ฮ่องกงและ
คาซัคสถาน มาเลเชีย 

 หุ้นต่างทั้งสิ้นจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ฮ่องกง  
 
 
 
 
 
 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 
86 % 

หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 
9 % 

หุ้นต่ำงชำติท้ังสิ้น 
5 % 



รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  

ล ำดับ 
 

บริษัท 
 

ที่ต้ังโครงกำร 
 

ผลิตภัณฑ์/กิจกำร 
 

เงินลงทุน 
 

สัญชำติ 
ผู้ถือหุ้น 

 

กำรจ้ำง
งำน 

1 
 

สามารถรุ่งเรืองปาล์ม
จ ากัด 

 

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

ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 
(1.12) 

 

59 หุ้นไทย 
 

15 

2 
 

เอส.พี.โอ.อะโกร
อินดัสตรี้ส์ จ ากดั 

 
 

81 หมู่ที่ 4 ถนนพระแสง - 
ทุ่งใหญ่ ต.สินปุน อ.พระแสง      

สุราษฎร์ธานี 84210 
 

น้ ามันปาลม์ดิบ และน้ ามัน
เมลด็ในปาล์มดิบ 

(1.12) 

178.2 หุ้นไทย 
 

44 

3 วอยซ์เบอสท์เทรด 
จ ากัด 

80/20 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยง
เมือง ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง          

สุราษฎร์ธานี 84000 

ถ่านกัมมันต ์
(1.17) 

60 หุ้นไทย 49 

4 บางขันพาราวู้ด 
อินดัสตรี้ จ ากัด 

135 หมู่ที่ 9 ถนนบ่อล้อ-ล า
ทับ ต.บา้นล านาว อ.บางขัน 

นครศรีธรรมราช 80360 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
(7.1.1) 

60 หุ้นไทย 10 

5 ไทยทาโลว์แอนด์
ออยล์ จ ากัด 

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

นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(7.1.1) 

97 หุ้นไทย 16 

6 มิซาริ จ ากดั ภูเก็ต โรงแรม 
(7.4) 

459.7 หุ้นฮ่องกง 151 

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

น้ ามันปาลม์ดิบ 
(1.12) 

24.8 หุ้นไทย 34 

8 นายสรนันท์ นนท
สวัสดิศ์ร ี

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

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

53 หุ้นไทย 34 

9 ไทยทาโลว์แอนด์
ออยล์ จ ากัด 

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

นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(7.1.1) 

190.2 หุ้นไทย 16 

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

ศูนย์แสดงศลิปวัฒนธรรม 
(7.3) 

154.6 หุ้นไทย
ฮ่องกง

คาซัคสถาน 

16 

11 สุรพล สิริพงสกร สุราษฎร์ธานี เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

200 ไทย 64 

12 ภัทร ปาล์มออยล์ 
จ ากัด 

337/4 ถนนอุตรกิจ          
ต.ปากน้ า อ.เมือง   

กระบี่ 81000 

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ด
ในปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

491 ไทย 65 

13 เชียงตะวัน เนเจอร์
รัล ปาล์มออยล์ 

จ ากัด 

112/1 ต.วิสัยเหนือ         
อ.เมือง ชุมพร 86000 

น้ ามันปาล์มดิบ 
(1.12) 

15 ไทย 20 



 

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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

 

14 น าชัยขนส่งทาง
ทะเล จ ากัด 

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

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้
เช่าเรือท่องเที่ยว 

(7.3) 

156 ไทย  21 

15 เอ็มเคเอส รีนิวเอ
เบิล เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ากัด 

132/6 หมู่ที่ 5 ต.มะขาม
เตี้ย อ.เมือง                 

สุราษฎร์ธานี 84000 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

140 ไทย  36 

16 อมร วรชมพู สุราษฎร์ธานี เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

17 อมร วรชมพู สุราษฎร์ธานี  เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

18 อมร วรชมพู นครศรีธรรมราช  เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

19 วิยะเครป โปรดักส์ 
จ ากัด 

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

สุราษฎร์ธานี 84110 

แปรรูปสัตว์น้ า  
(1.11) 

10 ไทย 200 

20 บดี เชิดวิศวพันธุ์ 24/5 หมู ่4 ถนนเอเชีย           
ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน            

สุราษฎร์ธานี 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

25 ไทย 8 

21 ขวัญชาติ สายน้อย ชุมพร น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ด
ในปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

344 ไทย 76 

22 นามหงส์น้ ามัน
ปาล์ม จ ากัด 

168 ถนนเขา-ทุ่งใหญ่  
ต.พรุเตียว อ.เขาพนม 

กระบี่ 81140 

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ด
ในปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

495 ไทยและ
มาเลเชีย 

180 

23 นิว ไบโอดีเซล 
จ ากัด 

23 หมู่ 6 ต.เสวียด 
มาเลเซีย 

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 

ไบโอดีเซล 
(1.18) 

350 ไทยและ
มาเลเชีย 

28 

mailto:surat@boi.go.th

