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สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563
1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563
ขัน้ ตอน

จำนวนโครงกำร

เงิ นลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

กำรขอรับกำรส่งเสริม

33

7,945.00

2,874

กำรอนุมัตใิ ห้กำรส่งเสริม

36

9,688.00

3,589

กำรออกบัตรส่งเสริม

21

8,246.00

2,887

2. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2563
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 มีจานวน
36 โครงการ มูลค่าการลงทุน 9,688 ล้านบาท การจ้างงาน 3,589 คน มีการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ดังนี้
การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย/มาตรการพิเศษ
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 9 โครงการ เงินลงทุน 1,513 ล้านบาท การจ้างงาน 859 คน ได้แก่
อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก ผลไม้กวน เจลาติน ลูกไก่ ไก่ชาแหละ ไม้อัดประสาน พลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ)
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา) จานวน 7 โครงการ เงินลงทุน 6,469 ล้านบาท การจ้างงาน 1,871
คน ได้แก่ ไม้วีเนียร์ น้ายางข้น แปรงพลาสติก กล่องกระดาษ และถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ)
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จานวน 4
โครงการ เงินลงทุน 700 ล้านบาท การจ้างงาน 289 คน ได้แก่ พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารแช่แข็ง พลังงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม)
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 464
ล้านบาท ได้แก่ แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด อาหารจากเนื้อปลาบด และอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก
- มาตรการส่งเสริม SMEs จานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 170 ล้านบาท การจ้างาน 144 คน ได้แก่ น้ายาง
ข้น การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด ยางแผ่นรมควัน และการผลิตชิ้นส่วนสังกะสี

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จาแนกตามประเภทกิจการ
หมวดประเภทกิจการ

จานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

การจ้างงาน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร

17

1,809.00

1,404

เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะพืน้ ฐำน

0

0.00

0

อุตสำหกรรมเบำ

6

6,434.00

1,988

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

2

52.00

31

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

0

0.00

0

เคมีภัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก

2

63.00

28

กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค

9

1,330.00

138

36

9,688.00

3,589

รวม

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร จานวน 17
โครงการ เงินลงทุน 1,809 ล้านบาท การจ้างงาน 1,404 คน ได้แก่ เจลาติน น้ายางข้น (2 โครงการ) ถุงนิ้วยาง ยาง
แผ่นรมควัน แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด อาหารจากเนื้อปลาบด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เนื้อปลาบดแช่แข็ง ผลไม้กวน พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อม
รับประทานบรรจุภาชนะผนึก ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายไบรูลินาอัจฉริยะ ลูกไก่ และ ไก่ชาแหละ
หมวดอุตสาหกรรมเบา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 6 โครงการ เงินลงทุน
6,434 ล้านบาท การจ้างงาน 1,988 คน ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ) ไม้วีเนียร์ ไม้อัดประสานและไม้อัด
แปรรูป (2 โครงการ)
หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 52 ล้านบาท การจ้างงาน 31 คน ได้แก่ ชิ้นส่วนสังกะสี และผลิตภัณฑ์โลหะ
หมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 63 ล้านบาท การจ้างงาน 28 คน ได้แก่ แปรงพลาสติก และกล่องกระดาษ
หมวดกิจ การบริ การและสาธารณู ปโภค มีโ ครงการที่ได้รับอนุมัติให้ การส่ งเสริมการลงทุน จานวน 9
โครงการ เงินลงทุน 1,330 ล้านบาท การจ้างงาน 138 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (5 โครงการ) พลังงาน
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (3 โครงการ) และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม)
หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังไม่มี
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จาแนกตามที่ตั้งโครงการ
จังหวัด

จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การจ้างงาน (คน)

สงขลำ

20

7,398.00

2,544

ตรัง

3

73.00

104

ปัตตำนี

2

360.00

65

นรำธิวำส

2

28.00

103

สตูล

4

809.00

581

พัทลุง

2

34.00

5

ยะลำ

3

986.00

187

รวมภาคใต้ตอนล่ าง

36

9,688.00

3,589

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 20 โครงการ เงินลงทุน 7,398 ล้านบาท การ
จ้างงาน 2,435 คน ได้แก่ อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง อาหารจากเนื้อปลาบด อาหารสัตว์
เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด ไม้อัดประสาน (2 โครงการ) ไม้วีเนียร์ ถุงมือทางการแพทย์ (3
โครงการ) ถุงนิ้วยาง น้ายางข้น ยางแผ่นรมควัน กล่องกระดาษ แปรงพลาสติก ชิ้นส่วนสังกะสี ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (2 โครงการ)
ตรัง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 73 ล้านบาท การจ้าง
งาน 104 คน ได้แก่ ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด และน้ายางข้น
ปัตตานี มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 360 ล้านบาท การจ้าง
งาน 65 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และเจลาติน
นราธิวาส มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 28 ล้านบาท การจ้าง
งาน 103 คน ได้แก่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) และผลไม้กวน
สตูล มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 809 ล้านบาท การจ้างงาน
581 คน ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก ไก่ชาแหละ ลูกไก่ และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
พัทลุง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 34 ล้านบาท การจ้าง
งาน 5 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (2 โครงการ)
ยะลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 986 ล้านบาท การจ้าง
งาน 187 คน ได้แก่ พืชผักผลไม้แช่แข็ง และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ)

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน
จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การจ้างงาน (คน)

ไม่เกิน 20

12

137.00

243

มำกกว่ำ 20 แต่ไม่เกิน 200

15

1,103.00

693

มำกกว่ำ 200 แต่ไม่เกิน 500

5

1,503.00

836

มำกกว่ำ 500 แต่ไม่เกิน 1,000

1

588.00

37

มำกกว่ำ 1,000

3

6,357.00

1,780

36

9,688.00

3,589

ขนาดการลงทุน (ล้านบาท)

รวม

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 12 โครงการ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด อาหารจากเนื้อปลาบด ผลไม้กวน ไม้อัดประสาน ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิ
น่าอัจฉริยะ ถุงนิ้วยาง ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) ผลิตภัณฑ์โลหะ และพลังงานไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิตย์ (4 โครงการ)
มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 15 โครงการ ได้แก่ เจลาติน
ลูกไก่ ไก่ชาแหละ อาหารแช่แข็ง พืชผักผลไม้แช่แข็ง ไม้วีเนียร์ แผ่นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด ไม้อัดและไม้อัดแปรรูป ยาง
แผ่นรมควัน น้ายางข้น (2 โครงการ) กล่องกระดาษ แปรงพลาสติก ชิ้นส่วนสังกะสี และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 5 โครงการ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุ
ภาชนะผนึกและพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ)
ขนาดมากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 1 โครงการ ได้แก่
พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ขนาดมากกว่า 1,000 ล้า นบาท อนุมัติให้ การส่ งเสริมการลงทุนจานวน 3 โครงการ ได้แก่ ถุงมือทาง
การแพทย์ (3 โครงการ)
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น
จังหวัด

จานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)

ไทยทัง้ สิน้

17

2,739.00

1,372

ต่ำงชำติทงั้ สิน้

9

221.00

242

ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ

10

6,728.00

1,975

รวม

36

9,688.00

3,589

เมื่อทาการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน พบว่า
ส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น จานวน 17 โครงการ ได้แก่ น้ายางข้น (2 โครงการ) ยางแผ่นรมควัน
แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด พืชผักผลไม้แช่แข็งอาหารจากเนื้อปลาบด อาหารพร้อมรับประทานบรรภาชนะผนึก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง ผลไม้กวน ลูกไก่ ไก่ชาแหละ เจลาติน ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต
(ศูนย์ไตเทียม) ผลิตภัณฑ์โลหะ และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (3 โครงการ)
คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (เนอเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน อังกฤษ อเมริกา แคนาดา เกาหลี
ใต้) จานวน 9 โครงการ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (5 โครงการ) ถุงนิ้วยาง ไม้อัดและไม้อัดแปรรูป อาหาร
แช่แข็ง และแปรงพลาสติก
การร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ จานวน 10 โครงการ ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ) ไม้อัด
ประสาน ไม้วีเนียร์ อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา
อัจฉริยะ ชิ้นส่วนสังกะสี และกล่องกระดาษ

