
ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
CHIANGRAI SPECIAL ECONOMIC ZONE

ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 21 ตำบล ดังนี้
1) อำเภอเชียงของ ครอบคลุม 7 ตำบล ได้แก่ ครึ่ง บุญเรือง ริมโขง เวียง ศรีดอนชัย สถาน ห้วยซ้อ
2) อำเภอเชียงแสน ครอบคลุม 6 ตำบล ได้แก่ บ้านแซว ป่าสัก แม่เงิน โยนก เวียง ศรีดอนมูล
3) อำเภอแม่สาย ครอบคลุม 8 ตำบล ได้แก่ เกาะช้าง บ้านด้าย โป่งงาม โป่งผา แม่สาย เวียงพางคำ ศรีเมืองชุม ห้วยไคร้

ข้อมูลนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)

จำนวนนิติบุคคล และมูลค่าทุนจดทะเบียน ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ม.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. - ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง %

จำนวนนิติบุคคล (ราย) 139 155 -16 -10.32%

ทุนจดทะเบียน (ลบ.) 221.65 276.93 -55.28 -19.96%

ธุรกิจจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับ *กรณีที่จำนวนนิติบุคคลเท่ากันจะเรียงลำดับตามทุนจดทะเบียน

จำนวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ลบ.)

1 ก่อสร้างทั่วไป 17 (12.23%) 20.10 (9.07%)

2 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง

8 (5.76%) 19.00 (8.57%)

3 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 6 (4.32%) 5.20 (2.35%)

จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
หน่วย : ราย

171
220

167 155 139

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
(ม.ค. - ธ.ค. 63)

มูลค่าทุนจดทะเบียนการจดทะเบียนจัดตั้งในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
หน่วย : ล้านบาท

361.00 360.82
295.29 276.93

221.65

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
(ม.ค. - ธ.ค. 63)

ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่ ปี 2563 ( ณ ธ.ค. 63)

จำนวนนิติบุคคล และมูลค่าทุนจดทะเบียน ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ณ ธ.ค. 63 ณ ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง %

จำนวนนิติบุคคล (ราย) 1,401 1,380 21 1.52%

ทุนจดทะเบียน (ลบ.) 4,582.49 4,523.06 59.43 1.31%

1)  พื้นที่ตั้ง

จำนวน (ราย) (%) ทุนจดทะเบียน (ลบ.) (%)

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,401 (19.93%) 4,582.49 (11.44%)

   อ.แม่สาย (8 ตำบล) 791 (11.25%) 2,501.22 (6.24%)

   อ.เชียงแสน (6 ตำบล) 338 (4.81%) 1,449.17 (3.62%)

   อ.เชียงของ (7 ตำบล) 272 (3.87%) 632.10 (1.58%)

นอกเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 5,630 (80.07%) 35,475.22 (88.56%)

รวมทั้งสิ้น 7,031 (100%) 40,057.71 (100%)

2)  ขนาดธุรกิจ

ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs คิดเป็น 98.21% 
และประกอบธุรกิจขายปลีก/ขายส่ง เป็นส่วนใหญ่

S M L

ธุรกิจ S M L รวม
(ราย)

สัดส่วน (%)

การผลิต       105 5 1 111 7.92

ขายปลีก/ขายส่ง 643 65 20 728 51.96

บริการ        551 7 4 562 40.11

รวม 1,299 77 25 1,401 100.00

สัดส่วน (%) 92.72 5.50 1.78 100.00 100.00

ธุรกิจคงอยู่สูงสุด 3 อันดับ *กรณีที่จำนวนนิติบุคคลเท่ากันจะเรียงลำดับตามทุนจดทะเบียน

จำนวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ลบ.)

1 ก่อสร้างทั่วไป 192 (13.70%) 427.12 (9.32%)

2 การขายส่งสินค้าทั่วไป 81 (5.78%) 173.98 (3.80%)

3 อสังหาริมทรัพย์ 51 (3.64%) 792.45 (17.29%)

3)  การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย

มูลค่าการลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นของต่างชาติในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 190.35 
ล้านบาท คิดเป็น 4.15% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด

   ต่างชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 อันดับ

1  จีน 2  พม่า 3  สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

143.94 ลบ. (75.62%) 9.21 ลบ. (4.84%) 7.32 ลบ. (3.85%)

   ประเภทธุรกิจที่ต่างชาติลงทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทยสูงสุด 5 อันดับ
นิติบุคคลคงอยู่* ต่างชาติ

1 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 31 (2.21%) 211.83 (4.62%) 23.65 11.16%

2 การขายส่งสินค้าทั่วไป 81 (5.78%) 173.98 (3.80%) 21.10 12.13%

3 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น 7 (0.50%) 50.20 (1.10%) 17.93 35.72%

4 อสังหาริมทรัพย์ 51 (3.64%) 792.45 (17.29%) 9.15 1.15%

5 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น 
ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

1 (0.07%) 10.00 (0.22%) 7.66 76.56%

*หมายเหตุ นิติบุคคลคงอยู่ หมายถึง จำนวนและทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมดของแต่ละธุรกิจ

ผลประกอบการ
นิติบุคคลในพื้นที่มีการนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 1,010 ราย 
โดยมีรายได้จำนวน 30,009.88 ล้านบาท  และกำไร(ขาดทุน)สุทธิ จำนวน 325.54 ล้านบาท

นิติบุคคลส่งงบ รายได้ กำไร(ขาดทุน)
(ราย) (ลบ.) สุทธิ (ลบ.)

1 การขายส่งสินค้าทั่วไป 71 (7.03%) 6,738.95 (22.46%) 65.81

2 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

26 (2.57%) 2,434.72 (8.11%) 42.57

3 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
และตัวแทนออกของ 
(ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

22 (2.18%) 1,983.56 (6.61%) 8.73

4 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

30 (2.97%) 1,688.39 (5.63%) 10.49

5 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 26 (2.57%) 1,552.10 (5.17%) 2.76

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำโดย ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  กองข้อมูลธุรกิจ


