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การลงทุนภาคใต้ตอนบนของปี 2563 (มกราคม  - ธันวาคม ) มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จ านวนทั้งสิ้น  38 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 11,339 ล้านบาท การจ้างงาน 2,623 คน เป็นการลงทุนใน 
กิจการประเภทบริการและสาธารณูปโภคสูงที่สุดจ านวน  20 โครงการ มูลค่าการลงทุน 4,736 ล้านบาท กิจการ
เกษตรและผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 12 โครงการ มูลค่าการลงทุน 2,739 ล้านบาท  อุตสาหกรรมเบาจ านวน 
3 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,846 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจ านวน                         
3 โครงการ มูลค่าการลงทุน 18 ล้านบาท       

การลงทุนโดยคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้นจ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53 % ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ
จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18 % ( เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเชีย จีน) และต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน 
11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  29 %  (อังกฤษ(2)  จีน(3) ฮ่องกง(3) ออสเตรเลีย สิงคโปร์) 

ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ในจงัหวัดสุราษฏร์ธานีสูงสดุ จ านวน 13 โครงการ มูลค่าการลงทุน 6,481 ล้านบาท 
รองลงมา จังหวัดภูเก็ตจ านวน 11 โครงการ  มูลค่าการลงทุน 2,848 ล้านบาท จังหวัดชุมพร จ านวน 6 โครงการ 
มูลค่าการลงทุน 613 ล้านบา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5 โครงการ มูลค่าการลงทุน 115 ล้านบาท           
จังห วัดกระบี่  จ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 982 ล้ านบาท จังห วัดพั งงา จ านวน 1 โครงการ                      
มูลค่าการลงทุน 287 ล้านบาท และจังหวัดระนอง จ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 13 ล้านบาท 

 

สรุปกำรลงทนุภำคใตต้อนบนของปี 2563 
(มกรำคม  - ธนัวำคม ) 

 

 
 

โครงกำรท่ีอนุมัติกำรส่งเสริม 
มกรำคม – ธันวำคม 2563 

จ านวนโครงการ 38 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 11,339 

การจ้างงาน (คน) 2,623 
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(มกรำคม  - ธนัวำคม ) 

 



โครงกำรทีอ่นุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จ ำแนกตำมประเภทกิจกำร 
 

หมวดประเภทกิจกำร 

มกรำคม – ธันวำคม 2563 

จ ำนวนโครงกำร 
เงินลงทุน 

(ล้ำนบำท) 
กำรจ้ำงงำน (คน) 

เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร 12 2,739 574 

เหมอืงแร่ เซรามิกส์และโลหะพื้นฐาน - - - 

อุตสาหกรรมเบา 3 3,846 1,318 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนสง่ - - - 

อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 18 26 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก - - - 

กิจการบริการและสาธารณูปโภค 20 4,736 705 

รวม 38 11,339 2,623 

 
กำรลงทุน 
 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53 % 
 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18 %  เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเชีย จีน 
 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  29 %  อังกฤษ(2)  จีน(3) ฮ่องกง(3) ออสเตรเลีย 

สิงคโปร ์

 

  

 

 

 

หุ้นต่ำงชำติทั้งสิ้น 29  % 

 

5 % 
หุ้นไทยทั้งสิ้น 53 % 

 

5 % 

หุ้นไทยร่วมต่ำงชำติ  18  % 

 

5 % 



โครงกำรท่ีอนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จ ำแนกตำมท่ีตั้งโครงกำร  

รำยละเอียดโครงกำรในภำคใต้ตอนบนแต่ละจังหวัด 

      (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) จ านวน  13  โครงการ เงินลงทุน 6,481 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตถุงมือแพทย์
จ านวน 3 โครงการ กิจการกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตยางแท่งจ านวน 3 
โครงการ กิจการผลิตไบโอดีเชล กิจการผลิตถ่านกัมมันต์ กิจการโรงแรม กิจการเนยถ่ัว และกิจการบริการ
แพลตฟอร์มกลางส าหรับออกแบบตารางรักษาสุขภาพโดยการออกก าลังกายและควบคุมอาหาร 
    (จังหวัดภูเก็ต) จ านวน 11 โครงการ เงินลงทุน 2,848 ล้านบาท ได้แก่ กิจการโรงแรมจ านวน 6 โครงการ 
กิจการส านั กงานการค้าระห ว่างประเทศ กิจการศูนย์ฝึ กอาชีพ  กิ จการผลิตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์                          
E-Commerce  และ Software 
        (จังหวัดชุมพร) จ านวน 6 โครงการ เงินลงทุน 613 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตยางแท่ง กิจการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ  กิจการทุเรียนแช่แข็ง และกิจการ
ผลิตลูกโค 
        (จังหวัดนครศรีธรรมรำช) จ านวน 5 โครงการ  เงินลงทุน 115 ล้านบาท   ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์จ านวน 4 โครงการและกิจการผลิตยางแผ่น 
       (จังหวัดกระบ่ี) จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 982 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ  
       (จังหวัดพังงำ) จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 287 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 
       (จังหวัดระนอง) จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 13 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

หำกท่ำนท่ีต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำท่ี http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 
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จังหวัด มกราคม – ธันวาคม 2563 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน) 
สุราษฎร์ธานี 13 6,481 1,576 

ภูเก็ต 11 2,848 514 
ชุมพร 6 613 338 

นครศรีธรรมราช 5 115 46 
กระบี่ 1 982 81 
พังงา 1 287 65 
ระนอง 1 13 3 
รวม 38 11,339  2,623 
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