
จ ำนวนโครงกำร 93 101 85 -15.84
เงินลงทุน (ล้ำนบำท) 18,753.30 38,485.69 29,400.16 -23.61
กำรจ้ำงงำนไทย (คน) 3,821 10,255 7,763 -24.30

ตำรำงที ่1 สรุปโครงกำรทีไ่ด้รับอนุมติัส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้

2557 เพิม่/ลด %2558 2559

เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 55 45 -18.18 17,373.30 21,127.56 21.61 5,493 5,731 4.33
เหมอืงแร่ เซรำมกิส์และโลหะพืน้ฐำน 4 0 -100 344.60 0.00 -100.00 198 0 -100.00
อตุสำหกรรมเบำ 4 4 0 2,999.90 1,072.60 -64.25 1,808 515 -71.52
ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอปุกรณ์
ขนส่ง

0 2 * 0.00 27.00 * 0 57 *

อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟำ้

2 19 850 6.00 129.00 2050.00 15 352 2246.67

เคมภีัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก 5 1 -80 416.80 76.00 -81.77 205 23 -88.78
กจิกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค 31 14 -54.84 17,345.09 6,968.00 -59.83 2,536 1,085 -57.22
รวม 101 85 -15.84 38,485.69 29,400.16 -23.61 10,255 7,763 -24.30

ตำรำงที ่2 โครงกำรทีไ่ด้รับอนุมติักำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคใต้ จ ำแนกตำมประเภทกจิกำร

หมวดประเภทกจิกำร
จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

2558 2558 2558
%

เปล่ียนแปลง
%

เปล่ียนแปลง
%

เปล่ียนแปลง
2559 2559 2559
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  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 14 จังหวัดภาคใต้ปี 2559 

เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน ใน 14 จังหวัดภำคใต้ปี 2559 เทียบกับ
เวลำเดียวกันของปี 2558 พบว่ำมีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน  85  โครงกำร ลดลงร้อยละ 
15.84 เงินลงทุน 29,400.16 ล้ำนบำท  ลดลงร้อยละ 23.61 และกำรจ้ำงแรงงำนไทย 7,763 คน ลดลงร้อยละ 24.30 

 
 

 
 
 
 
 
 
  ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการประเภทเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนมำก
ที่สุดในปี 2559 จ ำนวน 45 โครงกำร เงินลงทุน 21,127.56 ล้ำนบำท กำรจ้ำงแรงงำน 5,731 คนได้แก่ น  ำมันปำล์ม/เมล็ด
ในปำล์มอบแห้ง (10 โครงกำร) น  ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ สัตว์น  ำแช่แข็ง เห็ดถังเช่ำอบแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป ถุงยำงอนำมัย 
น  ำยำง Pre-Vulcanised Latex น  ำยำงข้น (5 โครงกำร) ยำงแท่ง/ยำงผสม (2 โครงกำร) ยำงแผ่นรมควัน หมอนและท่ี
นอนยำงพำรำ (2 โครงกำร) เชื อเพลิงชีวมวลอัด (6 โครงกำร) เชื อเพลิงจำกขยะ แป้งทรำยแมวผสมสมุนไพร นอเพลียส 
ไม้อัดปำร์ติเกิลบอร์ด/ไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง (3 โครงกำร) ผลไม้แช่แข็ง (2 โครงกำร) อำหำรพร้อมรับประทำน 
บริกำรรับฝำกห้องเย็น ลูกไก่ สุกรขุน และเนื อสุกรช ำแหละ 

 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ปี 2559 
และแนวโน้มการลงทุนปี 2560  



 
 

อุตสาหกรรมเบา   มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน  4  โครงกำร  เงินลงทุน 1,072.60 
ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน 515 คน ได้แก่ ถุงมือยำง (3 โครงกำร)  และไม้ประสำน  

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 27 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 57 คน ได้แก่ ชิ นส่วนเครื่องจักร และเครื่องดูดฝุ่นและชิ นส่วน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 19 
โครงกำร เงินลงทุน 129 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 352 คน ได้แก่ ซอฟแวร์ (17 โครงกำร) และ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2 
โครงกำร) 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 
โครงกำร เงินลงทุน 76 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 23 คน ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์พลำสติกรีไซเคิล 

กิจการบริการและสาธารณูปโภค มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 14 โครงกำร เงิน
ลงทุน 6,968 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 1,085 คน ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ/เชื อเพลิงชีวมวล/พลังงำนลม (5 
โครงกำร) บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น  ำ โรงแรม (4 โครงกำร) ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน (2 
โครงกำร) และ ศูนย์กระจำยสินค้ำ 

กิจการประเภทเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน  ยังไม่มีโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

  สถานที่ตั้งของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 กระบี ่ มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 178 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
69 คน ได้แก่ น  ำมันปำล์ม หมอนและที่นอนยำงพำรำ 
 
 
 
 
 

กระบี่ 4 2 -50.00 1,443.80 178.00 -87.67 349 69 -80.23
สุรำษฎร์ธำนี 22 15 -31.82 3,398.09 5,811.20 71.01 1,580 1,797 13.73
พงังำ 1 0 -100.00 20.00 0.00 -100.00 54 0 -100.00
นครศรีธรรมรำช 14 14 0.00 2,849.80 7,364.60 158.43 523 1,105 111.28
ชมุพร 7 7 0.00 1,194.40 4,928.00 312.59 451 730 61.86
ภเูกต็ 15 24 60.00 5,712.20 4,241.00 -25.76 2,161 1,274 -41.05
ระนอง 1 1 0.00 1,288.00 50.00 -96.12 149 12 -91.95
รวมภาคใต้ตอนบน 64 63 -1.56 15,906.29 22,572.80 41.91 5,267 4,987 -5.32
ตรัง 3 4 33.33 1,783.00 2,223.00 24.68 958 321 -66.49
พทัลุง 3 0 -100.00 1,432.00 0.00 -100.00 181 0 -100.00
สงขลำ 25 15 -40.00 18,134.70 4,214.36 -76.76 3,633 2,387 -34.30
(จะนะ สะบำ้ย้อย นำทวี เทพำ) 2 2 0.00 1,483.00 1,010.00 -31.89 273 72 -73.63
ยะลำ 1 1 0.00 79.70 161.00 102.01 26 32 23.08
นรำธิวำส 1 0 -100.00 80.00 0.00 -100.00 35 0 -100.00
ปตัตำนี 2 2 0.00 81.00 229.00 182.72 34 36 5.88
สตูล 2 0 -100.00 936.00 0.00 -100.00 121 0 -100.00
4 จ. 4 อ. (จะนะ สะบา้ยอ้ย นาทว ีเทพา) 8 5 -37.50 2,659.70 1,400.00 -47.36 489 140 -71.37
5 จังหวดัชายแดนใต้ 31 18 -41.94 19,311.40 4,604.36 -76.16 3,849 2,455 -36.22
รวมภาคใต้ตอนล่าง 37 22 -40.54 22,526.40 6,827.36 -69.69 4,988 2,776 -44.35
รวม 101 85 -15.84 38,432.69 29,400.16 -23.50 10,255 7,763 -24.30

ตำรำงท่ี 3 โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทนุในภำคใต้จ ำแนกตำมท่ีต้ังโครงกำร

% 
เปลี่ยนแปลง

% 
เปลี่ยนแปลง

% 
เปลี่ยนแปลง

จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ล้านบาท) จ้างแรงงานไทย (คน)
จังหวดั

2558 2558 25582559 2559 2559



 
 
 
 สุราษฎร์ธานี  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 15 โครงกำร เงินลงทุน 5,811.20 ล้ำน
บำท กำรจ้ำงงำน 1,797 คน ได้แก่ เครื่องดูดฝุ่นและชิ นส่วน ชิ นส่วนเครื่องจักร เชื อเพลิงชีวมวลอัด (2 โครงกำร) น  ำมัน
ปำล์ม น  ำยำงข้น ยำงแท่งหรือยำงผสม เนื อสุกรช ำแหละ แป้งทรำยแมวผสมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์พลำสติกรีไซเคิล ไม้อัด
ควำมหนำแน่นปำนกลำง (2 โครงกำร) พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื อเพลิงชีวมวล ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน และอำหำร
ส ำเร็จรูป 
 นครศรีธรรมราช  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 14 โครงกำร เงินลงทุน 7,364.60 
ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 1,105 คนได้แก่ เมล็ดในปำล์มอบแห้ง (2 โครงกำร) เชื อเพลิงจำกขยะ เชื อเพลิงชีวมวลอัด (2 
โครงกำร) นอเพลียส น  ำมันปำล์ม น  ำยำงข้น (2 โครงกำร) พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ/เชื อเพลิงชีวมวล/พลังงำนลม 
(3 โครงกำร) ศูนย์กระจำยสินค้ำ และสัตว์น  ำแช่แข็ง 
 ชุมพร  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 7 โครงกำร  เงินลงทุน 4,928 ล้ำนบำท กำรจ้ำง
งำน 730 คนได้แก่ เมล็ดในปำล์มอบแห้ง (2 โครงกำร) น  ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) ผลไม้แช่แข็ง (2 โครงกำร) และศูนย์
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ภูเก็ต มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 24 โครงกำร เงินลงทุน 4,241 ล้ำนบำท กำรจ้ำง
งำน 1,274 คน ได้แก่ ซอฟแวร์ (17 โครงกำร) พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2 โครงกำร) พิพิธภัณฑ์สัตว์น  ำ หมอนและที่นอน
ยำงพำรำ และโรงแรม (3 โครงกำร)  

ระนอง  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 50 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
12 คน ได้แก่ เชื อเพลิงชีวมวลอัด 
 ตรัง  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 4 โครงกำร เงินลงทุน 2,223 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
321 คน ได้แก่ เชื อเพลิงชีวมวลอัด แผ่นชิ นไม้อัดปำร์ติเกิลบอร์ด ยำงแท่ง และอำหำรพร้อมรับประทำน 
 สงขลา มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 15 โครงกำร เงินลงทุน 4,214.36 ล้ำนบำท กำร
จ้ำงงำน 2,387 คน ได้แก่ ถุงมือยำง (3 โครงกำร) ถุงยำงอนำมัย น  ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ น  ำยำง Pre-Vulcanized Latex น  ำ
ยำงข้น (2 โครงกำร) บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ บริกำรรับฝำกห้องเย็น พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื อเพลิงชีวมวล ยำงแผ่น
ลมควัน ลูกไก่ สุกรขุน และเห็ดถังเช่ำอบแห้ง 
 ยะลา มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทุน 161 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
32 คน ได้แก่ โรงแรม 
 ปัตตานี  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 229 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
36 คน ได้แก่ ไม้ประสำนและน  ำมันปำล์ม 
 ส ำหรับจังหวัดพังงา พัทลุง นราธิวาส และสตูล  ยังไม่มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
  ขนาดการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ

ไมเ่กนิ 20 9 8.91 27 31.76 200.00
มำกกว่ำ 20 แต่ไมเ่กนิ 200 52 51.49 27 31.76 -48.08
มำกกว่ำ 200 แต่ไมเ่กนิ 500 20 19.80 12 14.12 -40.00
มำกกว่ำ 500 แต่ไมเ่กนิ 1,000 12 11.88 9 10.59 0.00
มำกกว่ำ 1,000 8 7.92 10 11.76 0.00

รวม 101 100.00 85 100.00 -15.84

ตำรำงที ่4 สรุปโครงกำรทีไ่ด้รับอนุมติัส่งเสริมกำรลงทุนตำมขนำดของโครงกำร
2559

% 
เปลีย่นแปลง

ขนาดการลงทนุ (ลา้นบาท)
2558



คนไทยถือหุน้ทัง้ส้ิน 73 55 -24.66 30,737.00 21,873.96 -28.84 7,058 5,027 -28.78
คนต่ำงชำติถือหุน้ทัง้ส้ิน 12 18 50.00 3,759.40 6,477.60 72.30 1,265 2,454 93.99
ร่วมทุนไทย + ต่ำงชำติ 16 12 -25.00 3,989.60 1,048.60 -73.72 1,932 282 -85.40
รวม 101 85 -15.84 38,486.00 29,400.16 -23.61 10,255 7,763 -24.30

2559

ตำรำงที ่5 สรุปโครงกำรทีไ่ด้รับอนุมติัส่งเสริมกำรลงทุนตำมกำรถือหุน้

การถือหุน้
การจา้งงานไทย (คน)จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ลา้นบาท)

%
เปลีย่นแปลง

%
เปลีย่นแปลง

%
เปลีย่นแปลง

2558 2559 2558 2559 2558

 
 
 

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนขนาดการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท จ ำนวน 27 โครงกำร ได้แก่ 
ซอฟแวร์ (16 โครงกำร) พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2 โครงกำร) เห็ดถังเช่ำอบแห้ง แป้งทรำยแมวผสมสมุนไพร ไม้ประสำน 
เครื่องดูดผุ่นและชิ นส่วน ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน (2 โครงกำร) น  ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ บริกำรทดสอบทำง
วิทยำศำสตร์ และอำหำรพร้อมรับประทำน 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 27 โครงกำร ได้แก่ 
ชิ นส่วนเครื่องจักร ถุงมือยำงสังเครำะห์ (2 โครงกำร) ซอฟแวร์ น  ำยำงข้น (4 โครงกำร) เชื อเพลิงชีวมวลอัด (6 โครงกำร) 
น  ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ/ชีวมวล (2 โครงกำร) หมอนและที่นอนยำงพำรำ (2 โครงกำร)  
ผลิตภัณฑ์พลำสติกรีไซเคิล ยำงแท่ง นอเพลียส น  ำยำง Pre-Vulcanised Latex ผลไม้แช่แข็ง โรงแรม และศูนย์กระจำย
สินค้ำ 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 12 โครงกำร ได้แก่ น  ำ
ยำงข้น น  ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) บริกำรรับฝำกห้องเย็น ยำงแท่งหรืยำงผสม เชื อเพลิงจำกขยะ ลูกไก่ โรงแรม อำหำร
ส ำเร็จรูป ยำงแผ่นรมควัน ถุงยำงอนำมัย และ ผลไม้แช่แข็ง 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 9 โครงกำร ได้แก่ 
สุกรขุน น  ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) เนื อสุกรช ำแหละ พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื อเพลิงชีวมวล/พลังงำนลม (3 โครงกำร) 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น  ำ และถุงมือยำง  
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 10 โครงกำร ได้แก่ เมล็ดในปำล์ม
อบแห้ง (4 โครงกำร) โรงแรม (2 โครงกำร) ไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง (2 โครงกำร) สัตว์น  ำแช่แข็ง และแผ่นชิ นไม้อัด
ปำร์ติเกิลบอร์ด 
 

  การถือหุ้น
 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุ้นกำรลงทุนพบว่ำส่วนใหญ่จะเป็นกำรถือหุ้นโดยคนไทยทั งสิ น จ ำนวน 
55 โครงกำร  คนต่ำงชำติถือหุ้นทั งสิ น (เบลำรุส โปร์แลนด์ มำเลเซีย ฝรั่งเศส เดนมำร์ก สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย อังกฤษ เดนมำร์ก ไต้หวัน และจีน) จ ำนวน 18 โครงกำร และมีกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยกับต่ำงชำติ (จีน 
ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ อังกฤษ มำเลเซีย รัสเซีย อังกฤษ อิตำลี) จ ำนวน 12 โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แนวโน้มการลงทุนปี 2560 
 จำกกำรประมำณกำรควำมต้องกำรจำกต่ำงประเทศในปี 2560 จะขยำยตัวได้ดีกว่ำในปี 2559  ตลอดจนกำร
ด ำเนินนโยบำยของสหรัฐอเมริกำภำยใต้รัฐบำลใหม่ซึ่งจะให้ควำมส ำคัญกับเศรษฐกิจมำกขึ น และกำรด ำเนินนโยบำย
กระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐของไทย กำรลงทุนในโครงสร้ำง พื นฐำนในด้ำนต่ำง ๆ เริ่มมีผลในปี 2560 มำกขึ น 
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งจะออกมำในปี 2560 นี  กำรพัฒนำพื นที่ชำยแดน กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื นที่ภำคใต้ตอนล่ำง รวมทั งกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงบกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกำรลงทุนในภำคใต้ในปี 2560 ให้
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 


