
เพิ่ม/(ลด)

2558 2559 %

จ ำนวนโครงกำร 64 23 11 -52

เงินลงทนุ(ล้ำนบำท)      15,959 4,060.5 2,315.00 -43

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)        5,264 1,293 1,031 -20

มกรำคม - มีนำคม
2558

 

 

 

ฉบับท่ี 3/2559  ประจ ำเดือน มีนำคม 2559 

 

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสแรกของปี 2559 

การลงทุนภาคใต้ตอนบนไตรมาสแรกของปี 2559  มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวนทั้งสิ้น  

11 โครงการ เงินลงทุนจ านวน 2,315 ล้านบาท การจ้างงาน 1,031 คน เป็นการลงทุนในกิจการเกษตรและผลผลิต

ทางการเกษตรสูงที่สุดจ านวน 8 โครงการ มูลค่าการลงทุนจ านวน 1,513 ล้านบาท กิจการประเภทบริการและ

สาธารณูปโภคจ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุนจ านวน 717 ล้านบาท  กิจการซอฟต์แวร์จ านวน 1 โครงการ 

มูลค่าการลงทุน 64 ล้านบาท และกิจการประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณข์นส่งจ านวน 1 โครงการ 

มูลค่าการลงทุนจ านวน 21 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฏร์ธานี

สูงสุด รองลงมา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง  

 

 

 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนบนจ านวน 31 โครงการ 

ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน 7 โครงการ น้ ามันปาล์มจ านวน 6 โครงการ ยางแท่งจ านวน 4 โครงการ                                    

ดีเซลสีเขียวจ านวน 3 โครงการ โรงแรมจ านวน 2 โครงการ ช าแหละหมูจ านวน 2 โครงการ ขวดพลาสติก, สิ่งทอ,  

มีดตัดยาง , ซอส , อาหารพร้อมรับประทาน และต่อเรือ  

 

 

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 

 



โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน

(โครงกำร) 

เงินลงทุน

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง

งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

เชื้อเพลิงจากขยะ 
 

1 271 18 จ.นครศรีธรรมราช 

ผลไม้แช่แข็ง,ผลไม้อบแห้ง 
,ขนมขบเคี้ยวผลไม้ 

 

1 462 288 จ.ชุมพร 

ที่นอนจากยางพารา 
 

1 50 84 จ.ภูเก็ต 

Screw, Chain, T-Screw 
 

1 21 44 จ.สุราษฎร์ธาน ี

ชีวมวลอัดเม็ด 
 

1 50 12 จ.ระนอง 

ไฟฟ้าจากชีวมวล 
 

1 717 30 จ.นครศรีธรรมราช 

น้ ามันปาล์ม 
 

1 180 60 จ.สุราษฎร์ธาน ี

ยางแท่ง 
 

1 258 239 จ.สุราษฎร์ธาน ี

Software 
 

1 64 110 ภูเก็ต 

ผลไม้แช่แข็ง 
 

1 160 69 จ.ชุมพร 

ผลิตลูกกุ้ง 
 

1 82 77 จ.นครศรีธรรมราช 

รวม 11 2,315 1,031  

 



2558 2559

ไมเ่กนิ  20 3 0

มำกกว่ำ  20 - 200 16 6

มำกกว่ำ  200 - 500 4 4

มำกกว่ำ  500 - 1,000 0 1

มำกกว่ำ  1,000 0 0

จ ำนวนโครงกำร

ไตรมำสแรกขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  

 

ไตรมาสแรก 2559   ส่วนใหญ่มีขนาดเงินลงทุน 
เกิน 20 - 200  ล้านบาท จ านวน 6 โครงการ ผลิตที่นอนจาก
ยางพารา ผลิต Screw ผลิตน้ ามันปาล์ม ผลิตผลไม้แช่แข็ง 
Software และผลิตลูกกุ้ง   

 ขนาดเงินลงทุน 200 - 500  ล้านบาท จ านวน 4 
โครงการ ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ  ผลิตผลไม้แช่แข็ง ผลิตชีวมวล
อัดเม็ดและยางแท่ง  

 ขนาดเงินลงทุน 500 – 1,000  ล้านบาท จ านวน 1 โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 
  

กำรลงทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82 % 

 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1 8 %   สหรัฐอเมริกา  จีน 

 

 

 

หุ้นต่ำงชำติท้ังสิ้น 

18  % 

 

5 % 
หุ้นไทยท้ังสิ้น 

82  % 

 

5 % 



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 เอส ซี ไอ อีโค่ 
เซอร์วิสเซส จ ากดั  

472 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง 
นครศรีธรรมราช 80110  

ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ 
1.18 

271 ไทย 18 

2 หยาง เซียว ต.วังตะกอ อ.หลังสวน       
จ.ชุมพร  

ผลิตผลไม้แช่แข็ง,ผลไม้
อบแห้ง,ขนมขบเคี้ยวผลไม ้

1.17 

462 จีน 288 

3 ดวงฤทัย เกิดวงศ์
บัณฑิต 

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผลิต ที่นอนจากยางพารา 
1.16 

50 ไทย 84 

4 บริษัท มิตรเกษมซัพ
พลาย จ ากัด 

9/1 หมู่ที่ 7 ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

Screw, Chain, T-Screw 
4.2.5  

21 ไทย 44 

5 บริษัท ไทยอุดม ไบโอ
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

43 ต.บางริ้น อ.เมือง            
จ.ระนอง 85000 

ชีวมวลอัดเมด็ 
1.15 

50 ไทย 12 

6 บริษัท เอ็มพี ชูศักดิ์ 
ไบโอ-เพาเวอร์ จ ากัด 

99/3 ต.นาบอน อ.นาบอน 
จ.นครศรีธรรมราช 80220 

ไฟฟ้าจากชีวมวล 
7.1.1 

717 ไทย 30 

7 บริษัท กาญจนดิษฐ์
น้ ามันปาลม์ จ ากัด 

179 หมุ่ที่ 1 ต.ท่าอุแท           
อ.กาญจนดิษฐ์                        

จ.สุราษฎร์ธานี 84160 

น้ ามันปาลม์ 
1.12 

180 ไทย 60 

8 บริษัท ไทยแมคเอสที
อาร์ จ ากัด 

จ.สุราษฎร์ธาน ี ยางแท่ง 
1.16 

258 ไทย 239 

9 บริษัท พันช์ เอเจนซี่ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็  Software 
5.7.2 

64 สหรัฐอเมริกา 110 

10 บริษัท บีเอส เวิลด์ 
ฟู้ด จ ากัด 

299 หมู่ที่ 12 ต.นาขา           
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 

ผลไม้แช่แข็ง 
1.17 

160 ไทย 69 

11 บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

(มหาชน) 

106/2 ต.หน้าสตน               
อ.หัวไทร                            

จ.นครศรีธรรมราช 

ผลิตลูกกุ้ง 
1.5.2  

82 ไทย 77 

mailto:surat@boi.go.th

