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Highlight 

  ปจัจุบนัภาครฐัก าลงัเรง่พฒันาพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โดย
การสนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคมและใหส้ทิธปิระโยชน์ เพื่อดงึดูดการลงทุน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรม First S-Curve และ 5 
อุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งราว 60% ของกิจการในอุตสาหกรรม New S-
Curve จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ขัน้สงู โดยเฉพาะกจิการในอุตสาหกรรมการบนิและ
ดจิทิลั 

 อีไอซีประเมินว่า กิจการในอุตสาหกรรม New S-Curve ที่มีศักยภาพใน EEC 
ไดแ้ก่ กจิการซ่อมบ ารุงอากาศยาน กจิการผลติพอลเิมอรท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
และกจิการศนูยข์อ้มลู เน่ืองจากมตีลาดรองรบัและปจัจยัพืน้ฐานสนบัสนุนในพืน้ที ่

 ในระยะแรก การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคมในบรเิวณ EEC คาดวา่จะมมีลูค่า
ราว 5 แสนลา้นบาท ซึง่จะสง่ผลบวกโดยตรงต่อธุรกจิก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง สว่นใน
ระยะกลาง ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เช่น นิคมอุตสาหกรรม ทีอ่ยูอ่าศยั ธุรกจิคา้สง่คา้
ปลกี ธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส ์จะเป็นธุรกจิที่ไดร้บัอานิสงสต์ามมาจากการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

 

ด้วยความโดดเด่นด้านความพร้อมของอุตสาหกรรมในพื้นที่และที่ตั้ง ท าให้ภาครัฐมีนโยบายผลักดัน EEC 
เป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยภาครฐัก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมาย 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ระยอง ชลบุร ี
ฉะเชงิเทรา ใหเ้ป็นพืน้ทีน่ ารอ่งเพื่อพฒันาเป็นพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
เน่ืองจากในปจัจุบนั พืน้ทีด่งักล่าวเป็นฐานการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมที่มกีารใชเ้ทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต ์
อเิลก็ทรอนิกส ์และปิโตรเคม ีทีส่ามารถต่อยอดได้ อกีทัง้พืน้ทีย่งัตัง้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์เชงิคมนาคมทีส่ าคญั ท าใหม้ศีกัยภาพ
และความพรอ้มในการดงึดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เหนือพื้นที่อื่น ในระยะยาว EEC จงึเป็นความหวงัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยใหก้ลบัมาเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการให้สิทธิประโยชน์เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ภาครัฐใช้ดึงดูดการ
ลงทุนของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC การขนสง่ถอืเป็นหน่ึงในหวัใจหลกัของธุรกจิ ภาครฐัจงึเตรยีมพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคมทุกรปูแบบเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการขนสง่ผูโ้ดยสารและสนิคา้เพื่อรองรบัการขยายตวัในอนาคต 
ทัง้ทางบก ไดแ้ก่ รถไฟทางคู่เสน้ทางฉะเชงิเทรา-คลอง 19-แก่งคอย รถไฟความเรว็สงูเสน้ทางกรุงเทพฯ-ระยอง มอเตอรเ์วย์

       14 มิถุนายน 2017 
 เจาะโอกาสธุรกิจคลื่นลูกใหม่ใน EEC 
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เสน้ทางพทัยา-มาบตาพุด ทางอากาศ ได้แก่ สนามบนิอู่ตะเภา และทางน ้า ได้แก่ ท่าเรอืแหลมฉบงั ท่าเรอืมาบตาพุด และ
ท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบี ซึง่เมื่อโครงการเหล่าน้ีแลว้เสรจ็จะสรา้งความสะดวกทัง้ในการสง่ออกทางน ้าและการขนสง่ภายในประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขนสง่กระจายสนิคา้จากภาคตะวนัออกโดยรถไฟไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ทัง้น้ี รวมถงึการให้สทิธปิระโยชน์ทัง้ดา้นภาษีที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบา้น (รูปที่ 1) และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ เช่น การจดัตัง้ 
One Stop Service เพื่อเพิม่ความรวดเรว็ในการอนุมตัแิละออกใบอนุญาต การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี และการให้ Work 
Permit และ VISA แก่ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม จากผลส ารวจของ World Economic Forum พบวา่ยงัมปีจัจยั
อื่นที่นักลงทุนใช้ในการตดัสนิใจเพื่อลงทุนท าธุรกิจในไทยที่ภาครฐัสามารถพฒันาเพิม่เติม เช่น การสร้างความเชื่อมัน่ด้าน
เสถยีรภาพเชงินโยบาย การเพิม่ขดีความสามารถดา้นนวตักรรม การพฒันาแรงงานทีม่ศีกัยภาพ เป็นตน้  

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม First S-Curve จ านวน 59 
กิจการ และ 5 อุตสาหกรรม New S-Curve จ านวน 35 กิจการ1 โดยการพฒันาต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดมิทีม่ ี
ศกัยภาพ (First S-Curve) ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม่ (11 กจิการ) อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ (24 กจิการ) การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
(10 กจิการ) การแปรรูปอาหาร (3 กจิการ) และการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (11 กจิการ) ซึ่งปจัจุบนั ราว 80% ของเมด็
เงนิลงทุนที่มาขอสิทธิประโยชน์จาก BOI กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมน้ี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อเิลก็ทรอนิกส ์  

สว่นการพฒันา 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอยา่งกา้วกระโดด ไดแ้ก่ เครือ่งจกัร
อตัโนมตัิและหุ่นยนต์ (3 กิจการ) การบนิและโลจิสติกส์ (8 กิจการ) เชื้อเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (7 กิจการ) ดจิทิลั (11 
กจิการ) และการแพทย์ครบวงจร (6 กจิการ) โดยการพฒันากจิการในกลุ่ม New S-Curve ถอืเป็นกลุ่มที่มคีวามส าคญัในการ
สรา้งเทคโนโลยชีัน้สงูและนวตักรรม ซึ่งจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศระยะยาว ดงันัน้ ราว 60% ของ
กจิการในกลุ่มดงักล่าวจงึไดร้บัสทิธปิระโยชน์ขัน้สงู (A1 และ A2) จาก BOI โดยเฉพาะกจิการในอุตสาหกรรมดจิทิลัและการบนิ 
(รปูที ่2) 

อีไอซีประเมินว่า กิจการใน New S-Curve ที่มีศักยภาพ ได้แก่ กิจการซ่อมบ ารุงอากาศยาน, กิจการผลิต
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจการศูนย์ข้อมูล เนื่องจากมีตลาดรองรับและปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนในพื้นที่ โดยเมื่อพจิารณาจากปจัจยัสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ เช่น เทคโนโลย,ี ห่วงโซ่อุปทาน, แรงงาน, โครงสรา้งพืน้
ฐานรองรบั, การสนบัสนุนจากทางภาครฐั, และการแขง่ขนัในธุรกจิ พบวา่ธุรกจิทัง้ 3 มโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ไดใ้นบรเิวณ EEC 

กิจการซ่อมบ ารงุอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) จากการเตบิโตของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วถงึ 13% 
ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาอยูท่ี ่32.6 ลา้นคนในปี 2016 รวมถงึการพฒันาอาคารผูโ้ดยสารใหมใ่นสนามบนิอู่ตะเภาใหส้ามารถรองรบั
นักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้เป็น 3 ลา้นคนต่อปีจากราว 7 แสนคนในปจัจุบนั ซึ่งคาดว่าจะมปีรมิาณเที่ยวบนิเพิม่ขึน้ถงึ 4 เท่าเป็น 1.8 
หมื่นเที่ยวบินต่อปี ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัความต้องการการซ่อมบ ารุงเครื่องบินมากขึ้น ท าให้กิจการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
กลายเป็นหนึ่งในกจิการทีน่กัลงทุนใหค้วามสนใจ อกีทัง้ไทยยงัมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถตรวจสอบทัว่ไป (A-check) จนถงึการ
ตรวจเชค็เครื่องบนิทุกส่วนอย่างละเอยีด (D-check) จากปจัจยัที่กล่าวมาขา้งต้น ดงึดูดให ้Airbus ไดเ้ขา้มาท าขอ้ตกลงกบัการ
บนิไทยเพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นโครงการพฒันาศนูยซ์่อมบ ารงุอากาศยานเรยีบรอ้ยแลว้ 

กิจการผลิตพอลิเมอรท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จากกระแสอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละปญัหาสิง่แวดลอ้ม ท าใหผู้บ้รโิภคเริม่หนัมา
ใช้พลาสตกิชวีภาพที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายมากขึน้ โดยเฉพาะผู้บรโิภคชาวเอเชยีที่คาดว่าจะใช้พลาสตกิชวีภาพกว่า 5.2 
ล้านตันในปี 2018 จาก 0.3 ล้านตันในปี 2010 หรือเติบโตสะสมกว่า 43% ซึ่งในปจัจุบัน บริเวณภาคตะวนัออกเป็นฐาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมอียู่แลว้ จงึสามารถต่อยอดไดไ้ม่ยากนัก นอกจากน้ีแลว้กจิการดงักล่าว ยงัไดร้บัการสง่เสรมิจากภาครฐั
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ตามนโยบาย Bio Economy ที่สนับสนุนให้มกีารใช้เทคโนโลยแีปรรูปผลติภณัฑ์ทางการเกษตร เช่น อ้อย มนัส าปะหลงั เพื่อ
สรา้งผลติภณัฑช์วีภาพทีม่มีลูคา่เพิม่สงูอกีดว้ย  

กิจการศนูยข้์อมูล (Data Center) เพือ่เป็นทีต่ ัง้ของ Server ในการใชเ้กบ็ขอ้มลูทีจ่ะมปีรมิาณเพิม่ขึน้จากการสง่ผ่านขอ้มลูทาง
โทรศพัท์มือถือและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต โดยคาดว่าปรมิาณข้อมูลที่ส่งผ่านทาง
โทรศพัทม์อืถอืจะมกีารขยายตวัจาก 360 เพตะไบต ์ในปี 2015 เป็น 2,700 เพตะไบต ์ในปี 2020 หรอืขยายตวักวา่ 7.5 เท่า ซึง่
ในอนาคต การสง่ผ่านขอ้มลูมหาศาลระหวา่งเครื่องจกัรกระบวนการผลติสนิคา้ตามแนวคดิ Industry 4.0 กจ็ะเป็นอกีปจัจยัหน่ึง
ที่สรา้งความต้องการในการเก็บขอ้มูลมากขึน้ นอกจากน้ีแลว้ ในบรเิวณ EEC ยงัมโีครงข่ายเคเบลิใยแก้วน าแสงใต้น ้า (Fiber 
Optic) ทีม่จีุดขึน้บกบรเิวณ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีทีจ่ะสนบัสนุนการรบั/สง่ขอ้มลูขนาดใหญ่ทัง้ในและระหวา่งประเทศ ท าใหไ้ทยมี
ความพรอ้มดา้นการพฒันาศนูยข์อ้มลูมากยิง่ขึน้ 

ประเมินว่าใน 5 ปีแรก จะมีเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐและเอกชนราว 1.5 ล้านล้านบาทในพื้นที่ EEC ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจท่องเที่ยว การลงทุน
โครงสรา้งพื้นฐานคมนาคมมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาทและการพฒันาเมอืงใหม่มูลค่า 4 แสนล้านบาท จะท าให้บรษิทัรบัเหมา
ก่อสรา้ง รวมถงึผูผ้ลติวสัดุก่อสรา้งโดยเฉพาะปนูซเีมนต์และเหลก็ไดร้บัประโยชน์ในระยะแรก ต่อมาเมื่อระบบคมนาคมในพืน้ที ่
EEC แลว้เสรจ็ จะสง่ผลใหก้ารขนสง่สนิคา้มคีวามสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ โดยเฉพาะการขนสง่และกระจายสนิคา้ทางรถไฟที่
เชื่อมต่อระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรอืขนสง่สนิคา้ ผนวกกบัสทิธพิเิศษทีภ่าครฐัมอบให ้คาดวา่จะสามารถกระตุน้ใหเ้กดิ
เมด็เงนิลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายราว 5 แสนลา้นบาท ซึง่จะสง่ผลดตี่อธุรกจินิคมอุตสาหกรรมทีม่พีืน้ทีท่ี่พรอ้มส าหรบัการ
ลงทุนราว 1.5 หมืน่ไร ่ รวมถงึการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์หา้งคา้สง่คา้ปลกี เพือ่รองรบับุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ในพืน้ทีอ่กีดว้ย  

ในด้านการท่องเที่ยว การพฒันาอาคารผู้โดยสารใหม่ในสนามบนิอู่ตะเภา, รถไฟความเรว็สูงที่เชื่อมโยงระหว่าง 3 สนามบนิ 
รวมถงึ ท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบีทีเ่ชื่อมโยงพทัยา-หวัหนิ-กรงุเทพฯ จะเป็นสิง่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วเขา้มายงัพืน้ที ่EEC มากขึน้ ซึง่จะ
เป็นโอกาสของธุรกิจบรกิารไม่ว่าจะเป็น โรงแรม และร้านอาหาร ทัง้น้ี จะเห็นได้ว่าการพฒันาพื้นที่ EEC นัน้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีห่ลากหลายในพืน้ทีแ่ละยงัเป็นการเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัแก่ประเทศในอนาคตอกีดว้ย 

หมายเหตุ: 1จ านวนกจิการหมายถงึจ านวนกจิการทีเ่ป็นเป้าหมายของทางภาครฐั ไมร่วมถงึกจิการสนบัสนุน 

Implication   

 

 

 

ภาครัฐควรมุ่งปรับปรุงกฎระเบียบและผังเมืองเพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุน โดย
ภาครฐัควรปรบัปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปจัจุบัน ลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาขออนุญาต เช่น เร่งจดัตัง้ One Stop Service เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกจิ (Ease of Doing Business) รวมถงึปรบัปรุงผงัเมอืงใหม่ใหม้คีวามชดัเจนขึน้เพื่อเพิม่ความ
มัน่ใจแก่นกัลงทุนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

   นอกจากนี้ ภาครัฐควรเร่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ
ป้องกันปัญหาขาดแคลนบุคลากรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการจดัตัง้ศูนย์
ฝึกอบรมเฉพาะทาง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่นักศึกษาและ
สถานศึกษาให้หนัมาศึกษาวชิาชีพที่สามารถรองรบัความต้องการที่เพิ่มขึ้น เช่น ความต้องการ
บุคลากรในกจิการซ่อมบ ารงุอากาศยานทีค่าดวา่จะสงูขึน้ราว 6 เท่า ขณะทีป่จัจุบนัผลติไดเ้พยีง 400 
คนต่อปีเท่านัน้ 
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   อีไอซีแนะผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม โดย
ลงทุนท า R&D และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากธุรกจิจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ขัน้สงูจากการ
ลงทุนท า R&D และใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูแลว้ การพฒันาสนิคา้ทีม่นีวตักรรมโดยการท า R&D ยงัสรา้ง
ก าไรแก่ธุรกิจอีกด้วย เน่ืองจากท าให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นเหนือคู่แข่ง  และน าไปสู่
ความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 

 
 
รปูที ่1: สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองไทยเหนือกวา่ประเทศเพือ่นบา้น ทัง้เวยีดนาม มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ 

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ PWC และ KPMG 
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รปูที ่2: ราว 60% ของกจิการใน New S-Curve ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ขัน้สงู (A1 และ A2) โดยเฉพาะกจิการในกลุม่ดจิทิลัและการบนิ 

 
หมายเหตุ: A1= ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 8 ปี (ไม ่cap วงเงนิ) + สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของโครงการ 

 A2 = ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 8 ปี + สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของโครงการ 

 A3 = ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 5 ปี + สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของโครงการ 

 A4 = ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 3 ปี + สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของโครงการ 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ BOI 
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