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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 20 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 

 
 

 



จ ำนวนโครงกำร

เงินลงทุน(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)

เมษำยน
2557

5

882

115

สรุปภาวะการลงทุนภาคใต้ตอนบนเดือน เมษายน 2557 

การลงทุนในเดือนเมษายน 2557 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 5 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 882 
ล้านบาท การจ้างงาน 115 คน ในเดือนนี้มีกิจการที่น่าสนใจเป็นกิจผลิตน้ ามันสังเคราะห์จากเศษพลาสติก       
ก าลังการผลิตประมาณ 2,453,700 ลิตรต่อปี ของบริษัทคลีน ซิตี้ พาวเวอร์ จ ากัด ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี      
กิจการไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 2 โครงการ  ก าลังการผลิตรวม 10,600 KILOWATT  ที่ตั้งโครงการอยู่ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งสิ้น  กิจการโรงแรมขนาด 180 ห้องและกิจการซอฟต์แวร์  ที่ตั้งโครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
ทั้งสิ้น      

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัต ิ จ ำนวน
(โครงกำร) 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง
งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

น้ ามันสังเคราะห์จากเศษพลาสติก  1 61 24 จ.สุราษฎร์ธาน ี

ซอฟต์แวร์ 1 2.4 20 จ.ภูเก็ต 

โรงแรม 1 450 52 จ.ภูเก็ต 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2 368.6 19 จ.สุราษฎร์ธานี(2) 

รวม 5 882 115  

 

 

 

 

 

 



 

รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/การร่วมทุน 

 

ผลิตภัณฑ์และก าลัง
การผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจการ 

 

 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

 

 

การจ้าง
งานไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร  
1  คลีน ซิตี้ พาวเวอร์ 

จ ากัด 
(หุน้ไทยทั้งสิ้น)   

น้ ามันสังเคราะห์
จากพลาสติก 

2,453,700 ลิตร 

1.18 61 24 103 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย 
สุราษฎร์ธานี  

หมวด 5 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
2  เจ็ทเรดาร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น) 

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.4 20 17/33 หมู่ที่ 2 ซอยอารี 
ถนนวิเศษ ต.ราไวย์       

อ.เมือง ภูเก็ต 83130 

หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค  
   3 พี.ซี.ปาล์ม (2550) 

จ ากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 4,600 
KILOWATT  

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

โทร : 077-224202-3 

 4 สมอทองปาล์ม2 
จ ากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 6,000 
KILOWATT 

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

จ.สุราษฎร์ธาน ี

5 ภูเก็ต โคสท์ตอล 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ 

จ ากัด  
(หุ้นอังกฤษ) 

โรงแรมขนาด 180 
ห้อง 

7.4.3 450 52 จ.ภูเก็ต 

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

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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

mailto:surat@boi.go.th

