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  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2560 

เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน ใน 14 จังหวัดภำคใต้ ปี 2560 เทียบปี 
2559 พบว่ำ มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 83   โครงกำร ลดลงร้อยละ 2.35 เงินลงทุน 
32,665.20 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.11 และกำรจ้ำงแรงงำนไทย 6,116 คน ลดลงร้อยละ 21.89 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจการประเภทเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 

29 โครงกำร เงินลงทุน 7,253 ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน 2,581 คน ได้แก่  น้ ำมันปำล์ม ยำงแท่งและยำงคอมพำวด์ (2 
โครงกำร) น้ ำยำงข้น (7 โครงกำร) ถุงมือยำงธรรมชำติ (2 โครงกำร) ที่นอนยำงพำรำ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ ไม้ปำร์ติ
เกิลบอร์ด เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (2 โครงกำร) ผลไม้อบแห้ง อำหำรพร้อมรับประทำน/สัตว์น้ ำแช่แข็ง/ผลิตภัณฑ์ซูริมิ (9 
โครงกำร) ผลิตเครื่องดื่มจำกผลไม้หรือผัก และครีมนวดน้ ำมัน 

 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
ปี 2560 

จ ำนวนโครงกำร 101 85 83 -2.35
เงินลงทุน (ล้ำนบำท) 38,485.69 29,400.16 32,665.20 11.11
กำรจ้ำงงำนไทย (คน) 10,255 7,830 6,116 -21.89

ตารางที ่1 สรุปโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตสิง่เสริมการลงทนุในภาคใต้

เพิม่/ลด %2558 2559 2560

เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 45 29 -35.56 21,127.56 7,253.00 -65.67 5,731 2,581 -54.96
เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะพืน้ฐำน 0 1 * 0.00 126.00 * 0 94 *
อตุสำหกรรมเบำ 4 6 50.00 1,072.60 2,076.00 93.55 515 907 76.12
ผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ขนส่ง 2 2 0.00 27.00 135.00 400.00 57 63 10.53
อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟำ้ 19 11 -42.11 129.00 43.20 -66.51 361 161 -55.40
เคมีภณัฑ์ กระดำษ และพลำสติก 1 4 300.00 76.00 1,352.00 1678.95 23 171 643.48
กจิกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค 14 30 114.29 6,968.00 21,680.00 211.14 1,143 2,139 87.14
รวม 85 83 -2.35 29,400.16 32,665.20 11.11 7,830 6,116 -21.89

ตารางที ่2 โครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติการส่งเสรมิการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามประเภทกิจการ

หมวดประเภทกจิกำร
จ ำนวนโครงกำร เงินลงทนุ (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

%
เปล่ียนแปลง

%
เปล่ียนแปลง

%
เปล่ียนแปลง

2559 2560 2559 2560 2559 2560



 
 
 
กิจการประเภทเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 

โครงกำร เงินลงทุน 126 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 94 คน ได้แก่ กำรผลิตแม่แบบมือเซรำมิก 
อุตสาหกรรมเบา   มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน  6  โครงกำร  เงินลงทุน 2,076 ล้ำน

บำท  กำรจ้ำงงำน 907 คน ได้แก่ แผ่นไม้อัด ผ้ำใบเรือ และถุงมือยำงทำงกำรแพทย์ (4 โครงกำร)  
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน

จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 135 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 63 คน ได้แก่ ซ่อมเรือ (2 โครงกำร) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 11

โครงกำร เงินลงทุน 43.20 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 161 คน ได้แก่ ซอฟแวร์ (9 โครงกำร) และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2 
โครงกำร) 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 4 
โครงกำร เงินลงทุน 1,352 คน กำรจ้ำงงำน 171 คน ได้แก่ Urea-Formaldehyde resin (2 โครงกำร) ฟิล์มพลำสติก 
และ เม็ดพลำสติกรีไซเคิล 

กิจการบริการและสาธารณูปโภค มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 30 โครงกำร เงิน
ลงทุน 21,680 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 2,139 คน ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ/เชื้อเพลิงชีวมวล/แสงอำทิตย์ (15 
โครงกำร) บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ โรงแรม (8 โครงกำร) ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ (2 โครงกำร) กิจกำรส ำนักงำนใหญ่
ข้ำมประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกิจกำรสนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุน (2 โครงกำร)  

 
  สถานที่ตั้งของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบี่ 2 2 0.00 178.00 99.00 -44.38 69 17 *
สุรำษฎร์ธำนี 15 12 -20.00 5,811.20 9,184.00 58.04 1,797 1,438 -19.98
พงังำ 0 2 * 0.00 150.00 * 0 358 *
นครศรีธรรมรำช 14 2 -85.71 7,364.60 1,300.00 -82.35 1,105 37 -96.65
ชมุพร 7 2 -71.43 4,928.00 1,042.00 -78.86 730 255 -65.07
ภเูกต็ 24 24 0.00 4,241.00 6,044.20 42.52 1,341 1,238 -7.68
ระนอง 1 0 -100.00 50.00 0.00 -100.00 12 0 -100.00
รวมภาคใต้ตอนบน 63 44 -30.16 22,572.80 17,819.20 -21.06 5,054 3,343 -33.85
ตรัง 4 3 -25.00 2,223.00 656.00 -70.49 321 220 -31.46
พทัลุง 0 3 * 0.00 484.00 * 0 514 *
สงขลำ 15 26 73.33 4,214.36 7,790.00 84.84 2,387 1,705 -28.57
(จะนะ สะบำ้ยอ้ย นำทวี เทพำ) 2 6 200.00 1,010.00 3,254.00 222.18 72 288 300.00
ยะลำ 1 4 300.00 161.00 3,237.00 1910.56 32 186 481.25
นรำธิวำส 0 2 * 0.00 844.00 * 0 67 *
ปตัตำนี 2 1 -50.00 229.00 1,835.00 701.31 36 81 125.00
สตูล 0 0 * 0.00 0.00 * 0 0 *
4 จ. 4 อ. (จะนะ สะบำ้ย้อย นำทวี เทพำ) 5 13 160.00 1,400.00 9,170.00 555.00 140 622 344.29
รวม 5 จังหวดัชายแดน 18 33 83.33 4,604.36 13,706.00 197.67 2,455 2,039 -16.95
รวมภาคใต้ตอนล่าง 22 39 77.27 6,827.36 14,846.00 117.45 2,776 2,773 -0.11
รวม 85 83 -2.35 29,400.16 32,665.20 11.11 7,830 6,116 -21.89

% 
เปลี่ยนแปลง

ตารางที ่3 โครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติการส่งเสรมิการลงทนุในภาคใต้จ าแนกตามทีต่ั้งโครงการ

จังหวดั
จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)

% 
เปลี่ยนแปลง

% 
เปลี่ยนแปลง

2559 25592559 2560 2560 2560



 
 
 
 กระบี่  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 99 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
17 คน ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ และเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
 สุราษฎร์ธานี มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 12 โครงกำร เงินลงทุน 9,184 ล้ำนบำท 
กำรจ้ำงงำน 1,438 คน ได้แก่ น้ ำมันปำล์ม น้ ำยำงข้น ไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด สัตว์น้ ำแช่แข็ง ถุงมือทำงกำรแพทย์ พลังงำน
ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/แสงอำทิตย์ (3 โครงกำร) โรงแรม (3 โครงกำร) และ ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ  
 พังงา มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 150 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
358 คน ได้แก่ สัตว์น้ ำแช่แข็ง และบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

นครศรีธรรมราช มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 1,300 ล้ำนบำท 
กำรจ้ำงงำน 37 คน ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์/ก๊ำซชีวภำพ (2 โครงกำร) 
 ชุมพร  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 1,042 ล้ำนบำท กำรจ้ำง
งำน 255 คน ได้แก่ ผลไม้อบแห้งและยำงแท่งและยำงผสม 
 ภูเก็ต มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 24 โครงกำร เงินลงทุน 6,044.20 ล้ำนบำท กำร
จ้ำงงำน 1,238 คน ได้แก่ ผลิตเครื่องดื่มจำกผลไม้หรือผัก ผ้ำใบเรือ ซ่อมเรือ (2 โครงกำร) ซอฟแวร์ (9 โครงกำร) 
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2 โครงกำร) โรงแรม (5 โครงกำร) ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ กิจกำรส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ และ
กิจกำรสนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุน (2 โครงกำร) 
 ตรัง มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 656 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
220 คน ได้แก่ ยำงแท่งหรือยำงผสม น้ ำยำงข้นและอำหำรพร้อมรับประทำน 
    พัทลุง มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 484 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
514 คน ได้แก่ ถุงมือยำงธรรมชำติ ครีมนวดน้ ำมัน บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ 
 สงขลา มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 26 โครงกำร เงินลงทุน 7,790 ล้ำนบำท กำรจ้ำง
งำน 1,705 คน ได้แก่ น้ ำยำงข้น (5 โครงกำร) ผลิตภัณฑ์ซูริมิ/สัตว์น้ ำแช่แข็ง/อำหำรส ำเร็จรูป (6 โครงกำร) พลังงำน
ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขีวมวล (2 โครงกำร) ถุงมือยำง/ถุงมือทำงกำรแพทย์ (4 โครงกำร) แม่แบบมือเซรำมิก เชื้อเพลิงชีว
มวลอัด แผ่นไม้อัด ที่นอนยำงพำรำ ผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ Urea- Formaldehyde resin (2 โครงกำร) ฟิล์มพลำสติก 
และเม็ดพลำสติกรีไซเคิล  
 ยะลา มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 4 โครงกำร เงินลงทุน 3,237 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
186 คน ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล (4 โครงกำร) 

นราธิวาส มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 844 ล้ำนบำท กำรจ้ำง
งำน 67 คน ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ/จำกเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงกำร) 

ปัตตานี  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,835 ล้ำนบำท กำรจ้ำง
งำน 81 คน ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล 
 ส ำหรับจังหวัดระนอง และสตูล  ยังไม่มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
  ขนาดการลงทุน 

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนขนาดการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท จ ำนวน 23 โครงกำร ได้แก่ 
ซอฟแวร์ (9 โครงกำร) พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2 โครงกำร) สัตว์น้ ำแช่แข็ง/อำหำรพร้อมรับประทำน (2 โครงกำร) บริษัท
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ผลิตเครื่องดื่มจำกผลไม้หรือผัก กิจกำรสนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุน (2 โครงกำร) ผ้ำใบเรือ กิจกำร
ส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ เม็ดพลำสติกรีไซเคิล ครีมนวดน้ ำมัน น้ ำยำงข้น และแผ่นไม้อัด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 27 โครงกำร ได้แก่ 
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์/จำกก๊ำซชีวภำพ (4 โครงกำร) ซ่อมเรือ (2 โครงกำร) ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ (2 โครงกำร) 
บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ ผลิตภัณฑ์ซูริมิ/สัตว์น้ ำแช่แข็ง (7 โครงกำร) เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (2 โครงกำร) น้ ำยำงข้น 
(2 โครงกำร) ที่นอนยำงพำรำ แม่แบบมือเซรำมิก ถุงมือยำงลำเท็กซ์/ถุงมือยำงทำงแพทย์ (2 โครงกำร) ผลิตภัณฑ์จำก
ยำงพำรำ ฟิล์มพลำสติก และน้ ำมันปำล์ม 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 9 โครงกำร ได้แก่ น้ ำ
ยำงข้น (4 โครงกำร) ผลไม้อบแห้ง โรงแรม (2 โครงกำร) ยำงแท่งหรือยำงผสม และ ถุงมือยำงธรรมชำติ 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 14 โครงกำร ได้แก่ 
พลังงำนไฟฟ้ำเชื้อเพลิงชีวมวล (8 โครงกำร) Urea-Formaldehyde resin (2 โครงกำร) ถุงมือทำงกำรแพทย์/ถุงมือยำง
ธรรมชำติ (2 โครงกำร) โรงแรม และยำงแท่ง/ยำงผสม 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 10 โครงกำร ได้แก่ โรงแรม (5 
โครงกำร) ถุงมือยำงทำงกำรแพทย์ พลังงำนไฟฟ้ำเชื้อเพลิงชีวมวล/ชวีภำพ (3 โครงกำร) และ ไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด 
 

  การถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุ้นกำรลงทุนพบว่ำส่วนใหญ่จะเป็นกำรถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น จ ำนวน 
49 โครงกำร  คนต่ำงชำติถือหุ้นทั้งสิ้น (มำเลเซีย ยูเครน อังกฤษ สิงคโปร์ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ฮ่องกง) 
จ ำนวน 22 โครงกำร และมีกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยกับต่ำงชำติ (มำเลเซีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร ์ อินเดีย 
ออสเตรเลีย อังกฤษ โปร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์) จ ำนวน 12 โครงกำร 
 

จ านวน คิดเป็น จ านวน คิดเป็น
โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ

ไม่เกนิ 20 27 31.76 23 27.71 -14.81

มำกกว่ำ 20 แต่ไม่เกนิ 200 27 31.76 27 32.53 0.00

มำกกว่ำ 200 แต่ไม่เกนิ 500 12 14.12 9 10.84 -25.00

มำกกว่ำ 500 แต่ไม่เกนิ 1,000 9 10.59 14 16.87 0.00

มำกกว่ำ 1,000 10 11.76 10 12.05 0.00

รวม 85 100 83 100 -2.35

2559 2560
% 

เปลี่ยนแปลง
ขนาดการลงทนุ (ล้านบาท)

ตารางที ่4 โครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติการส่งเสรมิการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามขนาดเงินลงทนุ

คนไทยถอืหุน้ทัง้ส้ิน 55 49 -10.91 21,873.96 19,349.00 -11.54 5,027 3,252 -35.31
คนต่ำงชำติถอืหุน้ทัง้ส้ิน 18 22 22.22 6,477.60 9,784.00 51.04 2,454 2,241 -8.68
ร่วมทนุไทย + ต่ำงชำติ 12 12 0.00 1,048.60 3,532.00 236.83 282 623 120.92
รวม 85 83 -2.35 29,400.16 32,665.00 11.10 7,763 6,116 -21.22

2560

ตารางที ่5 โครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติการส่งเสรมิการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามการถือหุน้

การถือหุน้
การจา้งงานไทย (คน)จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ล้านบาท)

%เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง2559 2560 2559 2560 2559


