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1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือตอนบน ของปี 2561
• การขอรับการส่งเสริม
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2561 มีจานวน 1,626 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 901,772 ล้านบาท โดยเป็น
โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 64 โครงการ เงินลงทุน 7,019 ล้านบาท
• การอนุมัติให้การส่งเสริม
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ปี 2561 มีจานวน 1,469 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 549,480 ล้านบาท โดยเป็น
โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 45 โครงการ เงินลงทุน 6,806 ล้านบาท
• การออกบัตรส่งเสริม
การออกบัตรส่งเสริม ปี 2561 มีจานวน 1,427 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 709,364 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 54 โครงการ เงินลงทุน 9,461 ล้านบาท
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือตอนบน ปี 2561
ขั้นตอน
การขอรับการส่งเสริม
การอนุมัติให้การส่งเสริม
การออกบัตรส่งเสริม

จานวนโครงการ
64
45
54

เงินลงทุน (ล้านบาท)
7,019
6,806
9,461

2. การขอรับการส่งเสริม
2.1 การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแยกรายหมวดอุตสาหกรรม
• และหมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด มีคาขอรับการส่งเสริม 20 โครงการ
มูลค่าการลงทุนรวม 2,343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ หมวด
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเ ล็กทรอนิกส์ มีคาขอรับการส่งเสริม
หมวดละ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด และหมวดอุตสาหกรรมเบา มี 9
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
คาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
หมวดอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
รวม

จานวนโครงการ
14
2
9
5
14
20
64

เงินลงทุน (ล้านบาท)
1,371
342
1,401
592
970
2,343
7,019

2.2 การกระจายตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น
• หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น จานวน 32 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจานวนโครงการที่ขอรับการ
ส่ ง เสริ ม ทั้ ง หมด เงิ น ลงทุ น 4,548 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 65 ของมู ล ค่ า การลงทุ น
ทั้งหมด
• หุ้นไทยทั้งสิ้น จานวน 20 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของจานวนโครงการ ที่ขอรับการส่งเสริม
ทั้งหมด เงินลงทุน 2,223 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
คาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจาแนกตามการถือหุ้น
การถือหุ้น
ไทยทั้งสิ้น
ต่างชาติทั้งสิ้น
ร่วมทุนไทยและต่างชาติ
รวม

จานวนโครงการ
20
32
12
64

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2,223
4,548
248
7,019

โครงการที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีสดั ส่วนมากที่สุด
ร้อยละ 50 ของจานวนโครงการทั้งหมด
ร่วมทุนไทยและต่างชาติ
19 %
ต่างชาติทั้งสิ้น
50 %

เงินลงทุน 248 ล้านบาท

ไทยทั้งสิ้น
31 %

เงินลงทุน 4,548 ล้านบาท เงินลงทุน 2,223 ล้านบาท

2.3 ที่ตั้งโครงการลงทุน : กระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด
• คาขอรับการส่ งเสริมกระจุ กตัว ในจังหวัด เชียงใหม่ มากที่สุด มี 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52 ของ
จานวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุน 2,798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
• การลงทุนในจังหวัดลาพูน มี 19 โครงการ เงินลงทุน 2,871 ล้านบาท
การกระจายของแหล่งที่ตั้งจาแนกรายจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
เชียงราย
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาพูน
แพร่
น่าน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
รวม

จานวนโครงการ
7
33
3
19
2
64

เงินลงทุน (ล้านบาท)
249
2,798
137
2,871
964
7,019

3. การอนุมัติให้การส่งเสริม
โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม ในภาคเหนื อ ตอนบน มี จ านวน 45 โครงการ มู ล ค่ า การลงทุ น ทั้ ง สิ้ น
6,806 ล้านบาท มีการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
3.1 การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
- โครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย ในกิจการผลิต
ยางเครพ จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 30 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย
- โครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า ในกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 225 ล้านบาท ตั้งอยู่จังหวัดแพร่
3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
3 โครงการ เงินลงทุน 165 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
- โครงการลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของกิจการผลิต
ข้าวโพดกระป๋องในจังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ เงินลงทุน 106 ล้านบาท
- โครงการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 15 ล้านบาท และกิจการ
กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 1 โครงการ เงินลงทุน 44 ล้านบาท
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
จานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
หมวดอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
12
1,715
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
2
342
อุตสาหกรรมเบา
5
705
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
3
560
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6
491
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
17
2,993
รวม
45
6,806

