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สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสที่สำมของปี 2564
(มกรำคม - กันยำยน )
สรุปการลงทุ นภาคใต้ตอนบนไตรมาสที่ส ามของปี 2564 (มกราคม - กันยายน ) มีโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริม การลงทุ นในภาคใต้ตอนบน จานวนทั้ งสิ้น 33 โครงการ มูล ค่าเงินลงทุ นประมาณ 16,588 ล้านบาท
การจ้างงาน 2,490 คน เป็ นการลงทุ นในหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพ และการแพทย์
จานวน 16 โครงการ มูล ค่าการลงทุ น 12,766 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ จานวน 5 โครงการ
กิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือทางการแพทย์จานวน 5 โครงการ กิจการสัตว์แช่แข็งจานวน 2 โครงการ
กิจการผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด กิจการผลิตลูกสุกร กิจการผลิตน้ายางข้น กิจการยางแท่ง หมวดอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จานวน 9 โครงการ มู ล ค่าการลงทุ น 487 ล้านบาท ได้แก่ กิ จการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จานวน 4 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจานวน 3 โครงการ กิจการผลิตน้าประปา และ
กิจการผลิตฟิ ล์ม พลาสติกและบรรจุภัณพลาสติกชนิดไม่น้อยกว่า 3 ชั้น หมวดอุตสาหกรรมดิจิทั ล สร้างสรรค์
และบริก ารที่ มี มู ล ค่าเพิ่ ม สูง จ านวน 7 โครงการ มู ล ค่าการลงทุ น 3,155 ล้านบาท กิ จ การโรงแรมจ านวน 2
โครงการ กิจ การที่จ อดเรือท่ องเที่ ยว กิ จการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ กิจ การผลิตเครื่องเรือน กิจ การซอฟต์แวร์ และ
กิจการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ และหมวดอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
จาวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 180 ล้านบาท กิจการซ่อมเรือ
การลงทุนโดยคนไทยถือหุ้นทั้ งสิ้น จานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 % หุ้นไทยร่วมกั บต่างชาติ
จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21 % สหรัฐอเมริกา(4) สิ งคโปร์ (2) เยอรมนี และหุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจานวน
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 % มาเลเชีย(2) อินเดีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีสูงสุดจานวน 18 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,530 ล้านบาท
รองลงมา จังหวัดชุมพร จานวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 8,623 ล้านบาท จังหวัดภูเก็ตจานวน 4 โครงการ
มูล ค่าการลงทุ น 306 ล้านบาทจังหวัด กระบี่ จานวน 3 โครงการ มู ลค่าการลงทุน 765 ล้านบาท จังหวัดพังงา
จ านวน 2 โครงการ มู ล ค่ า การลงทุ น 2,911 ล้ านบาท และจั ง หวัด นครศรี ธรรมราชจ านวน 1 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 453 ล้านบาท

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสที่สำมของปี 2564
(มกรำคม - กันยำยน )
โครงกำรที่อนุมัติกำรส่งเสริม
มกรำคม – กันยำยน 2564
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การจ้างงาน (คน)

33
16,588
2,490

โครงกำรทีอ่ นุมตั ิส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จำแนกตำมประเภทกิจกำร
มกรำคม – กันยำยน 2564
หมวดประเภทกิจกำร

จำนวน
โครงกำร

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน
(คน)

อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์

16

12,766

2,334

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

1

180

45

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

9

487

63

อุตสาหกรรมดิจทิ ัล สร้างสรรค์ และบริการทีม่ ีมลู ค่าเพิ่มสูง

7

3,155

498

การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

-

-

-

รวม

33

16,588

2,490

กำรลงทุน
 หุ้นไทยทั้งสิ้นจานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 %
 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21 % สหรัฐอเมริกา(4) สิ งคโปร์ (2) เยอรมนี
 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 % มาเลเชีย(2) อินเดีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

หุ้นต่ำงชำติทั้งสิ้น 21 %
หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 15 %
5%

หุ้นไทยทั้งสิ้น 64 %
5%

5%

โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จำแนกตำมที่ตั้งโครงกำร
จังหวัด
จำนวนโครงกำร
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
นครศรีธรรมราช
ระนอง
รวม

18
4
4
3
2
2
33

มกรำคม – กันยำน 2564
เงินลงทุน (ล้ำนบำท)
3,530
8,623
306
765
2,911
453
16,588

กำรจ้ำงงำน (คน)
921
1,514
81
44
294
86
2,490

รำยละเอียดโครงกำรในภำคใต้ตอนบนแต่ละจังหวัด
 (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ) จานวน 18 โครงการ เงินลงทุ น 3,530 ล้านบาท ได้แก่ กิ จการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์จานวน 3 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าชวีวภาพจานวน 3 โครงการ กิจการผลิตถุงมือจากยาง
ธรรมชาติและถุงมือทางการแพทย์จานวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบจานวน 2 โครงการ กิจการสัตว์
น้าแช่แข็ง กิจการผลิตฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณ พลาสติกชนิดไม่น้อยกว่า 3 ชั้น กิจการผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิล
บอร์ ด กิ จ การผลิ ต น้ ายางข้ น กิ จ การผลิ ต ยางแท่ ง กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งเรื อ น กิ จ การสั ต ว์ น้ าแช่ แ ข็ ง
และกิจการซอฟต์แวร์
(จังหวั ดชุ ม พร) จ านวน 4 โครงการ เงิน ลงทุ น 6,823 ล้ านบาท กิ จ การถุง มื อ ทางการแพทย์จ านวน
3 โครงการ และกิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ
(จังหวัดภูเก็ต) จานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 306 ล้านบาท กิจการซ่อมเรือ กิจการที่จอดเรือท่องเที่ยว
กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ และกิจการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
(จังหวัดกระบี่) จานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 765 ล้านบาท กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบจานวน 2 โครงการ
กิจการผลิตน้าประปา
(จังหวัดพังงำ) จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 2,911 ล้านบาท กิจการโรงแรมจานวน 2 โครงการ
(จังหวัดนครศรีธรรมรำช) จานวน 2 โครงการ เงินลงทุ น 453 ล้านบาท กิ จการเลี้ยงสุกรกิ จการและ
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th
และส่ง E-mail : surat@boi.go.th
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