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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 

 

ด่วนขอเชิญร่วมงำนสัมมนำ “บีโอไอ & แนวทำงไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือ”  

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีประกาศฯ ที่ ป.1/2559 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้

แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งผ่อนผันให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถ

ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ถูกต้องตามกฎหมายในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561 

และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จะอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้าง

แรงงานระหว่างรัฐ (MOU) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ร่วมกับส านักงาน

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานสัมมนา  

“บีโอไอ & แนวทำงไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องริมน้ า 

โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเผยแพร่ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้แรงงาน ต่างด้าวไร้ฝีมือ ใน

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน  

หากท่านสนใจตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดี ที่  12 ตุลาคม  2560   โทรศัพท์  077-404-600                                

โทรสาร  077-404-699    E - mail : surat@boi.go.th   
 



2559 2560

จ ำนวนโครงกำร 63 40 30
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท)      22,578 14,360 14,340.2

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)        5,033 3,657 2,805

มกรำคม - กนัยำยน
2559

 
 
 
การลงทุนในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2560 (มกราคม  - กันยายน ) มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนในภาคใต้ตอนบน จ านวนทั้งสิ้น  30 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 14,340.2 ล้านบาท การจ้างงาน 2,805 คน
เป็นการลงทุนในกิจการประเภทบริการและสาธารณูปโภคสูงที่สุดจ านวน   12 โครงการ มูลค่าการลงทุนจ านวน 
8,981 ล้านบาท กิจการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 8 โครงการ มูลค่าการลงทุน 4,176 ล้านบาท 
กิจการซอฟต์แวร์จ านวน 8 โครงการ มูลค่าการลงทุน 26.2 ล้านบาท กิจการประเภทอุตสาหกรรมเบาจ านวน            
1 โครงการ มูลค่าการลงทุนจ านวน 1,047 ล้านบาท และกิจการประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ขนส่งจ านวน  1 โครงการ มูลค่าการลงทุนจ านวน 110 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตสูงสุด 
รองลงมา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา  

ส าหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนสูงสุดในไตรมาสที่สามของปี  25 60 เป็นกิจการโรงแรม                       
เงินลงทุนประมาณ 2,432 ล้านบาท ของนาย RUBEN GRIGORYAN ที่ตั้งโครงการจังหวัดภูเก็ต                      
รองลงมา คือ กิจการโรงแรม  เงินลงทุนประมาณ 2,145 ล้านบาท ของบริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้งส์ จ ากัด                                           
ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุราษฏร์ธานี  และกิจการ PARTICLE BOARD CUBIC METRE เงินลงทุนประมาณ 2,100 
ล้านบาท ของบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จ ากัด ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุราษฏร์ธานี   

 

 

 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนบนจ านวน  23  โครงการ                
ได้แก่ กิจการโรงแรมจ านวน 6 โครงการ กิจการ SOFTWARE จ านวน 3  โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มจ านวน 
3 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจ านวน 2 โครงการ  กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ  กิจการผลิตน้ ามันมะพร้าว  กิจการ
ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร  ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม กิจการผลิตชีวมวลอัด EFB  กิจการที่จอดเรือ กิจการขนส่ง กิจการ
ต่อเรือใบ และกิจการต่อเรือ 

 

 

ไตรมำสที่สำมของปี 2560 (มกรำคม  - กันยำยน ) 
บีโอไออนุมตัิให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคใตต้อนบน  30 โครงกำร 

 



 
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน

(โครงกำร) 

เงินลงทุน

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง

งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

Software 
 

8 26.2 141 ภูเก็ต(8) 

โรงแรม 5 7,007 1,086 ภูเก็ต(3)                         

สุราษฎร์ธานี(2) 

ไฟฟ้าจากชีวภาพ 2 638 40 สุราษฎร์ธานี 

กระบี่ 

สัตว์น้ าแช่แข็ง 2 150 355 พังงา                        

สุราษฎร์ธานี 

ถุงมือยาง 1 1,047 500 สุราษฎร์ธานี  

ต่อเรือ 1 110 30 ภูเก็ต 

ยางแท่งและยางผสม 1 759 191 ชุมพร 

น้ ายางข้น และสกิมเครฟ 2 694 78 สุราษฎร์ธานี(2) 

particle board cubic metre 1 2,100 161 สุราษฎร์ธานี 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ 1 28 32 ภูเก็ต 

ไฟฟ้าจากชีวมวล 1 1,140 32 นครศรีธรรมราช 

ศูนย์ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 1 3 3 พังงา 

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 160 5 นครศรีธรรมราช 



2559 2560

ไมเ่กนิ  20 5 11

มำกกว่ำ  20 - 200 15 6

มำกกว่ำ  200 - 500 6 4

มำกกว่ำ  500 - 1,000 5 3

มำกกว่ำ  1,000 5 6

จ ำนวนโครงกำร

ม.ค. - ก.ย.ขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มแห้ง 1 190 74 สุราษฎร์ธานี 

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 1 5 13 ภูเก็ต 

ผลไม้อบแห้ง 1 283 64 ชุมพร 

 30 14,340.2 2,805  

 

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  

 

 ไตรมาสที่สามของปี 2560 ขนาดเงินลงทุนไม่เกิน 
20 ล้าน จ านวน 11 โครงการ กิจการ Software จ านวน 8 
โครงการ กิจการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง กิจการสนับสนุนการค้าและ
การลงทุน และศูนย์ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 

           ขนาดเงินลงทุนเกิน 20 - 200  ล้านบาท จ านวน 
6 โครงการ กิจการต่อเรือ กิจการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง  กิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
กิ จ ก า ร ผ ลิ ต น้ า มั น ป า ล์ ม ดิ บ แ ล ะ เ ม ล็ ด ใ น ป า ล์ ม แ ห้ ง                                     
และกิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ 

  ข น า ด เ งิ น ล ง ทุ น  2 0 0  - 5 0 0   ล้ า น บ า ท              
จ านวน 4 โครงการ  กิจการโรงแรม กิจการผลิตผลไม้อบแห้ง กิจการผลิตน้ ายางข้นและสกิมเครฟ และกิจการผลิต
น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มแห้ง  

 ขนาดเงินลงทุน 500 – 1,000  ล้านบาท จ านวน 3 โครงการ กิจการไฟฟ้าจากชีวภาพ กิจการยาง
แท่ง และกิจการโรงแรม  

 ขนาดเงินลงทุนมากว่า 1,000  ล้านบาท จ านวน 6 โครงการ กิจการโรงแรมจ านวน 3 กิจการ 

particle board cubic metre กิจการผลิตถุงมือยาง และกิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล  

 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 

ล ำดับ 
 

บริษัท 
 

ที่ต้ังโครงกำร 
 

ผลิตภัณฑ์/กิจกำร 
 

เงิน
ลงทุน 

 

สัญชำติ 
ผู้ถือหุ้น 

 

กำรจ้ำง
งำน 

1 นาย มนต์ทวี หงษ์
หยก 

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

Software 
5.7.2 

5 ไทย 20 

2 นางสาว วลีรัตน์ ตันติ
พรสวัสดิ ์

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

Software 
5.7.2 

0.2 ไทย 6 

3 นางสาว ชัชฎา อภิชา
สุทธากุล 

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต Software 
5.7.2 

5 ไทยและ
อินเดีย 

51 

4 นางสาว ชัชฏา อภิชา
สุทธากุล 

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต Software 
5.7.2 

3 ไทย 7 

5 นาย หิรัญปกรณ์ ทอง
เหม 

ต.ราไวย์ อ.เมือง ภูเกต็ Software 
5.7.2 

3 อังกฤษ 7 

6 บริษัท ภูเก็ต เน็ทเวริ์ค 
จ ากัด 

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

83000 

Software 
5.7.2 

4 ไทย 13 

7 นาย Vadym 
Bukhkalov 

76/8 หมู่4 ซอย มัสยิดบาง
ขุนที ต.ราไวย์ 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 

9 นาย Thomas 
Henrik Zilliacus 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต Software 
5.7.2 

3 สิงคโปร์  18 

10 บริษัท ท็อป โปรดักส์ 
ฟู้ด จ ากัด 

11 หมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้าย
เหมือง จ.พังงา 82120 

         สัตว์น้ าแช่แข็ง 
               1.17 

147 ไทย 355 

11 บริษัท ไทย มงกุฎ 
กรุ๊ป จ ากัด 

212 หมู่ที่ 7 ต.ตะโก อ.ทุ่ง
ตะโก จ.ชุมพร 

ผลไม้อบแห้ง 
1.17 

283 จีนและไทย 64 



12 บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ 
จ ากัด 

21 ถนนเจริญลาภ ต.ท่าข้าม 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี

สัตว์น้ าแช่แข็ง 
 1.17 

3 ไทย 0 

13 บริษัท กะรน โนเวลที่ 
จ ากัด 

14/2 ซอยปฏัก 24 ต.กะรน 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 

โรงแรม  
7.23.1 

400 ไทย 78 

14 บริษัท ณุศา ลายา 
จ ากัด 

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โรงแรม 
7.23.1 

1,330 ไทย 206 

15 Krillen A Wilkinson อ.เมือง จ.ภูเก็ต ต่อเรือ 
4.9.1 

110 ออสเตรเลีย 30 

16 บริษัท ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จ ากัด 

(มหาชน) 

ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

น้ ายางข้น และสกมิเครฟ  
1.14.1 

 

347 ไทยและ
ออสเตรเลีย 

39 

17 บริษัท บางสวรรค์ 
กรีน จ ากัด 

ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง    
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ 
7.1.1.2 

585 ไทย 31 

18 บริษัท วนชัย พาเนล 
อินดัสทรีส่์ จ ากัด 

ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ             
จ.สุราษฎร์ธาน ี

particle board cubic metre 
1.15 

2,100 ไทย 161 

19 บริษัท อนุรักษ์
พลังงานซิเมนตไ์ทย 

จ ากัด 

ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง              
จ.นครศรีธรรมราช 

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

7.1.1.2 

160 ไทย 5 

20 บริษัท เอ็มเค สโมกด์ 
ฟิช จ ากัด 

อ.เมือง จ.พังงา ศูนย์ซื้อขายสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

7.6 

3 ญี่ปุ่นและ
สิงคโปร 

3 

21 บริษัท ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จ ากัด 

(มหาชน) 

ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ข้นน้ ายางข้นและสกมิเครฟ 
1.14.1 

347 ไทย 39 

22 บริษัท ท้องหนัน โฮล
ดิ้งส์ จ ากัด 

ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย            
จ.สุราษฎร์ธาน ี

โรงแรม 
7.23.1 

2,145 อังกฤษ 376 

23 บริษัท เซาท์แลนดร์ี
ซอร์ซ (ชุมพร) จ ากัด 

ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว              
จ.ชุมพร 

ยางแท่งและยางผสม 
1.14.1 

759 ไทย 191 
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24 นาย Ruben 
Grigoryan  

ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โรงแรม 
7.23.1 

2,432 รัสเซยี  377 

25 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ถุงมือยาง 
3.11.2 

1,047 ไทย 500 

26 บริษัท ออสการ์ เซฟ 
เดอะ เวิลด์ จ ากัด 

ต.นาเขลยีง อ.ฉวาง          
จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากชีวมวล  
7.1.1.2 

1,140 ไทย 32 

27 บริษัท ซิตี้ แคร์ จ ากัด 71/21 หมู่ที่ 3 อ.กะทู ้           
จ.ภูเก็ต  

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
7.23.4 

28 ฝรั่งเศส 32 

28 บริษัท กลุ่มสมอทอง 
จ ากัด 

119 หมู่ที่ 10 ต.ประสงค์ อ.
ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 

84170 

น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มแห้ง 

1.10 
 

190 ไทยและ
มาเลเชีย 

74 

29 บริษัท เนซาย่า        
รีสอร์ท จ ากดั 

ต.แม่น้ า อ.เกาะสมยุ           
จ.สุราษฎร์ธาน ี

โรงแรม 
7.23.1 

700 ฮ่องกง 58 

30 นาย Robert 
Filipovic 

ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สนับสนุนการค้าและการลงทุน 
7.7 

5 สวีเดน 13 
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