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ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่  6  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  49/21-22 ถ.ศรีวิชัย 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 

 
   ด้วยศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่  6   ก ำหนดจัดกำรสัมมนำเรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังกำรได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนและ ONLINE SERVICES” วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน 2561 และ          

“กำรขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล และระบบ e-TAX” ในวันศุกร์ที่           

20 เมษำยน 2561 บรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้นักลงทุนปฏิบัติตำมเงื่อนไขหลังได้รับกำรส่งเสริมได้อย่ำงถูกต้อง  ตลอดจน

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรใช้สิทธิภำษีเงินได้นิติบุคคลสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ   

ห ำ ก ท่ ำ น ส น ใ จ เ ข้ ำ ร่ ว ม สั ม ม น ำ ส ำ ม ำ ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ที่  http://surat.boi.go.th                  

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

ด่วน  BOI SURAT  ขอเชิญเข้ำร่วมงำนสมัมนำ  

 
 กิจกรรม  ส ำรวจศักยภำพกำรลงทุนและสร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรม

เกษตร เกษตรแปรรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีและชมงำนผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลและ
เครื่องมืออัจฉริยะ งำน "2018 Taiwan Advanced  Machine Tool" อุตสำหกรรม
ในอนำคต ณ ประเทศไต้หวัน 

ในระหว่ำงวันที่  27 – 31 พฤษภำคม 2561 ด่วน รับจ ำนวน 30 ท่ำน 

สนใจติดต่อ คุณสังวรณ์ สุขส ำรำญ  โทร 081 958 6440 

        คุณลภัสรดำ ศรีชู โทร 095 428 3697 

 

บีโอไอ สุรำษฎร์ธำนี จดักิจกรรมไประเทศไต้หวัน 



2560 2561

จ ำนวนโครงกำร 46 8 11
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท)   18,646.2 76.2 7,377

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)        3,427 123 1,013

มกรำคม - มีนำคม
2560

 

 

การลงทุนภาคใต้ตอนบนไตรมาสแรกของปี  2561 มีโครงการที่ ได้รับการส่ง เสริมการลงทุน                        
จ านวนทั้งสิ้น  11 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 7,377 ล้านบาท การจ้างงาน 1,013 คน เป็นกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์จ านวน 4 โครงการ กิจการโรงแรมจ านวน 3 โครงการ กิจการ Software กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ
กิจการน้ ายางข้นและ Skim Block  และกิจการขนถ่ายสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเรือบรรทุก ที่ตั้งโครงการอยู่
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่  

โครงการที่มีขนาดการลงทุนสูงสุดในไตรมาสแรกของปี 2561 เป็นกิจการโรงแรมทั้ง 3 โครงการ               
คือ บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เงินลงทุนประมาณ 4,416 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการจังหวัดภูเก็ต 
รองลงมา คือ บริษัท แกรนด์ เบย์   โฮเทล จ ากัด เงินลงทุนประมาณ 1,412 ล้านบาท  ที่ตั้งโครงการจังหวัดภูเก็ต 
และนาง Ong Geok Yen เงินลงทุนประมาณ 523 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                        

 

 

 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนบนจ านวน  26  โครงการ                
ได้แก่ กิจการผลิตน้ ามันปาล์ม จ านวน 5 โครงการ  กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จ านวน 4 โครงการ                  
กิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลจ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตชีวมวลอัดจ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตน้ ายางข้น
จ านวน 2 โครงการ กิจการโรงแรมจ านวน 2 โครงการ กิจการ SOFTWARE  กิจการศูนย์วัฒนธรรม              
กิจการผลิตยางแท่ง กิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  กิจการผลิตพันธุ์ปาล์ม กิจการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน            
และกิจการทุเรียนอบ    

 

 

 

 

 

 

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสแรกของปี 2561 
 



โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน

(โครงกำร) 

เงินลงทุน

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง

งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 4 755 18 จ.สุราษฎร์ธานี(2)     

จ.กระบี่                         

จ.นครศรีธรรมราช 

โรงแรม 3 6,351 831 จ.ภูเก็ต(2)                      

จ.สุราษฎร์ธาน ี

Software 1 3 4 จ.สุราษฎร์ธาน ี

น้ ามันปาล์มดิบ 1 20 15 จ. สุราษฎร์ธาน ี

น้ ายางข้นและ Skim Block 1 87 100 จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขนถ่ายสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเรือ
บรรทุก 

1 161 45 จ.สุราษฎร์ธาน ี

รวม 11 7,377 1,013  

ล ำดับ 
 

บริษัท 
 

ที่ตั้งโครงกำร 
 

ผลิตภัณฑ์/กิจกำร 
 

เงินลงทุน 
 

สัญชำต ิ
ผู้ถือหุ้น 

 
กำรจ้ำงงำน 

1 นาย David Ronald 
Wooldridge 

25/6 หมู่ 8 ถนนโฉลกหล า              
ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน                     

จ.สุราษฎร์ธานี 84280 

Software 
5.7.2  

3 อังกฤษ  4 

2 บริษัท ไทยทวีไบโอ
ปาล์ม จ ากัด 

335/10 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน     
อ.พระแสง   จ. สุราษฎร์ธานี 

84210 

น้ ามันปาล์มดิบ 
1.10 

20 ไทย 15 



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

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

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

 

3 บริษัท อินเตอร์รับ
เบอร์ลาเท็คซ จ ากัด 

79 หมู่ที่ 5 ต.วัดประดู่       
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

น ้ำยำงขน้และ 
Skim Block 

1.14.1 
 

87 ไทย 100 

4 นาง Ong Geok Yen ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย         
จ.สุราษฎร์ธาน ี

โรงแรม 
7.23.1  

523  
สิงคโปร์ 

81 

5 บริษัท แกรนด์ เบย์   
โฮเทล จ ากัด 

ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  โรงแรม 
7.23.1 

1,412 ไทย 350 

6 บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 

จ ากัด 

91/1 หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง       
อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 

84000 

 ขนถ่ายสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับ

เรือบรรทุก 
7.1.4 

 

161 ไทย 45 

7 บริษัท พาราโบลิก     
โซลาร์ พาวเวอร์ 

จ ากัด 

ต.กะทูน อ.พิปูน                          
จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

7.1.1.2 
58 ไทย 4 

8 บริษัท ไทย กรีน 
จ ากัด 

ต.คลองพน อ.คลองท่อม    
จ.กระบี่ 

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

7.1.1.2 
225 ไทย 2 

9 บริษัท ซุปเปอร์ โซ
ล่าร์ เอนเนอร์ยี จ ากัด 

ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน       
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
7.1.1.2 

225 ไทย 2 

10 บริษัท บี.กริม โซลาร์ 
เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) 

จ ากัด 

ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม      
สุราษฎร์ธานี 

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
7.1.1.2 

247 ไทย 10 

11 บริษัท ราชพฤกษ์ 
(ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด 

ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83130 

โรงแรม 
7.23.1 

4,416 จีน 400 

mailto:surat@boi.go.th

