
 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                                                                            ฉบับท่ี 6/2557  ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOI ประกำศ 2 มำตรกำร  ส่งเสริม SMEs  

มำตรกำรแรก เพิ่มขีดควำมสำมำรถของ SMEs   39 ประเภท  
 กิจกำรที่เพ่ิมมูลค่ำแก่สินค้ำภำคเกษตรกรรม รวมจ ำนวน 13 ประเภทกิจกำร อำทิ กำรขยำยพันธุ์พืชและ

สัตว์ กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพและปุ๋ยอินทรีย์ อำหำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยำง เป็นต้น 

 กิจกำรที่ใช้ทักษะกำรผลิตและเป็นอุตสำหกรรมสนับสนุนที่ส ำคัญ 16 ประเภท เช่น กำรผลิตเครื่องจักร 
ช้ินส่วนยำนพำหนะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์พลำสติก สิ่งพิมพ์ 

 กิจกำรเชิงสร้ำงสรรค์ 7 ประเภท เช่น ผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเรือน 
ซอฟต์แวร์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กิจกำรบริกำรและสนับสนุนกำรท่องเท่ียว 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                                                                   
 

 

 
   
 เยี่ยมชมกิจกำรผลิตพลำสติกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ทำนตะวันอุตสำหกรรม จ ำกัด  
 เยี่ยมชมกำรผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท สยำมโซล่ำ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ำกัด 
 เยี่ยมชมกิจกำรผลิตน้ ำกะทิบรรจุกระป๋อง ชำวเกำะ ของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด 
 กิจกรรมสัมมนำ เรื่อง “กำญจนบุรี เมืองประตูใหญ่ทวำย-อำเซียน : ปัจจุบันและอนำคต” 
 ส ำรวจศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน กำญจนบุรี นครปฐม  เป็นต้น 

สนใจติดต่อ คุณเนำวรัตน์  พรหมทองนุ่น หรือ คุณลภัสรดำ  ศรีชู 
โทร 077-284-637  

บีโอไอ สุรำษฎร์ธำนี จดักิจกรรม พัฒนำศักยภำพและ 
สร้ำงเครือข่ำยแก่ SMEs ไทย  5 – 8  สิงหำคม  2557 
 รับจ ำนวน 20  ท่ำนเท่ำน้ัน 



             เง่ือนไข 

  ขนำดกำรลงทุน ขัน้ต่ ำ 5 แสนบำท (ไมร่วมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 
 โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วก็ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้  
เมื่อรวมกิจกำรทั้งหมด(BOI และ NON BOI) ต้องมีสินทรัพย์ถำวรสุทธิ   
    หรือขนำดลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท 

 

                                                                                   
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

  ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
  ยกเว้นอำกรขำเข้ำเคร่ืองจักร 

 

ด่วน SMEs ยื่นขอภำยในธันวำคม 2557 เท่ำนั้น 

                                                                                
             

 

 

 

 

 

มำตรกำรที่สอง ส่งเสริม SMEs  

ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



เพิ่ม/(ลด)
2556 2557 %

จ ำนวนโครงกำร 72 43 21 -51
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท) 45,177.9 33,047 2,400.8 -93

กำรจ้ำงงำนไทย(คน) 6,307 3,038 354 -88

มกรำคม - มิถุนำยน
2556

 
ประชุมบอร์ดบีโอไอนัดแรก อนุมัติสง่เสริม 18 โครงกำร เงินลงทุนกว่ำ 1.2 แสนล้ำนบำท 

 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) พลเอกประยุทธ์นั่งประธำนบอร์ดบีโอไอ ประชุมนัดแรกอนุมัติให้กำร

ส่งเสริมจ ำนวน  18  โครงกำรขนำดใหญ ่รวมมูลค่ำเงินลงทุนกว่ำ 122,837.7 ล้ำนบำท ประกอบด้วย  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 3 โครงกำร บริษัทไทย มำลำยำ กลำส จ ำกัด จ ำนวน 3 

โครงกำร บริษัท เซรำมิคอุตสำหกรรมไทย จ ำกัด บริษัทโพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย)  MR. PIETRO 
ALESSANDRO บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอำร์ จ ำกัด บริษัท โทเพร (ประเทศไทย) 
จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด บริษัทเอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี 
จ ำกัด บริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ ำกัด และ MR. MARIO 
D’ANGELO 

ส ำหรับครึ่งปีแรกของปี 2557 กำรลงทุนในภำคใต้ตอนบนในช่วงมกรำคม – มิถุนำยน 2557 มีจ ำนวน 21 
โครงกำร เงินลงทุนทั้งสิ้น 2 ,400.8 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 354 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจกำรผลิตพลังงำนทดแทน 
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำจ ำนวน 8 โครงกำร กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพจ ำนวน 5 
โครงกำร กิจกำรผลิตยำงแผ่นรมควัน กิจกำร Mineral Gypsum กิจกำรผลิตน้ ำมันสังเครำะห์จำกพลำสติก กิจกำรผลิต
ขวดพลำสติกกึ่งส ำเร็จรูป กิจกำรน้ ำยำงข้นและสกิมบล็อก กิจกำรโรงแรม กิจกำรผลิต kaolin และกิจกำร Software 
ที่ตั้งโครงกำรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีจังหวัดนครศรีธรรมรำชจังหวัดชุมพรจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง
ตำมล ำดับ       

อย่ำงไรก็ตำมคำดยังมีกำรขยำยตัว เนื่องจำกมีกำรแต่งตั้งบอร์ดบีโอไอเรียบร้อยแล้วดังนั้นในช่วงไตรมำส 3 ของ
ปี 2557 น่ำจะมีกำรพิจำรณำให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนขนำดกำรลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 200 ล้ำนบำท เพ่ิมมำกขึ้นและมีโครงกำร
ที่รอกำรพิจำรณำค ำขอรับกำรส่งเสริมจ ำนวนกว่ำ 50  โครงกำร เงินลงทุนประมำณ 24,219.3 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำนคน
ไทย  3,349 คนส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกำรผลิตพลังงำนทดแทนกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลจ ำนวน 14 โครงกำร 
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพจ ำนวน 4 โครงกำร  กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมจ ำนวน 4 โครงกำร กิจกำรผลิต
น้ ำมันปำล์มจ ำนวน  5 โครงกำร  กิจกำรผลิตไบโอดีเซลจ ำนวน 3 โครงกำร กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะจ ำนวน 3 โครงกำร  
กิจกำรผลิตยำงแท่งจ ำนวน 3 โครงกำร กิจกำรโรงแรมจ ำนวน 3 โครงกำร กิจกำรผลิต wood pellet  2 โครงกำร 
กิจกำร Software กิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ กิจกำรผลิตยิปซั่ม กิจกำรผลิตถ่ำน carbon กิจกำรผลิตแร่ Dolomite กิจกำร
ผลิตยำงแผ่นรมควัน กิจกำรผลิตขวดพลำสติก กิจกำรผลิตน้ ำประปำ และกิจกำรผลิตถุงมือแพทย์  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน
(โครงกำร) 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง
งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

ยำงแผ่นรมควัน 1 40 30 จ.นครศรีธรรมรำช 

น้ ำยำงข้นและสกิมบล็อก 1 360 71 จ.สุรำษฎร์ธำน ี

Mineral Gypsum 1 32 30 จ.นครศรีธรรมรำช 

Kaolin 1 210.6 7 จ.ระนอง 

น้ ำมันสังเครำะห์จำกพลำสติก 1 61 24 จ.สุรำษฎร์ธำนี  

ขวดพลำสติกกึ่งส ำเร็จรูป และถังพลำสติก  1 75 50 จ.นครศรีธรรมรำช 

Software 1 2.4 20 จ.ภูเก็ต  

ไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 5 716.6 49 จ.สุรำษฎร์ธำนี(4)         
จ.ชุมพร 

ไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ทีต่ิดตั้งบนหลังคำ 8 453.2 21 
จ.ชุมพร(4) 

จ.นครศรีธรรมรำช(2) 
จ.สุรำษฎร์ธำนี(2) 

โรงแรม 1 450 51 จ.ภูเก็ต 

รวม 
21 2,400.8 353  

 

 

 

 

 

 

 



2556 2557

ไมเ่กนิ  20 1 1

มำกกว่ำ  20 - 200 21 17

มำกกว่ำ  200 - 500 10 3

มำกกว่ำ  500 - 1,000 7 0

มำกกว่ำ  1,000 4 0

จ ำนวนโครงกำร

มกรำคม- มิถุนำยนขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

 

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  
 

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ ได้ รับกำร
ส่งเสริมเดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2557     

      ขนำดเงินลงทุนไม่เกิน 20 ล้ำน จ ำนวน 1 
โครงกำร เป็นกิจกำร Software  

ขนำดเงินลงทุน เกิน 20 - 200  ล้ำนบำท 
จ ำนวน 17 โครงกำร  กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคำจ ำนวน 8 โครงกำร กิจกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซชีวภำพจ ำนวน 5 โครงกำร กิจกำรผลิตยำงแผ่น
รมควันและกิจกำร Mineral Gypsum กิจกำรผลิต
น้ ำมันสังเครำะห์จำกพลำสติก และกิจกำรผลิตขวด
พลำสติกก่ึงส ำเร็จรูป  

ขนำดเงินลงทุน 200 - 500  ล้ำนบำท จ ำนวน 
3 โครงกำร กิจกำรน้ ำยำงข้นและสกิมบล็อก  
กิจกำรโรงแรม กิจกำรผลิต kaolin 

 
การลงทุน  

 
 
 
 
 
 
 หุ้นไทยทั้งสิ้น จ ำนวน 18 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 85.72   

 หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ มำเลเชีย อังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 9.53  

 หุ้นต่ำงชำติทั้งสิ้นจ ำนวน  1 โครงกำร ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 4.75    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 
85.72 % 

หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 
9.53 % 

หุ้นต่ำงชำติท้ังสิ้น 
4.75 % 



รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/กำรร่วมทุน 

 

ผลิตภณัฑ์และก ำลัง
กำรผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจกำร 

 

 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

 

 

กำรจ้ำงงำน
ไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 
1  ไทยสริิพร จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  
ยำงแผ่นรมควันและ
หรือยำงแผ่นอบแห้ง 

4,500 ตัน  

1.16 40 30 2/1 หมู่ที่ 7 ถนนท่ำแพ-ท่ำ
ศำลำ ต.ท่ำศำลำ               

อ.ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 
80160                               

โทร : 086-3191733 

2 ท่ำฉำงรับเบอร์ จ ำกัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

น้ ำยำงข้น 142,570 
ตัน  

สกิมบล็อก 6,440 ตัน 

1.16 360 71 79 หมู่ที่ 3 ต.ท่ำฉำง          
อ.ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี 84150                        

โทร  : 077-277700 

 

3  คลีน ซิตี้ พำวเวอร์ 
จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

น้ ำมันสังเครำะห์จำก
พลำสติก 2,453,700 

ลิตร 

1.18 61 24 103 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย     
สุรำษฎร์ธำนี  

หมวด 2  เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะขัน้มูลฐำน  
   4 ทุ่งใหญ่ มิเนอรัล จ ำกดั 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 
Mineral Gypsum 
150,000 TONS  

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

80240 

 5 มินเนอรัล รีซอรส์เซส ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น) 

Kaolin 50,000 
TONS 

2.2 210.6 7 ต.หำดส้มแป้น อ.เมือง ระนอง 

โทร : 077-862440-1 

หมวด 5 อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
6  เจ็ทเรดำร์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น) 

ซอฟต์แวร ์ 5.8 2.4 20 17/33 หมู่ที่ 2 ซอยอำรี ถนน
วิเศษ ต.รำไวย์   อ.เมือง ภูเก็ต 

83130 
 
 
 
 
 
 



หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดำษและพลำสติก  
7  เตยหอมพลำสติก 

จ ำกัด 
(ไทยทั้งสิ้น) 

ขวดพลำสติกกึ่ง
ส ำเรจ็รูป (Preform) 
140,000,000 ช้ิน 

ถังพลำสติก 864,000 
ใบ  

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

นครศรีธรรมรำช 80110 

โทร : 075-329942-3 

หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค  
  8  กำญจนดิษฐ์น้ ำมัน

ปำล์ม จ ำกดั  
 (หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
2,000 กิโลวัตต์  

7.1.1 138 10 179 หมู่ที่ 1 ต.ท่ำอุแท        
อ.กำญจนดิษฐ์        สุรำษฎร์
ธำนี 84160    โทร : 077-

953012 

9 เจริญ น้ ำมันปำลม์ 
จ ำกัด 

 (หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
3,000 กิโลวัตต์  

7.1.1 110 10 14 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม   
ต.วังใหม่ อ.เมือง ชุมพร 

86190  โทร : 081-4761000 

   10 ป. พำนิชรุ่งเรือง ปำล์ม
ออยล์ จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
2,200 กิโลวัตต์  

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

11  โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ 
พำวเวอร์ จ ำกัด  
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)     

 

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคำ 753 กิโลวัตต์  

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

นครศรีธรรมรำช 

12  สยำม กันกุล โซลำร์ 
เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)     

 

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคำ 999 กิโลวัตต์  

7.1.1 62 5 58 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด             
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง 

นครศรีธรรมรำช 

  13 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)    

ไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคำ 
1,000 กิโลวัตต ์

7.1.1 50 2 89 ถนนนคร-ปำกพนัง       
ต.ในเมือง อ.เมือง 
นครศรีธรรมรำช 

14 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)    

ไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคำ 
1,000 กิโลวัตต ์

7.1.1 50 2 9/1 หมู่ที่ 3 ต.มะขำมเตื้ย    
อ.เมือง สุรำษฎร์ธำน ี

15 แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)     

ไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคำ 
1,000 กิโลวัตต์  

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

16 มรกตคอนกรตี จ ำกัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคำ 991 กิโลวัตต์  

7.1.1 65 3 437-438 หมู่ที่ 5   ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน ชุมพร 86110           

โทร 077-653149 

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


 17 มรกตคอนกรตี จ ำกัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคำ 991 กิโลวัตต์  

7.1.1 65 3 437-438 หมู่ที่ 5   ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน ชุมพร 86110           

โทร 077-653149 

   18 พี.ซี.ปำล์ม (2550) 
จ ำกัด 

(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ชีวภำพ 4,600 
KILOWATT  

7.1.1 194 10  32/2 ต.ดอนสัก              
อ.ดอนสัก จ.สรุำษฎร์ธำน ี

โทร : 077-224202-3 

 19 สมอทองปำล์ม2 จ ำกัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ชีวภำพ 6,000 
KILOWATT 

7.1.1 174.6 9 333 หมู่ที่ 6                     
ต.คลองชะอุ่น อ.พนม            

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

20 ภูเก็ต โคสท์ตอล พร็อพ
เพอร์ตี้ส์ จ ำกดั  
(หุ้นอังกฤษ) 

โรงแรมขนำด 180 
ห้อง 

7.4.3 450 52 จ.ภูเก็ต 

21 มรกต โซล่่ำร์รูฟ จ ำกัด 
(หุ้นไทยท้ังสิ้น)    

ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคำ 991 กิโลวัตต์  

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

86110  

โทร 088-6488013 

  

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

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลขำ่วสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที ่http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

mailto:surat@boi.go.th

