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สรุปการลงทุนภาคใต้ตอนบนไตรมาสที่สามของปี 2565 (มกราคม  - กันยายน ) มีโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนบน จ านวนทั้งสิ้น  32 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 3,173.37 ล้านบาท                        
การจ้างงาน 718 คน เป็นการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสู ง จ านวน 16 โครงการ             
มูลค่าการลงทุน 528.37 ล้านบาท  กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จ านวน 15 โครงการ และกิจการผลิตเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล  หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ จ านวน 11 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุน 2,366.10 ล้านบาท  กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตน้ ายางข้นจ านวน 2 โครงการ 
กิจการยางแท่งจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง กิจการผลิตน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ กิจการผลิตผลไม้
แช่แข็ง และกิจการเชื้อเพลิงชีวมวล หมวดอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง จ านวน 4 
โครงการ  มู ลค่ าก ารลงทุ น  229.90 ล้ านบ าท  กิ จการ  software จ าน วน  2 โครงการ   E-Commerce                 
และกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว และหมวดอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน จ านวน 1 
โครงการ มูลค่า 49 ล้านบาท กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาดต่อต่ ากว่า 500 ตันกรอส 

การลงทุนโดยคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้นจ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66 % หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติ         
จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31 % (อังกฤษ(3) ฮ่องกง(2) สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย และเยอรมันนี จีน) 
และต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  3 % (สิงคโปร์) 

ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีจ านวน 11 โครงการ มูลค่าการลงทุน 1,848.30ล้านบาท 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 6 โครงการ มูลค่าการลงทุน 474.20ล้านบาท จังหวัดภูเก็ตจ านวน 5 โครงการ  มูลค่าการ
ลงทุน 71.57 ล้านบาท จังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 679.10 ล้านบาท จังหวัดชุมพร 
จ านวน 3 โครงการ มูลค่าการลงทุน 55 ล้านบาทจังหวัดระนอง จ านวน 2 โครงการ มูลค่าการลงทุน 31.20                
ล้านบาท และจังหวัดพังงา จ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 14 ล้านบาท 

 

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสที่สำมของป ี2565  
(มกรำคม  - กันยำยน ) 

 

 
 

โครงกำรที่อนุมัติกำรส่งเสริม 
มกรำคม – กันยำยน 2565 

จ านวนโครงการ 32 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 3,173.37 

การจ้างงาน (คน) 718 

สรุปกำรลงทุนภำคใต้ตอนบนไตรมำสที่สำมของป ี2565 

(มกรำคม – กันยำยน) 

 



 

โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จ ำแนกตำมประเภทกิจกำร 
 

หมวดประเภทกิจกำร 

มกรำคม – กันยำยน 2565 

จ ำนวนโครงกำร 
เงินลงทุน 

(ล้ำนบำท) 
กำรจ้ำงงำน (คน) 

อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ 11 2,366.10 411 

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน 1 49 23 

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 16 528.37 230 

อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 4 229.90 54 

การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย - - - 

รวม 32 3,173.37 718 

 
รำยละเอียดประเภทกิจกำร   
อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ จ านวน 11 โครงการ มูลค่าการลงทุน 2,366.10            
ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตน้ ายางข้นจ านวน 2 โครงการ กิจการยาง
แท่งจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง กิจการผลิตน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ กิจการผลิตผลไม้แช่แข็ง และ
กิจการเชื้อเพลิงชีวมวล 
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 49 ล้านบาท กิจการต่อเรือหรือซ่อม
เรือขนาดต่อต่ ากว่า 500 ตันกรอส 
อุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง  จ านวน 16 โครงการ มูลค่าการลงทุน 528.37 ล้านบาท ได้แก ่                
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จ านวน 15 โครงการ และกิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล   
อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง จ านวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 229.90 ล้าน
บาท กิจการ software จ านวน 2 โครงการ  E-Commerce และกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว 
 
 
 
 



 
 
กำรลงทุน 
 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66 % 
 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้นจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  3 %  สิงคโปร ์   
 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31 % องักฤษ(3) ฮอ่งกง(2)สิงคโปร ์ 

เนเธอรแ์ลนด ์รสัเซีย และเยอรมนันี จีน 

 

  

 

 

โครงกำรที่อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน จ ำแนกตำมที่ตั้งโครงกำร  

รำยละเอียดโครงกำรในภำคใต้ตอนบนแต่ละจังหวัด 

      (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) จ านวน 11 โครงการ เงินลงทุน 1,848.30 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตยจ์ านวน 8 โครงการ กิจการผลิตน้ ายางข้นจ านวน 2 โครงการ และกิจการผลิตน้ ามันปาล์ม  
    (จังหวัดกระบี่) จ านวน 6 โครงการ เงินลงทุน 474.20 ล้านบาท  กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์                     
กิจการยางแผ่นรมควัน E-Commerce กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาดต่อต่ ากว่า 500 ตันกรอส กิจการบริการที่
จอดเรือท่องเที่ยว และกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
 

จังหวัด มกราคม – กันยายน 2565 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน) 
สุราษฎร์ธาน ี 11 1,848.30 238 

กระบี ่ 6 474.20 213 
ภูเก็ต 5 71.57 33 

นครศรีธรรมราช 4 679.10 157 
ชุมพร 3 55 17 
ระนอง 2 31.20 - 
พังงา 1 14 60 
รวม 32 3,173.37 718  

หุ้นต่ำงชำตทิั้งสิ้น 3  % 

 

5 % 

หุ้นไทยทั้งสิ้น 66 % 

 

5 % 

หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 31  % 

 

5 % 



    (จังหวัดภูเก็ต) จ านวน 5 โครงการ เงินลงทุน 71.57 ล้านบาท  กิจการ software จ านวน 2 โครงการ 
กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จ านวน 2 โครงการ และกิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล  
    (จังหวัดนครศรีธรรมรำช) จ านวน 4 โครงการ  เงินลงทุน 679.10ล้านบาท  กิจการผลิตน้ ามันปาล์ม 
กิจการผลิตน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และกิจการยางแท่ง 
    (จังหวัดชุมพร) จ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 55 ล้านบาท กิจการผลิตผลไม้แช่แข็ง กิจการผลิตน้ ามันเมล็ด
ในปาล์มดิบ และกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
   (จังหวัดระนอง) จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 31.20 ล้านบาท กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์                
จ านวน 2 โครงการ 
(พังงำ) จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 14 ล้านบาท  กิจการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง 
 

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 
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