ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 90 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก ชั้น 1 ถนนมหิดล ตาบลหายยา อาเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
โทร (053) 294-100 โทรสาร (053) 294-199 E-mail : chmai@boi.go.th

1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศและภาคเหนือตอนบน ไตรมาส 3 ปี 2562
ตารางแสดงภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศและภาคเหนือตอนบน มกราคม – กันยายน 2562
ทั้งประเทศ

ภาคเหนือตอนบน

ขั้น

จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริม
การอนุมัติให้การส่งเสริม
การออกบัตรส่งเสริม

1,165
1,074
971

314,130
274,340
271,730

54
44
30

14,889
2,992
3,674

2. การขอรับการส่งเสริม
2.1 การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแยกรายหมวดอุตสาหกรรม
• หมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด มีคำขอรับกำรส่งเสริม 20 โครงกำร
มูลค่ำกำรลงทุนรวม 2,093 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ หมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี 17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 81 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด และ
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร มีคำขอรับกำรส่งเสริม 8 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่ำ
กำรลงทุนทั้งหมด
ตารางแสดงคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
หมวดอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและผลิตผลกำรเกษตร
แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน
อุตสำหกรรมเบำ
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์พลำสติกและกระดำษ
บริกำรและสำธำรณูปโภค
รวม

จานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
8
293
1
5
2
10
6
479
17
12,009
20
2,093
54
14,889

2.2 การกระจายตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น
• ต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 35 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของจำนวนโครงกำรที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 13,213 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของมูลค่ำกำรลงทุน
ทั้งหมด
• ไทยถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของจำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริม
ทั้งหมด เงินลงทุน 1,290 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด
ตารางแสดงคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจาแนกตามการถือหุ้น
การถือหุ้น
ไทยทั้งสิ้น
ต่ำงชำติทั้งสิ้น
ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ
รวม

จานวนโครงการ
14
35
5
54

เงินลงทุน (ล้านบาท)
1,290
13,213
386
14,889

โครงการที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีสดั ส่วนมากที่สุด
ร้อยละ 65 ของจานวนโครงการทั้งหมด
ต่างชาติทั้งสิ้น
65%

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 9%
เงินลงทุน
386 ล้านบาท

เงินลงทุน 13,213 ล้านบาท
เงินลงทุน 1,290 ล้านบาท

ไทยทั้งสิ้น
26%

2.3 ที่ตั้งโครงการ : ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
• มีโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด จำนวน 32 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 59
ของจำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 2,005 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด
• รองลงมำเป็นอันดับ 2 คือจังหวัดลาพูน มีคำขอรับกำรส่งเสริม 19 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
จำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 12,378 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

ตารางแสดงการกระจายตามจังหวัดที่ตั้งของโครงการ
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
จานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
เชียงรำย
เชียงใหม่
32
2,005
ลำปำง
2
6
ลำพูน
19
12,378
แพร่
น่ำน
1
500
พะเยำ
แม่ฮ่องสอน
รวม
54
14,889

3. การอนุมัติให้การส่งเสริม
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคเหนือตอนบน มีจำนวน 44 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น
2,992 ล้ำนบำท มีกำรลงทุนในพื้นที่ต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
3.1 การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
โครงการที่ได้รับอนุมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในกิจกำรผลิตโครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืช
ได้แก่ ชำดำวอินคำ ผงดำวอินคำ เมล็ดดำวอินคำอบแห้ง น้ำมันดำวอินคำ แคปซูลน้ำมันดำวอินคำ แคปซูลมะรุม
จำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 35 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรำย
โครงการที่ได้รับอนุมัติในด้านการบริการทางการแพทย์ ในกิจกำรสถำนพยำบำล จำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำ
เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดน่ำน
โครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในกิจการฐานความรู้ ในกิจกำรพัฒนำ ENTERPRISE SOFTWARE จำนวน 1
โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 2 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ
3.2.1 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มี 1 โครงกำร ลงทุน 5 ล้ำนบำท เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์บนหลังคำ ของกิจกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ ที่ จ. ลำปำง
3.2.2 มาตรการส่งเสริม SMEs
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริม SMEs จำนวน 6 โครงกำร
ลงทุนทั้งสิ้น 311 ล้ำนบำท ในกิจกำรผลิตลูกปัด (BEAD) 1 โครงกำร เงินลงทุน 4 ล้ำนบำท กิจกำรผลิตเส้นหมี่อบแห้ง
1 โครงกำร เงินลงทุน 15 ล้ำนบำท กิจกำรผลิตผลไม้อบแห้ง 2 โครงกำร เงินลงทุนรวม 84 ล้ำนบำท กิจกำรคัด
คุณภำพเมล็ดกำแฟ และคัดคุณภำพเมล็ดพืช เช่น ข้ำวโพด ถั่วเหลือง งำ เม็ดเดือย เป็นต้น อย่ำงละ 1 โครงกำร เงิน
ลงทุน 163 ล้ำนบำท และ 45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ตารางแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
จานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
หมวดอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและผลิตผลกำรเกษตร
10
682
แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน
1
5
อุตสำหกรรมเบำ
6
909
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1
20
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
10
25
เคมีภัณฑ์พลำสติก และกระดำษ
บริกำรและสำธำรณูปโภค
16
1,351
รวม
44
2,992

