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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                                                                   
 

 
       

** ด่วน รับจ ำนวน 20 ท่ำนเท่ำน้ัน ** 
ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 3      

จังหวัดขอนแก่น มีก าหนดจัดกิจกรรมสร้างเครือขา่ยการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ  SMEs         
ไทย ในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์  ศูนย์กระจายสินค้า  และการแปรรูปการเกษตร   ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  (เซี่ยงไฮ้ – เจอเจียง) ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558                            
โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี้              

 พบปะ และประชุมทีมประเทศไทย ระหว่าง สถานกงสุลไทยประจ านครเซี่ยงไฮ้, BOI   และ DITP 
 เยี่ยมชม ส านักผังเมืองเซี่ยงไฮ้ Urban Planning 
 ชม ศูนย์กระจายสินค้าอ้ีอู  มณฑลเจ้อเจียง ป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือซุปเปอร์ มาร์เก็ต
ของโลก มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 เยี่ยมชมงาน 2015 China Food, Meatand Aquatic Products Exhibition และงาน   CHINA 
2015 - The 5th Shanghai International Import and Export Food & Beverage  เป็นงาน
แสดงเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ เกี่ยวกับการแปรรูป อาหารและครื่องดื่ม อาหารประเภทเนื้อสัตว์  
สัตว์น้ า  
 เยี่ยมชมเขตการค้าเสรี เซียงไฮ้ Waigaoqiao และท่าเรือน้ าลึกหยางซาน  

** ท่านสนใจโปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันอังคารที่  19 พฤษภาคม 2558  
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสังวรณ์ สุขส าราญและ นางสาวลภัสรดา ศรีชู ** 
 

บีโอไอ สุรำษฎร์ธำนี จดักิจกรรมไป นครเซี่ยงไฮ้               
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใกล้เข้ำมำแล้ว... งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9                             
จัดขึ้นในวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2558 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)                                               
ภำยในงำนท่ำนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่ำสนใจมำกมำย ได้แก่  
 Subcontracting Exhibition นิทรรศการอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย และภูมิภาคเอเชีย โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการรับช่วงการผลิตทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 300 ราย 
 Business Matchmaking Program กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เพื่อเปิด

โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรับช่วงการผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วน SMEs ไทย ในการแสวงหาพันธมิตร
ทางการค้า (Business Partners) การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Collaboration) 
ตลอดจนขยายช่องทางการตลาด(Market Channels) ใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้รูปแบบกิกรรมจะเป็นการ
ประชุมเจรจาธุรกิจ แบบเข้มข้นในลักษณะรายบริษัท โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมนัดหมาย
เจรจาธุรกิจ ( Pre Arrange One-on-One Meeting) ซึ่งเปิดโอกาสให้ส าหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพ่ือขอจ าดท านัดหมายได้ทั้งสองฝ่าย 

 Buyers’ Village คูหาส าหรับการจัดแสดงชิ้นส่วนที่ผู้ซื้อต้องการจัดซื้อจัดหาผู้รับช่วงการผลิตโดย
ประกอบด้วยบริษัทผู้ซื้อชั้นน ารวมทั้งหน่วยงาน IPOs (International Procurement Offices) ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 Seminar การสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน การ
แนะน ากลยุทธิ์การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
บริษัท ยูบีเอ็ม เอชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
โทร (66) 0 2642 6911 ต่อ 418 โทรสาร (66) 0 2642 7433 อีเมล์ Pacharapan.p@ubm.com 
หน่วยพัฒนำกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรม (BUILD) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
โทร.(66) 0 2553 8339  โทรสาร (66) 0 2553 8325 อีเมล์ sourcing@boi.go.th  

 

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 6 ประเด็นส ำคัญ ได้แก ่
1  ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรม  การสร้างมูลคา่เพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  และการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสรมิการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
2 ส่งเสริมกจิการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน   
3 ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วง
โซ่มูลค่า  
4 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา การสร้าง
นวัตกรรม  การสร้างมูลคา่เพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  และการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสรมิการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
5 ส่งเสริมกจิการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน   
6 ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วง
โซ่มูลค่า  

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.boi.go.th (ประกำศที่ 2/2557) 

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิกำรลงทุนในระยะ 7 ปี(พ.ศ. 2558 – 2564) 

นบัถอยหลงั  งานซบัคอนไทยแลนด ์2015 
 

mailto:sourcing@boi.go.th
http://www.boi.go.th/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ใหม่ 38 ประเภท 

 หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร   8 ประเภท เช่น 
การขยายพันธ์ุสตัว์หรือเลี้ยงสตัว์ การคัดคณุภาพ บรรจุ และเก็บ 
รักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ผลิตภณัฑ์จากยางธรรมชาต ิ

 หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน  5 ประเภท เช่น แก้ว
หรือเซรามิกส์  ช้ินส่วนเหล็กหล่อและเหล็กทุบ  

 หมวดอุตสาหกรรมเบา  7 ประเภท เช่น สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเรอืน อัญมณีและเครื่องประดบั  

 หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท 
เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ช้ินส่วนยานพาหนะ 
การต่อเรือหรือซ่อมเรือ  

 หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร ์

 หมวดเคมีภณัฑ์ พลาสติก และกระดาษ  4 ประเภท ได้แก่ 
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรไีซเคิล  ยา สิ่งพิมพ์  

 หมวดกิจการบริการและสาธารณปูโภค  4 ประเภท ได้แก่ 
ศูนย์บริการโลจสิติกส์ ภาพยนตรไ์ทย การบริการแก่ธรุกิจสร้าง
ภาพยนตร์ โรงแรม 

 

สิทธิและประโยชน์ 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึน้ 2 ปีจากเกณฑ์

ปกติ  
 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิตามคณุค่าของโครงการ 

(Merit-based Incentives): ผ่อนปรนเง่ือนไขลง
ครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ปกติ ตัวอย่างเช่น หากมีการลงทุน
หรือมีค่าใช้จ่ายที่เข้าหลักเกณฑร์วมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก ให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิม่เตมิอีก 1 ปี แต่รวม
แล้วไมเ่กิน 8 ปี เป็นต้น 

เงื่อนไข  
 เงินลงทนุไมน่้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่า

ที่ดินและทุนหมุนเวียน  
 ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 
 อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่เกิน 3 : 1 
 อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 

10  ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ ในเคร่ืองจักร
หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่
ใช้ในโครงการ   

 เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการ
ส่งเสริมแล้ว มีสนิทรัพย์ถาวรสทุธิหรือขนาดลงทนุ
ไม่รวมค่าที่ดนิและทนุหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 

มำตรกำรพิเศษอื่นๆ 
 

 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต 
(ประกำศที่ 1/2557)                                                           
 

 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัด 
(ประกำศที่ 3/2557)                                                           
 

 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
(ประกำศที่ 4/2557)                                                         

 

ท่ำนสำมำรถหำดูรำยละเอียดได้ที่ www.boi.go.th 
 

ส าหรับมาตรการใหม่ท่ีเร่ิมใช ้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 และตอ้งยืน่ขอส่งเสริมภายใน 31 ธนัวาคม 2560 



สรุปภาวะการลงทุนภาคใต้ตอนบนเดือน เมษายน 2558 
 

การลงทุนในเดือนเมษายน 2558 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 
จ านวน  804.1 ล้านบาท การจ้างงาน 105 คน เป็นกิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งและ 
กิจการบริการที่จอดเรือทองเที่ยว ที่ตั้งโครงการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต  

โครงการที่มีผู้สนใจขอส่งเสริมภาคใต้ตอนบนเป็น กิจการผลิต wood pellet  กิจการผลิตน้ ามันปาล์ม  
กิจการผลิตไฟฟ้า กิจการผลิตไบโอดีเซล กิจการ Green Diesel  กิจการผลิตน้ ายางข้น กิจการผลิตยางแท่ง  
กิจการผลิตยิปซั่ม  กิจการอบพืช กิจการผลิตอาหารแช่แข็ง กิจการโรงแรม  กิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง               
กิจการผลิตน้ าประปา กิจการผลิตซอส กิจการผลิตที่นอนยางพารา กิจการผลิตมีดยาง  กิจการผลิต Nauplius  
กิจการโรงช าแหละ กิจการช าแหละหมู กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ กิจการผลิตสิ่งทอ กิจการผลิต Screw          
กิจการ RDF กิจการผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และกิจการสวนน้ า   

 
รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  

 

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

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 
 

บริษัท มะขาม เบย์ 
มาริน่า จ ากัด 

56/17 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา       
อ.เมือง ภูเก็ต 

บริการที่จอดเรือทองเที่ยว 
(7.3)       

479.5 ไทย 29 

2 
 

บริษัท ยูนิวานิชน้ ามัน
ปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

173/2 ต.ท่าประจะ           
อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 

น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

324.6 ไทยอังกฤษ 
สวิชนิว         
ซีแลน 

76 

mailto:surat@boi.go.th

