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1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2560
• การขอรับการการส่งเสริม
คำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนครึ่งปีแรก รวมทั้งประเทศ ปี 2560 มีจำนวน 612 โครงกำร เงินลงทุน 291,790 ล้ำนบำท
จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 45,000 คน
สำหรับคำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ครึ่งปีแรก มีจำนวน 33 โครงกำร และมีมูลค่ำเงิน
ลงทุน 10,095 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 2,866 คน
• การอนุมัติให้การส่งเสริม ครึ่งปีแรก รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 590 โครงกำร
เงินลงทุน 341,310 ล้ำนบำท
สำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ครึ่งปีแรกในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น
58 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 3,266 ล้ำนบำท
• การออกบัตรส่งเสริม ครึ่งปีแรก รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจำนวน 633 โครงกำร และมีมูลค่ำ
เงินลงทุน 322,100 ล้ำนบำท
สำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ครึ่งปีแรกในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจำนวน 48
โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 7,996 ล้ำนบำท
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ ครึ่งปีแรกใน ปี 2560

การขอรับการส่งเสริม
การอนุมัติให้การส่งเสริม
การออกบัตรส่งเสริม

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ
ครึ่งปีแรก ปี 2560
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
33
10,095
58
3,266
48
7,996

2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
2.1 คาขอรับการส่งเสริมจาแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ ครึ่งปีแรก ปี 2560
โครงกำรที่ขอรั บ กำรส่งเสริ มในภำคเหนือ ครึ่งปีแรก ปี 2560 มีกำรขอรับกำรส่ งเสริมกำรลงทุนจำนวน 33
โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 10,095 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจำนวน 18 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 54
ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 3,556 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
มูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน หำกพิจำรณำในแง่ของจำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร จำนวนโครงกำรและมูลค่ำของเงินลงทุนสูงสุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้
- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีคำขอรับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 7 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์
- อุตสาหกรรมการเกษตร มีคำขอรับกำรส่งเสริม 8 โครงกำร เงินลงทุน 751 ล้ำนบำท ได้แก่
กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ Sprouted Black Rice Powder กิจกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร
กิจกำรผลิตภัณฑ์จำกผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทำงกำรเกษตร กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ
กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร กิจกำรกลั่นน้ำมันรำข้ำว และกิจกำรผลิตเครื่องดื่มจำกผลไม้
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไ ฟฟ้า อิเ ล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม มีคำขอรับกำรส่งเสริม 4 โครงกำร
เงิ น ลงทุ น 2,798 ล้ ำ นบำท ได้ แ ก่ กิ จ กำรผลิ ต Diode Rectifier กิ จ กำรผลิ ต Power Module กิ จ กำรผลิ ต
Wireless IC และกิจกำรผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์
คาขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคเหนือ ครึ่งปีแรก ปี 2560
อุตสาหกรรม

จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

ดิจิทัล

6

7

อุตสำหกรรมเกษตร

8

751

4

2,798

18

3,556

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนำคม
รวม

2.2 การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด
• หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด ในภำคเหนือครึ่งปีแรก ปี 2560 ซึ่งเป็น
กิจกำรโรงแรม กิจกำรศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพ กิจกำรผลิดเมล็ดพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภำพ(Biotechnology) กิจกำรวิจัย
และพัฒนำกำรผสมพันธุ์พืช กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ กิจกำรศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพ มีคำขอรับกำรส่งเสริม 11 โครงกำร
มูลค่ำรวม 6,118 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนโครงกำรทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคำขอรับกำรส่งเสริม 10 โครงกำร มูลค่ำ กำรลงทุนรวม 2,805 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จำนวนโครงกำรทั้งหมด

• คาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ ครึ่งปีแรก ในปี 2560
จาแนกตามประเภทกิจการ
หมวดประเภทกิจการ
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
รวม

จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

8
2
2
10
11
33

751
70
351
2,805
6,118
10,095

2.3 การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น
• โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจำนวน 17 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 7,746 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด
• โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจำนวน 13 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของจำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 2,343 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด
การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือครึ่งปีแรก ในปี 2560
จานวนโครงการ

การกระจายผู้ถือหุ้น
โครงการไทยทั้งสิ้น
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ
รวม

13
17
3
33

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2,343
7,746
6
10,095

โครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีสัดส่วนมากที่สุด
ร้อยละ 51 ของจานวนโครงการทั้งหมด

ต่างชาติ ทงั ้ สิ้ น
51 %

เงินลงทุน 6
เงินลงทุน
ล้ านบาท

7,746

ร่วมทุน
8%

ล้ านบาท
เงินลงทุน
ล้ านบาท

2,343

ไทย
39 %

2.4 ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคเหนือตอนบนมากที่สุด
• ในครึ่งปีแรก ของปี 2560 คำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่ มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 18
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 5,740 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 57 ของมูลค่ำกำร
ลงทุนทั้งหมด
• กำรลงทุนในจังหวัดลาพูนมีมำกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีคำขอรับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 3,051 ล้ำนบำท
การกระจายของแหล่งที่ตั้งจาแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือในครึ่งปีแรก ปี 2560
8 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน
เชียงราย
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาพูน
แพร่
น่าน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
รวม

จานวน
โครงการ
3
18
6
27

เงินลงทุน การจ้างงาน 9 จังหวัด
(ล้านบาท) (คน)
ภาคเหนือ
ตอนล่าง
240
118
กาแพงเพชร
5,740
1,507
เพชรบูรณ์
ตาก
3,051
1,069
นครสวรรค์
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
พิจิตร
อุทัยธานี
9,031
2,694
รวม

จานวน
โครงการ
1
1
1
1
2
6

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

การจ้างงาน
(คน)

29
37
1
675
322
1,064

3
7
30
35
97
172

2.5 การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
• คำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคเหนือครึ่งปีแรก ปี 2560 มีกำรลงทุนในพื้นที่ต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
- พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีคำขอรับกำรส่งเสริม 1 โครงกำร
เงินลงทุน 37 ล้ำนบำท กิจกำรผลิตเครื่องนุ่งห่ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดตำก
- พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีคำขอรับกำรส่งเสริม 5 โครงกำร
เงินลงทุน 2,989 ล้ำนบำท กิจกำรผลิต Diode Rectifier กิจกำรผลิต Power Module กิจกำรผลิต Wireless IC
กิจกำรผลิต Sewing, Quilting, Embroidery Combined Machines และกิจกำรผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์
2.6 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ
คาขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือในครึ่งปีแรก ในปี 2560
มีคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และกิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ จำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 65 ล้ำนบำท

3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
3.1 โครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคเหนือ ครึ่งปีแรก ปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำนวน 58
โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 3,266 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจำนวน 50 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 86
ของโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 2,004 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 61 ของ
มูลค่ำกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน ตัวอย่ำงโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมที่สำคัญและสอดคล้ องกั บ
นโยบำยภำครัฐในครึ่งปีแรก ปี 2560 อำทิเช่น

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีจานวน 37 โครงการ เงินลงทุน 504 ล้านบาท ได้แก่
กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content
- อุตสาหกรรมเกษตร มีจานวน 13 โครงการ เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท ได้แก่
กิจกำรผลิตอำหำรกี่งพร้อมรับประทำนจำกธัญพืช กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึก
กิจกำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด กิจกำรคัดคุณภำพเมล็ดกำแฟ กิจกำรผลิตน้ำผลไม้สกัดเข้มข้น

3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษในภาคเหนือ ครึ่งปีแรก ในปี 2560
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital
Content และศูนย์บ่มเพำะด้ำนนวัตกรรม(Innovation Incubation center) จำนวน 8 โครงกำร เงินลงทุน 78 ล้ำนบำท
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น จำนวน 2 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน
52 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึกแห้ง
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ จำนวน 26 โครงกำร เงินลงทุน 530 ล้ำนบำท
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ
จาแนกตามประเภทกิจการ ครึ่งปีแรก ปี 2560
หมวดประเภทกิจการ
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
รวม

จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

13
4
1
37
3
58

1,500
73
140
504
1,049
3,266

