
 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

                                                                            ฉบับท่ี 7/2557  ประจ ำเดือน กรกฎำคม 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                                                                   
 

 
 
 

ประกำศ คสช. ฉบับที่ 100 ให้ย้ำยบีโอไอขึ้นตรงต่อส ำนักนำยกฯ แทนกระทรวงอุตสำหกรรม  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ออกประกำศฉบับที่ 100 เรื่องกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม และกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนมีประสิทธิภำพ จึงสมควรโอนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) 
กระทวงอุตสำหกรรม ไปเป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 

BOI โอน ขึ้นตรงส ำนักนำยกฯ ประกำศ ของ คสช. ฉบับที่ 100   



             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 

 
 

 

 

 

 

 



จ ำนวนโครงกำร

เงินลงทุน(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)

กรกฎำคม
2557
19

6,543.6

1,018

สรุปภาวะการลงทุนภาคใต้ตอนบนเดือนกรกฎาคม 2557 

กำรลงทุนในเดือนกรกฎำคม 2557 ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 19 โครงกำร เงินลงทุนจ ำนวน 
6,543.6 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 1,008 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจกำรผลิตพลังงำนทดแทนจ ำนวน 11 โครงกำร กิจกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำจ ำนวน 8 โครงกำร กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก เชื้อเพลิงชีวมวล 
จ ำนวน 2 โครงกำร กิจกำรผลิตไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ กิจกำรผลิตน้ ำมันปำล์มดิบและน้ ำมันเมล็ดในปำล์มจ ำนวน 3 
โครงกำร  กิจกำรโรงแรมจ ำนวน 3 โครงกำร กิจกำรผลิตขวดพลำสติกกึ่งส ำเร็จรูป และกิจกำรซอฟต์แวร์  
ที่ตั้งโครงกำรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดนครศรีธรรมรำช  จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดพังงำ  

 

 
 
 
 
 

 
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 

 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัต ิ จ ำนวน
(โครงกำร) 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง
งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

ไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ   8 12.8 16 จ.ระนอง(8) 

ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล 2 1,188.5 110 
จ.นครศรีธรรมรำช 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

ไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ  1 300 20 จ.กระบี่  

น้ ำมันปำล์มดิบและน้ ำมันเมล็ดในปำล์ม 3 1,566.9 317 
จ.ชุมพร 
จ.พังงำ 

ขวดพลำสติกกึ่งส ำเร็จรูป 1 116.1 36 จ.สุรำษฎร์ธำนี  

ซอฟต์แวร์ 1 2.3 6 จ.ภูเก็ต  

โรงแรม 3 3,357 513 จ.ภูเก็ต(3) 

รวม 18 6,543.6 1,018  

 



รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  
 

 
 

 

บริษัท/กำรร่วมทุน 

 

ผลิตภัณฑ์และก ำลัง
กำรผลิต (ต่อปี) 

 

ประเภท
กิจกำร 

 

 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

 

 

การจ้าง
งานไทย 

(คน) 

 

ที่ตั้ง 

 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร  
1 นำยโกวิท ควรทรง

ธรรม 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

น้ ำมันปำล์มดิบ 
72,000 ตัน 

น้ ำมันเมล็ดใน
ปำล์ม 9,900 ตัน 

1.12 480 55 อ.ท่ำแซะ ชุมพร  

2 ศรีเจริญ ปำล์ม 
ออยล์ จ ำกัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

น้ ำมันปำล์มดิบ 
97,920 ตัน 

น้ ำมันเมล็ดใน
ปำล์ม 15,897 ตัน 

เมล็ดในปำล์ม
อบแห้ง 34,560 

ตัน  

1.12 510.4 82      ถนนทำงหลวงปะทิว    
-ท่ำเซะ ต.ทะเลทรัพย์     

อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
โทร  : 02-2542954 

3 เอส ที ปำล์ม จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

น้ ำมันปำล์มดิบ 
142,560 ตัน 
เมล็ดในปำล์ม

อบแห้ง 36,432 
ตัน  

1.12 576.5 180 ต.รมณีย์ อ.กะปง 
จ. พังงำ 

โทร : 089-6622275 

หมวด 5 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
4
  

นำยปฏิมำ บุนพรหม
เกสรำ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.3 6 88/9 ถนนเจ้ำฟ้ำตะวันตก 
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 โทร : 089-4740065 

หมวด 6 เคมี กระดำษและพลำสติก 
5 เพชรแพค จ ำกัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 
ขวดพลำสติกกึ่ง

ส ำเร็จรูป 
(Preform) 3,140 

ตัน 
 
 
 
 
 

 

6.12 116.1 36 198 หมู่ที่ 5 ต.ท่ำโรงช้ำง 
อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 



หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค  
   6 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   
ไฟฟ้ำจำก

แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคำ 10 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2  ต.ทรำยแดง อ.เมือง     
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

 7 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2  118/3 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง 
จ. ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

   8 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 10/7 ต.ทรำยแดง อ.เมือง 
จ. ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

   9 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 118/3 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง 
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

   10 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 57 ต.ทรำยแดง อ.เมือง  
จ. ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

     11 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 8/7 ต.ทรำยแดง อ.เมือง 
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

  12 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 13/5 ต.บำงแก้ว อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

  13 ทรัพย์สกุลชัย จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)   

ไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคำ 10 
กิโลวัตต์ 

7.1.1 1.6 2 28/1 ต.ทรำยแดง อ.เมือง 
จ.ระนอง  

โทร : 083-788-8964 

 14 ปณวัฒน์ รีนิวเอเบิล 
จ ำกัด  

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ชีวภำพ 4,990 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 300 20 1 ต.คลองยำ อ.อ่ำวลึก 
กระบี่ 

โทร : 025-705-580 



15 แสงศิริอุตสำหกรรม
เกษตร จ ำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง
ชีวมวล 6,900 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 433 50 57 หมู่ที่ 5 ถนนสำย 44 
ต.ทุ่งรัง อ.กำญจนดิษฐ์   

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

โทร : 077-278600-48 

16 ทุ่งสัง กรีน จ ำกัด 
(หุ้นไทยกับ
เยอรมันนี) 

ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง
ชีวมวล 9,500 

กิโลวัตต์ 

7.1.1 755.5 60 ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง     
ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่            
จ.นครศรีธรรมรำช 

โทร : 02-9426491-6 ต่อ 
777 

17 เอ็มเมอรัลด์ เบย์    
รีสอร์ท จ ำกัด  

โรงแรม 80 ห้อง 7.4.3 1,598 256 ถนนเมืองเงิน ต.ป่ำตอง  
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

18 เอ็มเมอรัลด์ เบย์    
รีสอร์ท จ ำกัด  

โรงแรม 31 ห้อง 7.4.3 1,198 209 ถนนเมืองเงิน ต.ป่ำตอง   
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

19 บูทิค ภูเก็ต โฟร์ 
จ ำกัด 

(หุ้นไทยกับ
มอริเชียส) 

โรงแรม 171 ห้อง 7.4.3 561 48 13/31-35 ถนนนพระ
บำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้  

จ. ภูเก็ต 

โทร : 02-6208777 

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

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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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