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สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564
1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564
ขั้นตอน

จำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

การขอรับการส่งเสริม

39

144,665.00

4,544

การอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริม

33

17,530.42

4,865

การออกบัตรส่งเสริม

31

17,035.00

3,759

2. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีจานวน
33 โครงการ มูลค่าการลงทุน 17.530.42 ล้านบาท การจ้างงาน 4,865 คน มีการลงงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย/มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา) จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 3.50 ล้านบาท การจ้างงาน 31 คน
ได้แก่ ยางแท่ง
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จานวน 2 โครงการ
เงินลงทุน 338.82 ล้านบาท การจ้างงาน 574 คน ได้แก่ น้ายางข้น และ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป
- นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 4 โครงการ
เงินลงทุน 424.59 ล้านบาท การจ้างงาน 86 คน ได้แก่ น้ายางข้น (2 โครงการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
น้ามันปาล์มดิบ
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จานวน 6 โครงการ เงินลงทุน 160.38
ล้านบาท ได้แก่ ของเล่นไม้ เนื้อปลาบด น้ายางข้น อาหารทะเลแปรรูปอบแห้ง สัตว์น้าแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง และ
ถุงมือยางธรรมชาติ

- มาตรการกระตุ้นการลงทุน จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 1,606.59 ล้านบาท การจ้างงาน 131 คน
ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จานวน 1 โครงการ เงิน
ลงทุน 75 ล้านบาท การจ้างงาน 18 คน ได้แก่ ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสาหรับโรงเรือนไก่
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จาแนกตามประเภทกิจการ
หมวดประเภทกิจกำร

จำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

17

1,982.77

940

เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะพืน้ ฐาน

0

0.00

0

อุตสาหกรรมเบา

10

15,437.35

3,862

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

1

50.00

36

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

0

0.00

0

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

0

0.00

0

กิจการบริการและสาธารณูปโภค

5

60.30

27

33

17,530.42

4,865

รวม

หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 17
โครงการ เงินลงทุน 1,982.77 ล้านบาท การจ้างงาน 940 คน ได้แก่ น้ามันปาล์ม (2 โครงการ) ยางแท่ง น้ายางข้น
(5 โครงการ) ถุงมือยางธรรมชาติ ยางผสม อาหารทะเลแปรรูปอบแห้ง เนื้อปลาบด (2 โครงการ) ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
ปลาแปรรูป สัตว์น้าแช่แข็ง High Fructose Syrup และระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสาหรับโรงเรือนไก่
หมวดอุตสาหกรรมเบา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 10 โครงการ เงินลงทุน
15,437.35 ล้านบาท การจ้างงาน คน ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (8 โครงการ) ไม้ยางพาราอัดประสาน และของ
เล่นไม้
หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 50 ล้านบาท การจ้างงาน 36 คน ได้แก่ สลักภัณฑ์
หมวดกิ จ การบริ ก ารและสาธารณู ป โภค มีโ ครงการที่ได้รั บ อนุ มัติ ให้ การส่ ง เสริ มการลงทุนจ านวน 5
โครงการ เงินลงทุน 60.30 ล้านบาท การจ้างงาน 27 คน ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ (4 โครงการ) และโปรตีน
แอนติเจนตัดแต่งพันธุกรรม
หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
หมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก ยังไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จาแนกตามที่ตั้งโครงการ
จังหวัด

จำนวนโครงกำร

เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน (คน)

สงขลา

20

8,892.80

2,194

ตรัง

8

7,983.27

2,016

ปัตตานี

1

188.82

480

นราธิวาส

2

310.29

81

สตูล

0

0.00

0

พัทลุง

1

5.24

0

ยะลา

1

150.00

94

รวมภำคใต้ตอนล่ ำง

33

17,530.42

4,865

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 20 โครงการ เงินลงทุน 8,892.80 ล้านบาท
การจ้างงาน 2,194 คน ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ (5 โครงการ) ถุงมือยางธรรมชาติ น้ายางข้น (3 โครงการ) ยาง
แท่ง ยางผสม ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื้อปลาบด (2 โครงการ) สัตว์น้าแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง สลักภัณฑ์
ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสาหรับโรงเรือนไก่ อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง โปรตีนแอนติเจนตัดแต่งพันธุกรรม
และ HIGH FRUCTOSE SYRUP
ตรัง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 8 โครงการ เงินลงทุน 7,983.27 ล้านบาท การ
จ้างงาน 2,016 คน ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) ของเล่นไม้
น้ามันปาล์มดิบ และไม้ยางพาราอัดประสาน
ปัตตานี มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 188.82 ล้านบาท การ
จ้างงาน 480 คน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป
นราธิวาส มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 310.29 ล้านบาท
การจ้างงาน 81 คน ได้แก่ น้ามันปาล์มดิบและน้ายางข้น
ยะลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 150 ล้านบาท การจ้าง
งาน 94 คน ได้แก่ น้ายางข้น
พัทลุง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 5.24 ล้านบาท ได้แก่
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และสตูล ยังไม่มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน
จำนวนโครงกำร

เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน (คน)

ไม่เกิน 20

9

90.29

33

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200

13

1,082.49

884

มากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500

1

224.29

51

มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000

5

3,881.15

2,126

มากกว่า 1,000

5

12,252.20

1,771

33

17,530.42

4,865

ขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

รวม

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 9 โครงการ
ได้แก่ ยางแท่ง น้ายางข้น ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (4 โครงการ) เนื้อปลาบด อาหารทะเลแปรรูป และของเล่น
ไม้
มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 13 โครงการ ได้แก่ สัตว์น้าแช่แข็ง
และอาหารแช่แข็ง HIGH FRUCTOSE SYRUP สลั กภัณฑ์ น้ายางข้น (3 โครงการ) ถุงมือยางธรรมชาติ โปรตีน
แอนติเจนตัดแต่งพันธุกรรม น้ามันปาล์มดิบ (2 โครงการ) ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป (2 โครงการ) และ ระบบ
การจัดการฟาร์มอัจฉริยะสาหรับโรงเรือนไก่
ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1 โครงการ ได้แก่
น้ายางข้น
ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 5
โครงการ ได้แก่ ไม้ยางพาราอัดประสาน ถุงมือยางทางการแพทย์ (3 โครงการ) และยางผสม
ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 5 โครงการ ได้แก่ ถุงมือยางทาง
การแพทย์ (5 โครงการ)
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น

จังหวัด

จำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

ไทยทัง้ สิน้

16

815.95

805

ต่างชาติทงั้ สิน้

7

8,386.76

2,036

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ

10

8,327.71

2,024

33

17,530.42

4,865

รวม

เมื่อทาการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น
จานวน 16 โครงการ ได้แก่ ยางแท่ง น้ายางข้น (2 โครงการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (4 โครงการ)
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป (4 โครงการ) น้ามันปาล์มดิบ (2 โครงการ) ของเล่นไม้ โปรตีนแอนติเจนตัดแต่ง
พันธุกรรม และระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสาหรับโรงเรือนไก่
คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (ไต้หวัน โปรแลนด์ มาเลเซีย จีน สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาอินเดีย) จานวน 7
โครงการ ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ (5 โครงการ) ยางผสม และ HIGH FRUCTOSE SYRUP
การร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ (มาเลเซีย ศรีลังกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน) จานวน 10 โครงการ
ได้แก่ ไม้ยางพาราอัดประสาน น้ายางข้น (3 โครงการ) สลักภัณฑ์ สัตว์น้าแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง ถุงมือยางธรรมชาติ
และ ถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ)

