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การลงทุนภาคใต้ตอนบนของปี 2564 (มกราคม  - ธันวาคม ) มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคใต้ตอนบน จ านวนทั้งสิ้น  48 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 22,998.4 ล้านบาท การจ้างงาน 3,791 คน  
เป็นการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์  จ านวน 19 โครงการ            
มูลค่าการลงทุน 13,918.4 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือทางการแพทย์จ านวน          
6 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 5 โครงการ กิจการสัตว์แช่แข็งจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตแผ่น
ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด กิจการผลิตลูกสุกร กิจการผลิตน้ ายางข้น กิจการยางแท่ง กิจการผลิตเครื่องประดับจากไข่มุก 
กิจการผลิตดีเอชเอแบบผง หมวดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จ านวน 14 โครงการ มูลค่าการลงทุน              
3,014 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 6 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพจ านวน 4 โครงการกิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ าประปา และกิจการผลิต
ฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณพลาสติกชนิดไม่น้อยกว่า 3 ชั้น หมวดอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์และบริการที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง จ านวน 11 โครงการ มูลค่าการลงทุน 5,870 ล้านบาท กิจการโรงแรมจ านวน 4 โครงการ           
กิจการที่จอดเรือท่องเที่ยว กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ กิจการผลิตเครื่องเรือน กิจการซอฟต์แวร์และกิจการให้บริการ
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์  กิจการขนถ่ายสินค้าทั่วไปและสินค้าเหลว กิจการสนับสนุนการค้าและ
การลงทุน หมวดการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย จ านวน 3 โครงการ มูลค่าการลงทุน            
16 ล้านบาท กิจการซอฟต์แวร์ กิจการพัฒนา Digital Content และกิจการบริการระบบจัดการเครือข่ายการช าระ
เงิน และหมวดอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนจ าวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 180 ล้านบาท 
กิจการซ่อมเรือ 

การลงทุนโดยคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้นจ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63 % หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติ
จ านวน 10 โครงการ คิด เป็นร้อยละ  20 %   สหรัฐอเมริกา(4) สิ  งคโปร์ (3) มาเลเชีย (2)เยอรมนี                      
และหุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  15 % มาเลเชีย(2) ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินเดีย อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 

ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีสูงสุดจ านวน 20 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,835 ล้านบาท 
รองลงมา จังหวัดภูเก็ตจ านวน 11 โครงการ  มูลค่าการลงทุน 2,985.6 ล้านบาท จังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน  
6 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,698.9 ล้านบาท จังหวัดชุมพร จ านวน 5 โครงการ มูลค่าการลงทุน 8,767.5 ล้าน
บาท จังหวัดกระบี่จ านวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 800.4 ล้านบาท และ จังหวัดพังงาจ านวน 2 โครงการ 
มูลค่าการลงทุน 2,911 ล้านบาท   

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนของปี 2564 
(มกรำคม  - ธันวำคม ) 

 
 

โครงกำรที่อนุมัติกำรส่งเสริม 
มกรำคม – ธันวำคม 2564 

จ านวนโครงการ 48 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 22,998.4 

การจ้างงาน (คน) 3,791  

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนของปี 2564(มกรำคม  - ธันวำคม ) 



โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จ ำแนกตำมประเภทกิจกำร 
 

หมวดประเภทกิจการ 

มกราคม – ธันวาคม 2564 

จ านวนโครงการ 
เงินลงทุน            

(ล้านบาท) 
การจ้างงาน (คน) 

อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ 19 13,918.4 2,542 

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน 1 180.0 45 

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 14 3,014.0 150 

อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 11 5,870.0 1,025 

การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย 3 16.0 29 

รวม 48 22,998.4 3,791 

 
กำรลงทุน 
 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63 % 
 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20  %   สหรัฐอเมริกา(4) สิ งคโปร ์(3) มาเลเชีย

(2)เยอรมนี  

 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  17 % มาเลเชีย(2) ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินเดีย อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส  
  

 

  

 

 

 

 

หุ้นต่ำงชำติทั้งสิ้น 17  % 

 

5 % หุ้นไทยทั้งสิ้น 63 % 

 

5 % 

หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 20  % 

 

5 % 



โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จ ำแนกตำมที่ตั้งโครงกำร  

รำยละเอียดโครงกำรในภำคใต้ตอนบนแต่ละจังหวัด 

      (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) จ านวน 20 โครงการ เงินลงทุน 3,835 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์จ านวน 3 โครงการ  กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าชวีวภาพจ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตถุงมือจากยาง
ธรรมชาติและถุงมือทางการแพทย์จ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 2 โครงการ กิจการสัตว์
น้ าแช่แข็ง  กิจการผลิตฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณพลาสติกชนิดไม่น้อยกว่า 3 ชั้น กิจการผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิล
บอร์ด  กิ จการผลิตน้ ายางข้น  กิจการผลิตยางแท่ ง  กิจการผลิต เครื่องเรือน  กิจการสัตว์น้ าแช่ แข็ ง                              
กิจการซอฟต์แวร์ กิจการขนถ่ายสินค้าทั่วไปและสินค้าเหลว และกิจการพัฒนา Digital Content 
    (จังหวัดชุมพร) จ านวน 5 โครงการ เงินลงทุน 6,823 ล้านบาท กิจการถุงมือทางการแพทย์จ านวน                     
3 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ และกิจการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
   (จังหวัดภูเก็ต) จ านวน 11 โครงการ เงินลงทุน 2,985.6 ล้านบาท กิจการโรงแรมจ าวนวน 2 โครงการ 
กิจการซ่อมเรือ กิจการที่จอดเรือท่องเที่ยว กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ กิจการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนออนไลน์ กิจการบริการระบบจัดการเครือข่ายการช าระเงิน กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน กิจการผลิต
ดีเอชเอแบบผง กิจการ Software และกิจการผลิตเครื่องประดับจากไข่มุก  
   (จังหวัดกระบี่) จ านวน 4 โครงการ เงินลงทุน 800.4 ล้านบาท  กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ  กิจการผลิต
น้ าประปา กิจการถุงมือส าหรับตรวจโรค และกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
    (จังหวัดพังงำ) จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 2,911 ล้านบาท กิจการโรงแรมจ านวน 2 โครงการ 
    (จังหวัดนครศรีธรรมรำช) จ านวน 6 โครงการ  เงินลงทุน 3,698.9 ล้านบาท  กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จ าวน 2 โครงการ กิจการผลิตถุงมือยาง
ธรรมชาติ กิจการเลี้ยงสุกรกิจการ 
         

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th 
และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 
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จังหวัด มกรำคม – ธันวำคม 2564 

จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน) 
สุราษฎร์ธาน ี 20 3,835.0 976 

ชุมพร 5 8,767.5 1,516 
ภูเก็ต 11 2,985.6 658 
กระบี ่ 4 800.4 49 
พังงา 2 2,911.0 294 

นครศรีธรรมราช  6 3,698.9 298 
ระนอง - - - 
รวม 48 22,998.4 3,791 
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