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ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่  6  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  49/21-22 ถ.ศรีวชัิย ต.มะขำมเต้ีย 

อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000   โทรศัพท์ 077-404600   โทรสำร 077-404699  E- mail : surat@boi.go.th :  http://surat@boi.go.th 

 

E- mail : surat@boi.go.th :  http://surat@boi.go.th 

 

ระบบสนบัสนนุงานสง่เสริมการลงทนุ (e-Investment 

Promotion) 
  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560  ค าขอรับการส่งเสริมการทุนจะต้องด าเนินการกรอกค ำขอผ่านระบบงานสนบัสนนุงาน

ส่งเสริมการลงทุน (e-Investment.Promotion)เท่านัน้ ที่เว็บไชต์ http://e-investment.boi.go.th 
ส่วนกำรยื่นค ำขอรับการสง่เสริมสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง  ดงันี ้
          1. ยื่นค าขอที่ส านกังาน       2. ยื่นค าขอผา่นทางระบบออนไลน์  

                                 

 

   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา“วิธีปฏิบัติหลังกำรได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุน” วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสัมมนา“แนวทำงกำรค ำนวณก ำไรประจ ำปีและ

ขำดทุนส ำหรับผู้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน” วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวังใต้            

จั งห วัดสุร าษฎร์ ธา นี   ไม่ เ สียค่ า ใ ช้ จ่ายใดๆ  หากท่ านสนใจเข้ าร่ วม สัมมนาสามารถ ติดต่อไ ด้ที่                           

Tel : 077 404 600  Fax : 077 404 699 หรือ E-Mail : surat@boi.go.th  

ด่วน  BOI SURAT  ขอเชิญเขำ้ร่วมงำนสัมมนำ  

  ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 
จังหวัดขอนแก่น  มีก าหนดจัดกิจกรรม น าคณะผู้ประกอบการเดินทางไป “สร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุน และเพิ่ม
ศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs ไทย ในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสำหกรรมอัญมณี อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมโลจิสติกส์” ณ ประเทศสำธำรณรัฐแห่งเมียนมำ และประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน  ระหว่ำงวันที่ 7-13 พฤษภำคม  2560 เพื่อสร้างเครือข่ายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลาทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

ด่วนรับจ ำนวน 25 ท่ำนเท่ำนั้น  ขอเชญิร่วมกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุนและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs 



2559 2560

จ ำนวนโครงกำร 63 11 8
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท)      22,578 2,315 76.20

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)        5,033 1,031 123

มกรำคม - มีนำคม
2559

สรุปกำรลงทุนภำคใตต้อนบนไตรมำสแรกของปี 2560 
การลงทุนภาคใต้ตอนบนไตรมาสแรกของปี 2560  มีโครงการที่ ไ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน                        

จ านวนทั้งส้ิน  8 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 76.2 ล้านบาท การจ้างงาน 123 คน เป็นกิจการ Software            
จ านวน  7 โครงการ และกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ ที่ต้ังโครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่  

 

 

 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนบนจ านวน  23  โครงการ                
ได้แก่ กิจการ SOFTWARE จ านวน 7  โครงการ กิจการโรงแรมจ านวน 4 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์ม 
จ านวน 2 โครงการ  กิจการศูนย์การค้าชุมชน  กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ  กิจการผลิตน้ ามันมะพร้าว  กิจการผลิต
ยางแท่ ง  กิจการผลิตเครื่ อง ด่ืมสมุนไพร  ศูน ย์บ่ม เพาะนวัตกรรม  กิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ ง                      
กิจการผลิตชีวมวลอัด กิจการที่จอดเรือ และกิจการต่อเรือ    

 
โครงกำรที่ได้รับอนุมตัิกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน

(โครงกำร) 

เงินลงทุน

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง

งำน(คน) 

สถำนที่ต้ังโรงงำน 

Software 
 

7 23.2 114 ภูเก็ต(7) 

ผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ 1 53 9 กระบี่ 

รวม 8 76.2 123  

 

 



รำยละเอียดโครงกำรที่ไดร้ับอนุมตัิให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 

 
 

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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

 

ล ำดับ 
 

บริษัท 
 

ที่ต้ังโครงกำร 
 

ผลิตภัณฑ์/กิจกำร 
 

เงินลงทุน 
 

สัญชำติ 
ผู้ถือหุ้น 

 

กำรจ้ำง
งำน 

1 นาย มนต์ทวี หงษ์
หยก 

369/57 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

Software 
5.7.2 

5 ไทย 20 

2 นางสาว วลีรัตน ์ตันติ
พรสวัสดิ์ 

330 ถนนภูเก็ต ต.ตลาด
ใหญ ่อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

Software 
5.7.2 

0.2 ไทย 6 

3 นางสาว ชัชฎา อภิชา
สุทธากุล 

ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง ภูเก็ต Software 
5.7.2 

5 ไทยและ
อินเดีย 

51 

4 นางสาว ชัชฏา อภิชา
สุทธากุล 

ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง ภูเก็ต Software 
5.7.2 

3 ไทย 7 

5 นาย หริัญปกรณ ์ทอง
เหม 

ต.ราไวย ์อ.เมือง ภูเกต็ Software 
5.7.2 

3 อังกฤษ 7 

6 บริษัท ภูเก็ต เน็ทเวริ์ค 
จ ากัด 

196/6 ถนนภูเก็ต ต.ตลาด
ใหญ ่อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

83000 

Software 
5.7.2 

4 ไทย 13 

7 นาย Vadym 
Bukhkalov 

76/8 หมู่4 ซอย มัสยิดบาง
ขุนที ต.ราไวย ์อ.เมือง               

จ.ภูเก็ต 83100   

E-Commerce  
5.8 

3 ยูเครน 10 

8 บริษัท ยูนิวานิชน้ ามัน
ปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

258 หมู่ที่ 2 ถนนอ่าวลึก-
แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้        

อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 

ผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ 
7.1.1.2 

53 ไทย 9 

mailto:surat@boi.go.th

