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กำรลงทุนของปี 2561 (มกรำคม - ธันวำคม )
บีโอไออนุมตั ิให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคใต้ตอนบน 40 โครงกำร
การลงทุนปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม ) มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนบน
จานวนทั้งสิ้น 40 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 24,519.3 ล้านบาท การจ้างงาน 3,756 คน เป็นการลงทุน
ใน กิจการประเภทบริการและสาธารณูปโภคสูงที่สุดจานวน 23 โครงการ มูลค่าการลงทุนจานวน 21,921.14
ล้านบาท รองลงมา กิจการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรจานวน 14 โครงการ มูลค่าการลงทุน 2,362.16
ล้ านบาท อุตสาหกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ และเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า จานวน 2 โครงการ มู ล ค่ าการลงทุ น 7 ล้ านบาท
และอุต สาหกรรมเบาจ านวน 1 โครงการ มู ล ค่า การลงทุน 229 ล้ านบาท ที่ตั้ง โครงการส่ ว นใหญ่ในจัง หวั ด
สุราษฏร์ธานีสูงสุด จานวน 17 โครงการ มูลค่าการลงทุน 4,882.4 ล้านบาท รองลงมา จังหวัดภูเก็ต จานวน
8 โครงการ มูลค่าการลงทุน 14,968.7 ล้านบาท จังหวัดกระบี่ จานวน 6 โครงการ มูลค่าการลงทุน 1,004.6 ล้าน
บาท จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จ านวน 4 โครงการ มู ล ค่ า การลงทุ น 877.7 ล้ า นบาท จั ง หวั ด ชุ ม พร
จานวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 477.9 ล้านบาท และจังหวัดพังงา จานวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 2,308
ล้านบาท

โครงกำรให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน
ของปี 2561(มกรำคม-ธันวำคม)
โครงกำรที่อนุมัติกำรส่งเสริม
(มกรำคม – ธันวำคม 2561)
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การจ้างงาน (คน)

40
24,519.3
3,756

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน
โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
(มกรำคม – ธันวำคม 2561)
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การจ้างงาน (คน)

45
20,866.3
3,043

โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จำแนกตำมประเภทกิจกำร
มกรำคม – ธันวำคม 2561

หมวดประเภทกิจกำร

จำนวนโครงกำร

เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

14

2,362.16

973

เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะพื้นฐาน

-

-

-

อุตสาหกรรมเบา

1

229

20

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

-

-

-

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

2

7

45

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

-

-

-

กิจการบริการและสาธารณูปโภค

23

21,921.14

2,718

รวม

40

24,519.3

3,756

กำรลงทุน

 หุ้นไทยทั้งสิ้นจานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 %
 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 % มาเลเชีย จีน
 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 % สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเชีย
หุ้นต่ำงชำติทั้งสิ้น 20 %
หุ้นไทยร่วมต่ำงชำติ 10 %
5 % หุ้นไทยทั้งสิ้น 70 %
5%

5%

สิงคโปร์ ออสเตรเลีย

โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จำแนกตำมที่ตั้งโครงกำร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
กระบี่
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
พังงา
ระนอง
รวม

มกราคม – ธันวาคม 2561
เงินลงทุน (ล้านบาท)
4,882.4
14,968.7
1,004.6
877.7
477.9
2,308
24,519.30

จานวนโครงการ
17
8
6
4
4
1
40

การจ้างงาน (คน)
974
2,042
47
320
109
264
3,756

รำยละเอียดโครงกำรในภำคใต้ตอนบนแต่ละจังหวัด
 (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) จานวน

17

โครงการ เงินลงทุน 4,882.4 ล้านบาท ได้แก่ กิจการน้ายางข้น

จานวน 4 โครงการ กิจการโรงแรมจานวน 3 โครงการ กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบจานวน 2 โครงการ กิจการผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล กิจการผลิตอาหารสาเร็จรูป กิจการ
Software กิจการขนถ่ายสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเรือบรรทุก และ กิจการผลิตไม้อัดประสาน
(จังหวัดภูเก็ต) จานวน 8 โครงการ เงินลงทุน 14,968.7 ล้านบาท ได้แก่ กิจการโรงแรมจานวน 4 โครงการ
กิจการสวนน้า จานวน 2 โครงการ กิจการ Software และสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(จังหวัดกระบี่) จานวน 6 โครงการ เงินลงทุน 1,004.6 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
จานวน 4 โครงการ และกิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ จานวน 2 โครงการ
(จังหวัดนครศรีธรรมรำช) จานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 877.7 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตทุเรียนแช่แข็ง
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กิจการผลิตยางแท่ง และกิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ
(จั งหวั ด ชุ ม พร) จ านวน 4 โครงการ เงิน ลงทุ น 477.9 ล้ า นบาท ได้ แก่ กิ จ การผลิ ต ต้น กล้ า พัน ธุ์ ปาล์ ม
กิจการผลิตลูกกุ้ง กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ และกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
(จังหวัดพังงา) จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 2,308 ล้านบาท ได้แก่ กิจการโรงแรม
*************************************************************
หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th
และส่ง E-mail : surat@boi.go.th

