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สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสที่สำมของปี 2563
(มกรำคม - มิถุนำยน )
การลงทุ นภาคใต้ตอนบนในไตรมาสที่ สามของปี 2563 (มกราคม - กันยายน ) มี โครงการที่ ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจานวนทั้งสิ้น 32 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 10,633 ล้านบาท การจ้างงาน 2,490 คน
เป็นการลงทุนใน กิจการประเภทบริการและสาธารณูปโภคสูงที่สุดจานวน 16 โครงการ มูลค่าการลงทุน 4,052
ล้านบาท กิ จ การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 10 โครงการ มู ล ค่าการลงทุ น 2,717 ล้ านบาท
อุตสาหกรรมเบาจานวน 3 โครงการ มู ล ค่าการลงทุ น 3,846 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าจานวน 3 โครงการ มูลค่าการลงทุน 18 ล้านบาท
การลงทุนโดยคนไทยถือหุ้นทั้งสิน้ 18 โครงการ ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติจานวน 7 โครงการ(เนเธอร์แลนด์
ออสเตรเลีย มาเลเชีย จีน) และต่างชาติทั้งสิ้นจานวน 7 โครงการ(อังกฤษ 2)(จีน 2) ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์)
ที่ ตั้ง โครงการส่วนใหญ่ ในจัง หวัด ภูเก็ ต สูงสุด จ านวน 11 โครงการ มู ลค่าการลงทุ น 2,848 ล้านบาท
รองลงมา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จานวน 10 โครงการ มู ลค่าการลงทุ น 5,85 ล้านบาท จังหวัดชุมพร จ านวน 5
โครงการ มู ล ค่ า การลงทุ น 563 ล้ า นบา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จ านวน 3 โครงการ มู ล ค่ า การลงทุ น
88 ล้านบาท จังหวัดกระบี่ จานวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 982 ล้านบาท จังหวัดพังงา จานวน 1 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 287 ล้านบาท ท และจังหวัดระนอง จานวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 13 ล้านบาท

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสที่สำมของปี 2563
(มกรำคม - กันยำยน )
โครงกำรที่อนุมัติกำรส่งเสริม
(มกรำคม – กันยำยน 2563)
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การจ้างงาน (คน)

32
10,633
2,490

โครงกำรทีอ่ นุมตั ิส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จำแนกตำมประเภทกิจกำร
มกรำคม – กันยำยน 2563
หมวดประเภทกิจกำร

จำนวนโครงกำร

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

10

2,717

550

เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะพื้นฐาน

-

-

-

อุตสาหกรรมเบา

3

3,846

1,318

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

-

-

-

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

3

18

26

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

-

-

-

กิจการบริการและสาธารณูปโภค

16

4,052

596

รวม

32

10,633

2,490

กำรลงทุน
 หุ้นไทยทั้งสิ้นจานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 %
 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22 % เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเชีย จีน
 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22 % อังกฤษ(2) จีน(2) ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์
หุ้นต่ำงชำติทั้งสิ้น 22 %

หุ้นไทยร่วมต่ำงชำติ 22 %
5%

หุ้นไทยทั้งสิ้น 56 %

5%

5%

โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จำแนกตำมที่ตั้งโครงกำร
จังหวัด
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ระนอง
รวม

จานวนโครงการ
11
10
5
3
1
1
1
32

มกราคม – กันยายน 2563
เงินลงทุน (ล้านบาท)
2,848
5,852
563
88
982
287
13
10,633

การจ้างงาน (คน)
514
1,445
337
45
81
65
3
2,490

รำยละเอียดโครงกำรในภำคใต้ตอนบนแต่ละจังหวัด
(จังหวัดภูเก็ต) จานวน 11 โครงการ เงินลงทุน 2,848 ล้านบาท ได้แก่ กิจการโรงแรมจานวน 6 โครงการ
กิ จ การส านั ก งานการค้ า ระหว่ า งประเทศ กิ จ การศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ กิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์
E-Commerce และ Software
 (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ) จานวน 10 โครงการ เงินลงทุ น 5,852 ล้านบาท ได้แก่ กิจ การผลิตถุงมื อ
แพทย์จานวน 3 โครงการ กิจการกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการ กิจการผลิตยางแท่งจานวน
2 โครงการ กิจการผลิตไบโอดีเชล กิจการผลิตถ่านกัมมันต์ และกิจการบริการแพลตฟอร์มกลางสาหรับออกแบบ
ตารางรักษาสุขภาพโดยการออกกาลังกายและควบคุมอาหาร
(จังหวัดชุมพร) จานวน 5 โครงการ เงินลงทุน 563 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตยางแท่ง กิจการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการทุเรียนแช่แข็ง และกิจการผลิตลูกโค
(จังหวัดนครศรีธรรมรำช) จานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 88 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการและกิจการผลิตยางแผ่น
(จังหวัดกระบี่) จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 982 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
(จังหวัดพังงำ) จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 287 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ
(จังหวัดระนอง) จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 13 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th
และส่ง E-mail : surat@boi.go.th
**************************************
@boinews

BOI News

BOI News

Think Asia, Invest Thai land

