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  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 14 จังหวัดภาคใต้  9 เดือนแรกของปี 2558 

เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน ใน 14 จังหวัดภำคใต้  9 เดือนแรกของปี 
2558 เทียบกับเวลำเดียวกันของปี 2557 พบว่ำมีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน  72  โครงกำร 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.50 เงินลงทุน 24,147.99 ล้ำนบำท  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 94.09 และกำรจ้ำงแรงงำนไทย 8,802 คน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 298.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOI

  

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

ข่าวเผยแพร่ 
ฉบับที่ 12/2558 

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
9 เดือนแรกของปี 2558 และแนวโน้มการลงทุนไตรมาส 4 

2557 2558
จ ำนวนโครงกำร 64 72 12.50
เงินลงทุน (ล้ำนบำท) 12,441.60 24,147.99 94.09
กำรจ้ำงงำนไทย (คน) 2,208 8,802 298.64

ตารางที ่1  สรุปโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้

เพิม่/ลด %
มกรำคม - กนัยำยน

2557 2558 % 2557 2558 % 2557 2558 %
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลี่ยนแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลี่ยนแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลี่ยนแปลง

เกษตรกรรมและผลิตผล
ทำงกำรเกษตร 16 41 156.25 3,022.60 11,888.60 293.32 782 4,400 462.66
เหมืองแร่ เซรำมิกส์และ
โลหะพืน้ฐำน 2 1 -50.00 242.60 35.00 -85.57 37 117 216.22
อตุสำหกรรมเบำ 1 4 300.00 40.80 2,999.90 7252.70 59 1,808 2964.41
ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร
และอปุกรณ์ขนส่ง 2 0 -100.00 57.00 0.00 -100.00 57 0 -100.00
อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใชไ้ฟฟำ้ 3 2 -33.33 34.70 6.00 -82.71 41 15 -63.41
เคมีภัณฑ์ กระดำษ และ
พลำสติก 3 2 -33.33 288.10 60.40 -79.04 112 147 31.25
กจิกำรบริกำรและ
สำธำรณูปโภค 37 22 -40.54 8,755.80 9,158.09 4.59 1,120 2,315 106.70

รวม 64 72 12.50 12,441.60 24,147.99 94.09 2,208 8,802 298.64

ตารางที ่2  โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามประเภทกิจการ

หมวดประเภทกิจการ
จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)



 
 

กิจการประเภทเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร เป็นกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนมำก
ที่สุดใน 9 เดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 41 โครงกำร ได้แก่ น้ ำมันปำล์ม (11 โครงกำร) สิ่งปรุงแต่งอำหำร สัตว์น้ ำแปร
รูป อำหำรอบแห้ง น้ ำยำงข้น (2 โครงกำร) ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ ไข่ไก่และไก่รุ่น ถุงมือยำง ยำงแท่งหรือยำงผสม 
(2 โครงกำร) ยำงเครฟ เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (11 โครงกำร) ถ่ำนกัมมันต์ แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง ไบโอดีเซล 
บริกำรรับจ้ำงแช่แข็ง ปูแช่แข็ง อำหำรสัตว์ (3 โครงกำร) 

รองลงมาคือกิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร จ ำนวน 22 โครงกำร ได้แก่ 
พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภำพ/พลังงำนแสงอำทิตย์ (10 โครงกำร) ขนถ่ำยสินค้ำส ำหรับเรือเดินทะเล บริกำร
เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่ำ (2 โครงกำร) กำรวิจัยและพัฒนำ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงกำร) ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ 
สวนสนุก และโรงแรม (4 โครงกำร) 
 อันดับ 3 กิจการประเภทอุตสาหกรรมเบา  ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร จ ำนวน 4 โครงกำร  ได้แก่ ถุงมือ
ยำงส ำหรับตรวจโรค (4 โครงกำร) 
 อันดับ 4 มี 2 ประเภทกิจกำร คือกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ซอฟแวร์ และ
กิจการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก ได้แก่ กล่องกระดำษ และ ยำจุดกันยุง 
 ส ำหรับกิจการประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ยังไม่มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 
 
  สถานที่ตั้งของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

จังหวัดสงขลา มีกำรลงทุนมำกท่ีสุดในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน จ ำนวน 18 โครงกำร ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงกำร) แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง อำหำรสัตว ์
พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงกำร) น้ ำยำงข้น ถุงมือยำงธรรมชำติ/ถุงมือส ำหรับตรวจโรค (3 โครงกำร)  

 

2557 2558 % 2557 2558 % 2557 2558 %
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง

กระบี่ 1 3 200.00 300.00 1,345.00 348.33 20 310 1,450
สุรำษฎร์ธำนี 16 15 -6.25 2,468.90 2,157.19 -12.63 423 1,303 208
พงังำ 1 1 0.00 576.50 20.00 -96.53 180 54 -70
นครศรีธรรมรำช 7 8 14.29 1,530.50 2,210.80 44.45 175 339 94
ชุมพร 8 5 -37.50 1,455.40 472.80 -67.51 169 173 2
ภูเกต็ 8 13 62.50 4,820.70 4,579.20 -5.01 785 2,048 161
ระนอง 10 0 -100.00 260.40 0.00 -100.00 39 0 -100
รวมภาคใต้ตอนบน 51 45 -11.76 11,412.40 10,784.99 -5.50 1,791 4,227 136
ตรัง 2 3 50.00 210.00 1,783.00 749.05 66 958 1,352
พทัลุง 1 2 100.00 65.00 1,111.00 1,609.23 37 121 227
สงขลำ 9 18 100.00 414.20 9,373.30 2,162.99 281 3,314 1,079
ยะลำ 0 1 * 0.00 79.70 * 0 26 *
นรำธวิำส 1 1 0.00 340.00 80.00 -76.47 33 35 6
ปัตตำนี 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
สตูล 0 2 * 0.00 936.00 * 0 121 *
รวม 5 จังหวัดชายแดน 10 22 120.00 754.20 10,469.00 1,288.09 314 3,496 1,013
รวมภาคใต้ตอนลา่ง 13 27 107.69 1,029.20 13,363.00 1,198.39 417 4,575 997
รวม 64 72 12.50 12,441.60 24,147.99 94.09 2,208 8,802 299
* หมำยถึง Non defined เนื่องจำกตัวเลขในปีฐำน (2557) เป็น 0 กำรคิดเปอร์เซ็นต์ไมส่ำมำรถค ำนวณโดยกำรหำรด้วยจ ำนวน 0 แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้

ตารางที ่3  โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามทีต้ั่งโครงการ

จังหวัด
จ านวนโครงการ เงนิลงทุน (ลา้นบาท) จ้างแรงงานไทย (คน)



 
 

บริกำรรับจ้ำงแช่แข็ง ยำจุดกันยุง กล่องกระดำษ กำรวิจัยและพัฒนำ น้ ำมันปำล์ม ไข่ไก่และไก่รุ่น อำหำรสัตว์เลี้ยง และ 
ดินผสมส ำเร็จรูป 
 อันดับ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 15 โครงกำร ได้แก่ เชื้อเพลิงชีว
มวลอัด (6 โครงกำร) ยำงแท่งหรือยำงผสม (2 โครงกำร) สัตว์น้ ำแปรรูป สิ่งปรุงแต่ง น้ ำมันปำล์ม ถ่ำนกัมมันต์ ไบโอดีเซล 
พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ และ เนื้อปูแช่แข็ง 
 อันดับ 3 จังหวัดภูเก็ต มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 13 โครงกำร ได้แก่ ศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม (2 โครงกำร) โรงแรม (2 โครงกำร) ซอฟแวร์ (2 โครงกำรป กำรขนถ่ำยสินค้ำ สวนสนุก ผลิตภัณฑ์จำกยำง
ธรรมชำติ พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ บริกำรเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่ำ (2 โครงกำร) 
 อันดับ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 8 โครงกำร ได้แก่ เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัด น้ ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) พลังงำนไฟฟ้ำจำกชีวภำพ/ชีวมวล (4 โครงกำร) และโรงแรม 
 อันดับ 5 จังหวัดชุมพร มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 5 โครงกำร ได้แก่ น้ ำมันปำล์ม (5 
โครงกำร) และอำหำรอบแห้ง 
 อันดับ 6 มี 2 จังหวัด ได้แก่จงัหวัดกระบ่ี มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 3 โครงกำร ได้แก่ 
น้ ำมันปำล์ม (3 โครงกำร) และจังหวัดตรัง มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 3 โครงกำร ได้แก่ เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัด และถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (2 โครงกำร) 
 อันดับ 7 มี 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสตูล มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 2 โครงกำร ได้แก่ 
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด และพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล และจังหวัดพัทลุง มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน 2 โครงกำร ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ และน้ ำยำงข้น 
 อันดับ 8 มี 3 จังหวัด ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจังหวัดละ 1 โครงกำร ได้แก่ จังหวัดพังงากิจกำร
อำหำรสัตว์  จังหวัดยะลากิจกำรโรงแรม และจังหวัดนราธิวาสกิจกำรยำงเครฟ 
 ส ำหรับจังหวัดระนอง และจังหวัดปัตตานี ยังไม่มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
  ขนาดการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนขนาดการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท จ ำนวน 9 โครงกำร ได้แก่ ซอฟแวร์ 
(2 โครงกำร) กำรวิจัยและพัฒนำ ปูแช่แข็ง/สัตว์น้ ำแปรรูป/สิ่งปรุงแต่อำหำร (3 โครงกำร) น้ ำมันปำล์ม อำหำรสัตว์ และ
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 33 โครงกำร ได้แก่ น้ ำมัน
ปำล์ม (3 โครงกำร) เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (11 โครงกำร) กล่องกระดำษ อำหำรอบแห้ง ยำจุดกันยุง ดินผสมส ำเร็จรูป 
ถ่ำนกัมมันต์ พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภำพ (4 โครงกำร) น้ ำยำงข้น โรงแรม ยำงเครฟ ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ 
ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ ขนถ่ำยสินค้ำส ำหรับเรือเดินทะเล โรงแรม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม เดินเรือท่องเที่ยวหรือ
ให้เช่ำ บริกำรรับจ้ำงแช่แข็ง 
 
 

2557 2558 % 2557 2558 % 2557 2558 %
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง

ไมเ่กนิ 20 13 9 -30.77 50.20 96.00 91.24 127 342 169.29
มำกกวำ่ 20 แต่ไมเ่กนิ 200 35 33 -5.71 2,797.40 3,543.29 26.66 740 1,523 105.81
มำกกวำ่ 200 แต่ไมเ่กนิ 500 9 17 88.89 3,394.60 6,741.80 98.60 320 3,435 973.44
มำกกวำ่ 500 แต่ไมเ่กนิ 1,000 5 8 60.00 3,403.40 6,032.90 77.26 556 1,655 197.66
มำกกวำ่ 1,000 2 5 150.00 2,796.00 7,734.00 176.61 465 1,847 297.20
รวม 64 72 12.50 12,441.60 24,147.99 94.09 2,208 8,802 298.64

ตารางที ่4  โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามขนาดเงินลงทนุ

การจา้งแรงงานไทย (คน)
ขนาดการลงทุน (ลา้นบาท)

จ านวนโครงการ เงนิลงทุน (ลา้นบาท)



 
 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 17 โครงกำร ได้แก่ 
อำหำรสัตว์ น้ ำมันปำล์ม (6 โครงกำร) ยำงแท่งหรือยำงผสม (2 โครงกำร) น้ ำยำงข้น ไบโอดีเซล ถุงมือยำงธรรมชำติ (2 
โครงกำร) ไข่ไก่และไก่รุ่น โรงแรม และบริกำรที่จอดเรือท่องเที่ยว 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 8 โครงกำร ได้แก่ 
น้ ำมันปำล์ม ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (3 โครงกำร) และพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/ก๊ำซชีวภำพ (4 โครงกำร) 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 5 โครงกำร ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลิงชีวมวล ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม สวนสนุก อำหำรสัตว์ และแผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง 
 
  การถือหุ้น 
 
 
 
 
 

 
  
 
 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุ้นกำรลงทุนพบว่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 
จ ำนวน 50 โครงกำร  คนต่ำงชำติถือหุ้นทั้งสิ้น (ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม มำเลเซีย อเมริกำ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และ 
นิวซีแลนด์) จ ำนวน 10 โครงกำร และมีกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยกับต่ำงชำติ (เบลเยี่ยม มำเลเซีย อเมริกำ สิงคโปร์ 
ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์) จ ำนวน 12 โครงกำร 
 
  แนวโน้มการลงทุนไตรมาส 4 
 ข้อจ ำกัดที่เศรษฐกิจไทยจะเผชิญในช่วงที่เหลือของปี ได้แก่ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกที่ต่ ำสุดในรอบ 
3 ปี โดยเฉพำะเศรษฐกิจจีนที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง กำรอ่อนค่ำของสกุลเงินในประเทศคู่ค้ำ
และคู่แข่ง รำคำสินค้ำเกษตรในตลำดโลกตกต่ ำ และผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้งนั้น ภำวะธุรกิจโดยรวมของ
ภำคใต้ในไตรมำสสุดท้ำยมีแนวโน้มดีขึ้นตำมกำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุนภำคเอกชนที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น กำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรอ่อนค่ำของเงินบำทซึ่งจะท ำให้มูลค่ำกำร
ส่งออกในรูปเงินบำทในครึ่งปีหลังปรับตัวเพ่ิมขึ้น รำคำน้ ำมันและเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ ำช่วยเพ่ิมอ ำนำจกำรซื้อ  
ส ำหรับโอกำสกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยแดน กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ยังเป็นสิ่งที่ภำครัฐและเอกชนจะต้องเร่ง
ด ำเนินกำรให้เกิดเป็นผลโดยเร็วซึ่งจะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภำคใต้โดยรวม 
  
 
 
 
 

2557 2558 % 2557 2558 % 2557 2558 %
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) การเปลีย่นแปลง

คนไทยถือหุ้นทั้งส้ิน 49 50 2.04 7,050.80 18,127.99 157.11 1,084.00 5,985.00 452.12
คนต่ำงชำติถือหุ้นทั้งส้ิน 6 10 66.67 1,648.20 2,926.40 77.55 356.00 1,185.00 232.87
ร่วมทุนไทย + ต่ำงชำติ 9 12 33.33 3,742.60 3,093.60 -17.34 768.00 1,632.00 112.50

รวม 64 72 12.50 12,441.60 24147.99 94.09 2,208.00 8,802.00  298.64

ตารางที ่5 โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามสดัสว่นผู้ถือหุน้

การถือหุน้
จ านวนโครงการ เงนิลงทุน (ลา้นบาท) การจา้งงานไทย (คน)


