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เจาะโอกาสธุรกิจคลื่นลูกใหม่ใน EEC

Highlight

ปจั จุบนั ภาครัฐกาลังเร่งพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย
การสนับสนุ นโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมและให้สทิ ธิประโยชน์ เพื่อดึงดูดการลงทุน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยแบ่งเป็ น 5 อุตสาหกรรม First S-Curve และ 5
อุ ต สาหกรรม New S-curve ซึ่ ง ราว 60% ของกิจ การในอุ ต สาหกรรม New SCurve จะได้รบั สิทธิประโยชน์ขนั ้ สูง โดยเฉพาะกิจการในอุตสาหกรรมการบิน และ
ดิจทิ ลั
อีไ อซี ป ระเมิน ว่า กิจ การในอุ ต สาหกรรม New S-Curve ที่ม ีศ ัก ยภาพใน EEC
ได้แก่ กิจการซ่อมบารุงอากาศยาน กิจการผลิตพอลิเมอร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และกิจการศูนย์ขอ้ มูล เนื่องจากมีตลาดรองรับและปจั จัยพืน้ ฐานสนับสนุ นในพืน้ ที่
ในระยะแรก การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมในบริเวณ EEC คาดว่าจะมีมลู ค่า
ราว 5 แสนล้านบาท ซึง่ จะส่งผลบวกโดยตรงต่อธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ส่วนใน
ระยะกลาง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ทีอ่ ยูอ่ าศัย ธุรกิจค้าส่งค้า
ปลีก ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จะเป็ นธุรกิจที่ได้รบั อานิสงส์ตามมาจากการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้วยความโดดเด่นด้านความพร้อมของอุตสาหกรรมในพื้นที่และที่ตั้ง ทาให้ภาครัฐมีนโยบายผลักดัน EEC
เป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยภาครัฐกาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ให้เป็ นพืน้ ทีน่ าร่องเพื่อพัฒนาเป็ นพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
เนื่องจากในปจั จุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มกี ารใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และปิ โตรเคมี ทีส่ ามารถต่อยอดได้ อีกทัง้ พืน้ ทีย่ งั ตัง้ อยู่ในจุดยุทธศาสตร์เชิงคมนาคมทีส่ าคัญ ทาให้มศี กั ยภาพ
และความพร้อมในการดึงดูดการลงทุน ในอุตสาหกรรมต่างๆ เหนือพื้นที่อ่นื ในระยะยาว EEC จึงเป็ นความหวังสาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตอย่างยังยื
่ น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการให้สิทธิประโยชน์ เป็นกลยุทธ์สาคัญที่ภาครัฐใช้ดึงดูดการ
ลงทุนของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC การขนส่งถือเป็ นหนึ่งในหัวใจหลักของธุรกิจ ภาครัฐจึงเตรียมพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมทุกรูปแบบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
ทัง้ ทางบก ได้แก่ รถไฟทางคู่เส้นทางฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง มอเตอร์เวย์
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เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด ทางอากาศ ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา และทางน้ า ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และ
ท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ ซึง่ เมื่อโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จจะสร้างความสะดวกทัง้ ในการส่งออกทางน้าและการขนส่งภายในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขนส่งกระจายสินค้าจากภาคตะวันออกโดยรถไฟไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทัง้ นี้ รวมถึงการให้สทิ ธิประโยชน์ ทงั ้ ด้านภาษีท่เี หนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน (รูปที่ 1) และสิทธิประโยชน์ อ่นื ๆ เช่น การจัดตัง้
One Stop Service เพื่อเพิม่ ความรวดเร็วในการอนุ มตั แิ ละออกใบอนุ ญาต การประกาศเป็ นเขตปลอดภาษี และการให้ Work
Permit และ VISA แก่ผเู้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากผลสารวจของ World Economic Forum พบว่ายังมีปจั จัย
อื่นที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจเพื่อลงทุนทาธุรกิจในไทยที่ภาครัฐสามารถพัฒ นาเพิม่ เติม เช่น การสร้างความเชื่อมันด้
่ าน
เสถียรภาพเชิงนโยบาย การเพิม่ ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม การพัฒนาแรงงานทีม่ ศี กั ยภาพ เป็ นต้น

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม First S-Curve จานวน 59
กิจการ และ 5 อุตสาหกรรม New S-Curve จานวน 35 กิจการ1 โดยการพัฒนาต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมทีม่ ี
ศักยภาพ (First S-Curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ (11 กิจการ) อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (24 กิจการ) การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
(10 กิจการ) การแปรรูปอาหาร (3 กิจการ) และการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (11 กิจการ) ซึ่งปจั จุบนั ราว 80% ของเม็ด
เงิน ลงทุ น ที่ม าขอสิท ธิป ระโยชน์ จ าก BOI กระจุ ก ตัวอยู่ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเดิม นี้ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เพือ่ ยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ได้แก่ เครือ่ งจักร
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (3 กิจการ) การบินและโลจิสติกส์ (8 กิจการ) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (7 กิจการ) ดิจทิ ลั (11
กิจการ) และการแพทย์ครบวงจร (6 กิจการ) โดยการพัฒนากิจการในกลุ่ม New S-Curve ถือเป็ นกลุ่มที่มคี วามสาคัญ ในการ
สร้างเทคโนโลยีชนั ้ สูงและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศระยะยาว ดังนัน้ ราว 60% ของ
กิจการในกลุ่มดังกล่าวจึงได้รบั สิทธิประโยชน์ ขนั ้ สูง (A1 และ A2) จาก BOI โดยเฉพาะกิจการในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั และการบิน
(รูปที่ 2)

อีไอซีประเมินว่า กิจการใน New S-Curve ที่มศี ักยภาพ ได้แก่ กิจการซ่อมบารุงอากาศยาน, กิจการผลิต
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจการศูนย์ข้อมูล เนื่องจากมีตลาดรองรับและปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนในพื้นที่ โดยเมื่อพิจารณาจากปจั จัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี, ห่วงโซ่อุปทาน, แรงงาน, โครงสร้างพืน้
ฐานรองรับ, การสนับสนุนจากทางภาครัฐ, และการแข่งขันในธุรกิจ พบว่าธุรกิจทัง้ 3 มีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ในบริเวณ EEC
กิ จการซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) จากการเติบโตของจานวนนักท่องเทีย่ วถึง 13%
ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมาอยูท่ ่ี 32.6 ล้านคนในปี 2016 รวมถึงการพัฒนาอาคารผูโ้ ดยสารใหม่ในสนามบิน อู่ตะเภาให้สามารถรองรับ
นักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เป็ น 3 ล้านคนต่อปี จากราว 7 แสนคนในปจั จุบนั ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิม่ ขึน้ ถึง 4 เท่าเป็ น 1.8
หมื่น เที่ยวบิน ต่ อ ปี ส่งผลต่ อเนื่ อ งไปยัง ความต้อ งการการซ่ อ มบ ารุงเครื่องบิน มากขึ้น ท าให้กิจ การซ่ อมบ ารุงอากาศยาน
กลายเป็ นหนึ่งในกิจการทีน่ กั ลงทุนให้ความสนใจ อีกทัง้ ไทยยังมีบุคลากรทีม่ คี วามสามารถตรวจสอบทัวไป
่ (A-check) จนถึงการ
ตรวจเช็คเครื่องบินทุกส่วนอย่างละเอียด (D-check) จากปจั จัยที่กล่าวมาข้างต้น ดึงดูดให้ Airbus ได้เข้ามาทาข้อตกลงกับการ
บินไทยเพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานเรียบร้อยแล้ว
กิ จการผลิ ตพอลิ เมอร์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม จากกระแสอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและปญั หาสิง่ แวดล้อม ทาให้ผบู้ ริโภคเริม่ หันมา
ใช้พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายมากขึน้ โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวเอเชียที่คาดว่าจะใช้พลาสติกชีวภาพกว่า 5.2
ล้า นตัน ในปี 2018 จาก 0.3 ล้านตัน ในปี 2010 หรือ เติบ โตสะสมกว่า 43% ซึ่งในป จั จุ บ ัน บริเวณภาคตะวัน ออกเป็ น ฐาน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีอยู่แล้ว จึงสามารถต่อยอดได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้แล้วกิจการดังกล่าว ยังได้รบั การส่งเสริมจากภาครัฐ
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ตามนโยบาย Bio Economy ที่สนับสนุ นให้มกี ารใช้เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสาปะหลัง เพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงอีกด้วย
กิ จการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพือ่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ Server ในการใช้เก็บข้อมูลทีจ่ ะมีปริมาณเพิม่ ขึน้ จากการส่งผ่านข้อมูลทาง
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ และการเชื่อ มโยงกระบวนการผลิต กับ เทคโนโลยีดิจิท ัลในอนาคต โดยคาดว่าปริม าณข้อ มูลที่ส่งผ่านทาง
โทรศัพท์มอื ถือจะมีการขยายตัวจาก 360 เพตะไบต์ ในปี 2015 เป็ น 2,700 เพตะไบต์ ในปี 2020 หรือขยายตัวกว่า 7.5 เท่า ซึง่
ในอนาคต การส่งผ่านข้อมูลมหาศาลระหว่างเครื่องจักรกระบวนการผลิตสินค้าตามแนวคิด Industry 4.0 ก็จะเป็ นอีกปจั จัยหนึ่ง
ที่สร้างความต้องการในการเก็บข้อมูลมากขึน้ นอกจากนี้แล้ว ในบริเวณ EEC ยังมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสงใต้น้ า (Fiber
Optic) ทีม่ จี ุดขึน้ บกบริเวณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี ทีจ่ ะสนับสนุ นการรับ/ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ ทงั ้ ในและระหว่างประเทศ ทาให้ไทยมี
ความพร้อมด้านการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลมากยิง่ ขึน้

ประเมินว่าใน 5 ปีแรก จะมีเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐและเอกชนราว 1.5 ล้านล้านบาทในพื้นที่ EEC ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจท่องเที่ยว การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาทและการพัฒนาเมืองใหม่มูลค่า 4 แสนล้านบาท จะทาให้บริษทั รับเหมา
ก่อสร้าง รวมถึงผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะปูนซีเมนต์และเหล็กได้รบั ประโยชน์ ในระยะแรก ต่อมาเมื่อระบบคมนาคมในพืน้ ที่
EEC แล้วเสร็จ จะส่งผลให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ โดยเฉพาะการขนส่งและกระจายสินค้าทางรถไฟที่
เชื่อมต่อระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือขนส่งสินค้า ผนวกกับสิทธิพเิ ศษทีภ่ าครัฐมอบให้ คาดว่าจะสามารถกระตุน้ ให้เกิด
เม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายราว 5 แสนล้านบาท ซึง่ จะส่งผลดีต่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมทีม่ พี น้ื ทีท่ ่ีพร้อมสาหรับการ
ลงทุนราว 1.5 หมืน่ ไร่ รวมถึงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ห้างค้าส่งค้าปลีก เพือ่ รองรับบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีอ่ กี ด้วย
ในด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาอาคารผู้โดยสารใหม่ในสนามบินอู่ตะเภา, รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงระหว่าง 3 สนามบิน
รวมถึง ท่าเรือพาณิชย์สตั หีบทีเ่ ชื่อมโยงพัทยา-หัวหิน-กรุงเทพฯ จะเป็ นสิง่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้ามายังพืน้ ที่ EEC มากขึน้ ซึง่ จะ
เป็ น โอกาสของธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็ น โรงแรม และร้านอาหาร ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่าการพัฒ นาพื้นที่ EEC นัน้ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีห่ ลากหลายในพืน้ ทีแ่ ละยังเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันแก่ประเทศในอนาคตอีกด้วย
1
หมายเหตุ: จานวนกิจการหมายถึงจานวนกิจการทีเ่ ป็ นเป้าหมายของทางภาครัฐ ไม่รวมถึงกิจการสนับสนุน

Implication

ภาครัฐควรมุ่ง ปรับปรุงกฎระเบีย บและผั งเมือ งเพื่ อ เอื้ อ ให้ เกิด การลงทุน

โดย
ภาครัฐ ควรปรับ ปรุง กฎระเบีย บให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงในป จั จุ บ ัน ลดขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาขออนุ ญาต เช่น เร่งจัดตัง้ One Stop Service เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) รวมถึงปรับปรุงผังเมืองใหม่ให้มคี วามชัดเจนขึน้ เพื่อเพิม่ ความ
มันใจแก่
่
นกั ลงทุนทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ภาครั ฐ ควรเร่ ง สร้ างบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ านเพื่ อ
ป้องกันปัญหาขาดแคลนบุคลากรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการจัดตัง้ ศูนย์
ฝึ ก อบรมเฉพาะทาง การให้ส ิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี แ ละสิท ธิป ระโยชน์ อ่ืน ๆ แก่ นั ก ศึก ษาและ
สถานศึกษาให้ห นั มาศึกษาวิชาชีพ ที่สามารถรองรับ ความต้องการที่เพิ่ม ขึ้น เช่น ความต้องการ
บุคลากรในกิจการซ่อมบารุงอากาศยานทีค่ าดว่าจะสูงขึน้ ราว 6 เท่า ขณะทีป่ จั จุบนั ผลิตได้เพียง 400
คนต่อปีเท่านัน้
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อีไอซีแนะผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม โดย
ลงทุนทา R&D และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากธุรกิจจะได้รบั สิทธิประโยชน์ขนั ้ สูงจากการ
ลงทุนทา R&D และใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงแล้ว การพัฒนาสินค้าทีม่ นี วัตกรรมโดยการทา R&D ยังสร้าง
ก าไรแก่ ธุ ร กิจ อีก ด้ ว ย เนื่ อ งจากท าให้ ส ิน ค้า มีค วามแตกต่ า งโดดเด่ น เหนื อ คู่ แ ข่ง และน าไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยื
่ น

รูปที่ 1: สิทธิประโยชน์ทางภาษีของไทยเหนือกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน ทัง้ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ PWC และ KPMG
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รูปที่ 2: ราว 60% ของกิจการใน New S-Curve ได้รบั สิทธิประโยชน์ขนั ้ สูง (A1 และ A2) โดยเฉพาะกิจการในกลุม่ ดิจทิ ลั และการบิน

หมายเหตุ: A1= ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี (ไม่ cap วงเงิน) + สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
A2 = ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี + สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
A3 = ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี + สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
A4 = ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี + สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ BOI

โดย :

กานต์ชนก บุญสุภาพร (kanchanok.bunsupaporn@scb.co.th)
Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com
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