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สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ปี 2563
1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างปี 2563
ขั้นตอน

จำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

การขอรับการส่งเสริม

41

11,933.84

4,116

การอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริม

42

10,724.64

4,394

การออกบัตรส่งเสริม

27

9,176.63

3,110

2. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างปี 2563
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่างปี 2563 มีจำนวน 42 โครงการ มูลค่าการลงทุน
10,724.64 ล้านบาท การจ้างงาน 4,394 คน มีการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย/มาตรการพิเศษ
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9 โครงการ เงินลงทุน 1,512.99 ล้านบาท การจ้างงาน 859 คน
ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก ผลไม้กวน เจลาติน ลูกไก่ ไก่ชำแหละ ไม้อัดประสาน พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ)
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา) จำนวน 8 โครงการ เงินลงทุน 6,635.56 ล้านบาท การจ้างงาน
1,971 คน ได้แก่ น้ำยางข้น (2 โครงการ) กล่องกระดาษ ไม้วีเนียร์ ถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ) และแปรง
พลาสติก
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำนวน 4 โครงการ
เงินลงทุน 700.10 ล้านบาท การจ้างงาน 289 คน ได้แก่ พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารแช่แข็ง พลังงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม)
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 2 โครงการ เงินลงทุน 22.95 ล้านบาท ได้แก่ การบริการรับฝากห้องเย็น

- มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 โครงการ เงินลงทุน 541.06
ล้านบาท ได้แก่ แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด อาหารจากเนื้อปลาบด อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก และอาหาร
สัตว์
- มาตรการส่งเสริม SMEs จำนวน 4 โครงการ เงินลงทุน 170 ล้านบาท การจ้างาน 144 คน ได้แก่ น้ำยาง
ข้น การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด ยางแผ่นรมควัน และการผลิตชิ้นส่วนสังกะสี
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จำแนกตามประเภทกิจการ
หมวดประเภทกิจกำร

จำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

22

2,534.08

2,054

เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะพืน้ ฐาน

0

0.00

0

อุตสาหกรรมเบา

7

6,745.56

2,143

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

2

52.00

31

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

0

0.00

0

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

2

63.40

28

กิจการบริการและสาธารณูปโภค

9

1,329.60

138

42

10,724.64

4,394

รวม

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 22
โครงการ เงินลงทุน 2,534.08 ล้านบาท การจ้างงาน 2,054 คน ได้แก่ น้ำยางข้น (3 โครงการ) เจลาติน ถุงนิ้วยาง
ยางแผ่นรมควัน แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด อาหารจากเนื้อปลาบด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง ผลไม้กวน พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อม
รับประทานบรรจุภาชนะผนึก ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายไปรูลินาอัจฉริยะ ลูกไก่ ไก่ชำแหละ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง และบริการรับฝากห้องเย็น (2 โครงการ)
หมวดอุตสาหกรรมเบา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 7 โครงการ เงินลงทุน
6,745.56 ล้านบาท การจ้างงาน 2,143 คน ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (4 โครงการ) ไม้วีเนียร์ ไม้อัดประสานและไม้
อัดแปรรูป (2 โครงการ)
หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 52 ล้านบาท การจ้างงาน 31 คน ได้แก่ ชิ้นส่วนสังกะสี และผลิตภัณฑ์โลหะ
หมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 63.40 ล้านบาท การจ้างงาน 28 คน ได้แก่ แปรงพลาสติก และกล่องกระดาษ

หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 9
โครงการ เงินลงทุน 1,329.60 ล้านบาท การจ้างงาน 138 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (5 โครงการ)
พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (3 โครงการ) และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม)
หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังไม่มี
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จำแนกตามที่ตั้งโครงการ
จังหวัด

จำนวนโครงกำร

เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน (คน)

สงขลา

26

8,434.20

3,349

ตรัง

3

73.44

104

ปัตตานี

2

360.43

65

นราธิวาส

2

28.00

103

สตูล

4

808.76

581

พัทลุง

2

34.21

5

ยะลา

3

985.60

187

รวมภำคใต้ตอนล่ ำง

42

10,724.64

4,394

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 26 โครงการ เงินลงทุน 8,434.20 ล้านบาท
การจ้างงาน 3,349 คน ได้แก่ ไม้แปรรูปและไม้อัดประสาน (2 โครงการ) ไม้วีเนียร์ แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด
อาหารแช่แข็ง แปรงพลาสติก น้ำยางข้น (2 โครงการ) กล่องกระดาษ ยางแผ่นรมควัน อาหารจากเนื้อปลาบด อาหาร
สัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (2 โครงการ) บริการรับฝากห้องเย็น (2
โครงการ) อาหารสัตว์ พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) ถุงมือยางทางการแพทย์ (4 โครงการ) ถุง
นิ้วยาง ชิ้นส่วนสังกะสี และผลิตภัณฑ์โลหะ
ตรัง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 3 โครงการ เงินลงทุน 73.44 ล้านบาท การจ้าง
งาน 104 คน ได้แก่ ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด และน้ำยางข้น
ปัตตานี มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 360.43 ล้านบาท การ
จ้างงาน 65 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และเจลาติน
นราธิวาส มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 28 ล้านบาท การจ้าง
งาน 103 คน ได้แก่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) และผลไม้กวน
สตูล มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4 โครงการ เงินลงทุน 808.76 ล้านบาท การจ้าง
งาน 581 คน ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก ไก่ชำแหละ ลูกไก่ และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

พัทลุง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 34.21 ล้านบาท การจ้าง
งาน 5 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (2 โครงการ)
ยะลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 3 โครงการ เงินลงทุน 985.60 ล้านบาท การ
จ้างงาน 187 คน ได้แก่ พืชผักผลไม้แช่แข็ง และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ)
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน
จำนวนโครงกำร

เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน (คน)

ไม่เกิน 20

15

168.11

243

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200

15

1,079.87

793

มากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500

8

2,532.09

1,541

มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000

1

588.00

37

มากกว่า 1,000

3

6,356.57

1,780

42

10,724.64

4,394

ขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

รวม

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ
ได้แก่ ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าอัจฉริยะ ไม้อัดประสาน ถุงนิ้วยาง อาหารสัตว์ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน
ไต (ศูน ย์ไตเทีย ม) ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากจิ้งหรีด บริการรับฝากห้องเย็น (2 โครงการ) อาหารจากเนื้อปลาบด
ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลไม้กวน และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (4 โครงการ)
มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 15 โครงการ ได้แก่ เจลาติน
ลูกไก่ ไก่ชำแหละ อาหารแช่แข็ง พืชผักผลไม้แช่แข็ง ไม้วีเนียร์ ไม้อัดและไม้อัดแปรรูป ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น (3
โครงการ) กล่องกระดาษ แปรงพลาสติก ชิ้นส่วนสังกะสี และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 8 โครงการ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะ
ผนึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
(2 โครงการ) และถุงมือทางการแพทย์
ขนาดมากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 โครงการ ได้แก่
พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ขนาดมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ถุงมือทาง
การแพทย์ (3 โครงการ)

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น
จังหวัด

จำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

ไทยทัง้ สิน้

21

3,455.78

2,022

ต่างชาติทงั้ สิน้

10

532.80

397

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ

11

6,736.06

1,975

42

10,724.64

4,394

รวม

เมื่อทำการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน พบว่า
ส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น จำนวน 21 โครงการ ได้แก่ บริการรับฝากห้องเย็น (2 โครงการ) น้ำยาง
ข้น (3 โครงการ) ยางแผ่นรมควัน แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารจากเนื้อปลาบด อาหาร
พร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (2 โครงการ) ผลไม้กวน ลูกไก่ ไก่
ชำแหละ เจลาติน ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) ผลิตภัณฑ์โลหะ และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล (3 โครงการ)
คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน อังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้
แคนนาดา) จำนวน 10 โครงการ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (5 โครงการ) ถุงนิ้วยาง ถุงมือทางการแพทย์
ไม้อัดและไม้อัดแปรรูป อาหารแช่แข็ง และแปรงพลาสติก
การร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ) ไม้อัด
ประสาน ไม้วีเนียร์ อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา
อัจฉริยะ ชิ้นส่วนสังกะสี อาหารสัตว์ และกล่องกระดาษ

