
 

 

 
 

 

 
 

 
    

การชะลอตวัของเศรษฐกิจของไทยในระยะหลงักลายเป็นโจทย์หลกัทางเศรษฐกิจที่ต้องหาทางแก้ไข การพฒันา
เทคโนโลยีระดบัสงูและนวตักรรมจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส าคญัเพื่อให้เข้ามาเปลี่ยนโฉมภาคการผลิตของประเทศให้
ทนัสมยั โดยโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ได้กลายมาเป็น
ความหวงัของรัฐบาลในการเติมเต็มภาพรวมการสง่เสริมการลงทนุ อนัจะเป็นการยกระดบัอตุสาหกรรมของประเทศ เพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนั และท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว  

ความพยายามของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการผลิตของประเทศ 

 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัในอตัราที่คอ่นข้างต ่าในช่วงหลายปีที่ผา่นมา ดงัจะเห็นได้จากอตัราการขยายตวัของ 
GDP ของไทยในช่วงปี 2552-2559 เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2544-2551 ที่มีคา่เฉลีย่ลดลงเป็นร้อยละ 3.1 จากร้อยละ 4.9 โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากการสง่ออกและการลงทนุภาคเอกชนท่ียงัคงชะลอตวั อีกทัง้การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ตอ่ GDP ก็มีสดัสว่นที่ลดลงเร่ือย ๆ ซึ่งรากฐานของปัญหาสว่นหนึ่งอาจมาจากโครงสร้างของภาคการผลิตของประเทศที่
ผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับปานกลางหรือใช้แรงงานเข้มข้น ท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มที่ไม่สูงนัก อีกทัง้การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจยัแวดล้อมท าให้อปุสงค์ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ท าให้สินค้าที่ไทยผลิตเร่ิมล้าสมยั 
และอาจไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาดโลก  ดังนัน้ ไทยจึงจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างภาค 

 

 รัฐบาลไทยพยายามแก้ปัญหาภาคการผลติของประเทศด้วยการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม จึงได้มีการปรับปรุงบริบท
ของการสง่เสริมการลงทนุโดยเพิ่มเติมสทิธิประโยชน์ในกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการลงทนุ เพื่อให้เกิดการพฒันา
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศให้เพียบพร้อมและมีความเช่ือมโยงกนัทัง้ระบบ โดยมีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็น
พืน้ที่เป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมระดับสูง 

 อตุสาหกรรมเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้ามาลงทุนใน EEC ในช่วง 5 ปีแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน การซ่อมบ ารุง
อากาศยาน และการผลิตชิน้ส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน และอุตสาหกรรม
เชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เนื่องจากเป็นอตุสาหกรรมที่ไทยมีฐานการผลิตอยู่แล้วหรือมีศกัยภาพในการพฒันา
สงู ผู้ประกอบการสามารถพฒันาตอ่ยอดการผลติได้ง่ายกวา่ หรือใช้เงินลงทนุน้อยกวา่โดยเปรียบเทียบ  

 อย่างไรก็ดี มีปัจจยัอื่น ๆ ที่นกัลงทนุใช้พิจารณานอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีและโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ ความ
พร้อมของแรงงานมีทักษะในประเทศ ความชัดเจน คงเส้นคงวา และความต่อเน่ืองของนโยบาย และ
สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่เอือ้ต่อการลงทุน  
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2 CURRENT ISSUE 

การผลติของประเทศโดยเน้นการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อรักษาอตัราการการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายเปลีย่นโฉมภาคการผลติของประเทศผา่นการสง่เสริมการลงทนุ โดยเฉพาะการลงทนุโดยตรงจาก
ตา่งประเทศ ใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย1  
 อยา่งไรก็ดี การลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นการลงทนุที่ใช้เงินลงทนุและเทคโนโลยีในระดบัสงู อีก
ทัง้ยงัเป็นธุรกิจนวตักรรมใหมซ่ึง่มีระยะเวลาคืนทนุคอ่นข้างนาน ท าให้นกัลงทนุจ าเป็นต้องแบกรับความเสีย่งในระดบัท่ีสงู 
รัฐบาลจึงต้องเสนอสทิธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นการดึงดดูให้เกิดการลงทนุจากต้นทนุด้านภาษีที่ลดลง และเพิ่มความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทนุ (Feasibility) ให้มากขึน้ ดงันัน้ รัฐบาลไทยจึงได้มีการปรับปรุงบริบทของการสง่เสริมการ
ลงทนุให้อยูใ่นรูปแบบ (Platform) ใหม่ที่เน้นการพฒันาอตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงู นวตักรรม และการวิจยัและ
พฒันา (R&D) อยา่งชดัเจน ผา่นกลไกหลกัคือกฎหมายสองฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 
2560 ซึง่ BOI ได้ให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมอยา่งมีนยัส าคญั และเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สงูที่สดุเท่าที่เคยมี
มา โดยโครงการลงทนุในอตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป้าหมาย (Core technologies)2 มีโอกาสที่จะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคลสงูสดุถึง 13 ปี3ภายใต้ พ.ร.บ.สง่เสริมการลงทนุฯ และโครงการลงทนุในอตุสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในไทย
เลยมีโอกาสเพิ่มเป็น 15 ปีได้ภายใต้ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัฯ รวมถึงได้รับเงินทนุสนบัสนนุในการ
ท าวิจยัและพฒันาอีกด้วย ทัง้นี ้ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัขึน้ในกระบวนการสง่เสริมการลงทุนของไทย เพราะ
เป็นครัง้แรกที่การให้สิทธิประโยชน์ของ BOI มีความยดืหยุ่นและเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) กลา่วคือ นกัลงทนุ
สามารถเสนอโครงการลงทนุเพื่อให้คณะกรรมการที่มีอ านาจตามพ.ร.บ.แต่ละฉบบัในการพิจารณาเห็นชอบและก าหนด
ขอบเขตของสทิธิประโยชน์ในการลงทนุเป็นรายโครงการไป4  ซึง่สทิธิประโยชน์ที่มีความยืดหยุ่นขึน้นีน้่าจะเป็นผลดีต่อนกั
ลงทุนในการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สดุ ขณะเดียวกันก็เป็นเคร่ืองมือของทางการในการ
ดงึดดูการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในระยะยาว 

นอกจากการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมแล้ว โครงสร้างพืน้ฐาน ก็เป็นสิ่งส าคญัที่รัฐบาลต้องการปรับปรุง
และพฒันาเพื่อให้มีความพร้อมและเช่ือมโยงกนัทัง้ระบบ โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่และโลจิสติกส์ที่ยงัไม่
เพียงพอกับความต้องการและยงัขาดความเช่ือมโยงระหว่างการขนส่งในโหมดต่าง ๆ จึงได้เกิดการพัฒนาโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ขึน้มาในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ 
และระยอง เพื่อให้เป็นพืน้ที่เป้าหมายส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากพืน้ที่ EEC มีความพร้อม
ทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานมากกวา่พืน้ท่ีอื่น ๆ ด้วยท าเลที่ตัง้ที่ไมไ่กลจากกรุงเทพฯ รวมไปถึงระบบโครงขา่ยโลจิสติกส์และ
การขนส่งที่สามารถเช่ือมต่อการขนส่งทางเรือ ทางบก ทางราง และทางอากาศได้ และที่ส าคญัคือการที่ EEC มีฐาน
อตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงูในพืน้ที่อยู่แล้ว อนัเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพฒันาโครงการ
อีสเทิร์นซีบอร์ดในอดีต ท าให้สามารถตอ่ยอดการลงทนุและรวมกลุม่เป็นคลสัเตอร์ได้ง่าย ดังนัน้ การลงทุนเพื่อเปลี่ยน

                                                                                 
1 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิง
สขุภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อตุสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อตุสาหกรรมดิจิทลั และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
2 เทคโนโลยีเป้าหมาย แบง่เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยีวสัดขุัน้สงู (Advanced materials 
technology) และเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital technology) 
3 โดยมีเง่ือนไขในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในไทย สว่นสิทธิประโยชน์เดิมก็ได้รับการปรับปรุงเพ่ือจงูใจนักลงทนุให้มีการวิจยัและ
พฒันา (R&D) ในอตุสาหกรรมมากขึน้ 
4 1) คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตามพ.ร.บ.สง่เสริมการลงทนุฯ ส าหรับการลงทนุทัว่ประเทศ 2) คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 2/2560 และ 3) คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ตามพ.ร.บ.การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัฯ ส าหรับการลงทุนในอตุสาหกรรมท่ีเข้าขา่ยได้รับการสง่เสริมตามพ.ร.บ.  



 

 

3 CURRENT ISSUE 

โฉมโครงสร้างการผลิตของประเทศด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้มข้นใน EEC จึงน่าจะใช้
ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านน้อยกว่าการลงทุนในพืน้ที่อื่น 

สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าใน EEC  

สทิธิประโยชน์ทีน่กัลงทนุจะได้จากการเข้าไปลงทนุใน EEC ที่เหนือกว่าการลงทนุในพืน้ที่อื่นในไทยหรือในภมูิภาคมี
หลายประการ โดยเฉพาะการลงทนุในอตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงูและนวตักรรมใหม่ ๆ และการวิจยัและพฒันา โดย
ข้อได้เปรียบของ EEC มีดงันี ้ 

 โครงสร้างพ้ืนฐานที่พัฒนาและเอื้อต่อการลงทุน 
เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการลงทนุขนาดใหญ่ใน EEC ซึง่คาดวา่จะใช้เงินลงทนุกวา่ 4 แสนล้านบาทภายในระยะเวลา 5 

ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์และการขนสง่ใน 
ทกุ ๆ ด้านให้มีความเช่ือมโยงกนั และสามารถเช่ือมต่อไปยงักรุงเทพฯ และพืน้ท่ีอื่น ๆ ในภมูิภาคได้ ซึ่งจะช่วยอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและการทอ่งเที่ยวได้เป็นอย่างมาก รวมไปถึงการพฒันาเมืองใหม่ในพืน้ที่ 3 จงัหวดัเพื่อรองรับการขยายตวั
ของเมืองและการท่องเที่ยวเชิงคณุภาพ โดยใช้งบประมาณรวมกนักว่า 6 แสนล้านบาท ดงันัน้ เมื่อโครงการเหล่านีแ้ล้วเสร็จ
นา่จะท าให้ EEC มีความได้เปรียบคอ่นข้างมากในแง่ของความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการลงทนุ  

 สิทธิประโยชน์ภาษีเงนิได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 
 หากนกัลงทนุเลอืกลงทนุใน EEC ในอตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงูหรืออตุสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็มี
โอกาสมากกว่าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 15 ปีภายใต้ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขนัฯ เนื่องจาก EEC เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายหลกัในการพฒันาอุตสาหกรรมของรัฐบาลจึงมีแต้มต่อมากกว่าพืน้ท่ีอื่นใน
ประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ไทยเสนอให้แก่นกัลงทุนนัน้มากกว่า
ประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาค 

 สิทธิประโยชน์ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม 
 กระทรวงการคลงัจะจดัเก็บภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับผู้ เช่ียวชาญทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ท างานใน 
EEC ในอัตราคงที่ที่ ร้อยละ 175 ขณะที่ภาษีเงินได้บคุลลธรรมดาปกติเก็บในอตัราก้าวหน้าสงูสดุร้อยละ 35 ท าให้บคุลากรที่
ท างานใน EEC มีความได้เปรียบบคุลากรในพืน้ที่อื่นในไทย และเนื่องจากปัจจุบนัอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของไทยยงั
สงูกว่าหลายประเทศในอาเซียน ทัง้มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ หากไทยสามารถลดอตัราภาษีลงมาเหลือ
ร้อยละ 17 ก็จะเป็นอตัราที่ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ของเอเชียและคา่เฉลีย่ของโลกที่อยูท่ี่ร้อยละ 28.9 และร้อยละ 33.2 ตามล าดบั6  

 ศูนย์บริการแบบครบวงจร (One stop service)  
รัฐบาลได้มีนโยบายจดัตัง้ EEC Total Solution Center (EEC TSC) เพื่ออ านวยความสะดวกในทกุขัน้ตอนให้แก่นกั

ลงทนุเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่ง EEC TSC จะช่วยลดขัน้ตอนและช่วยให้นกัลงทนุประหยดัเวลาในการขออนญุาตต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างมาก การมีศูนย์บริการแบบครบวงจรจึงเป็นข้อได้ เปรียบอีกประการหนึ่งของ EEC เมื่อเทียบกับที่อื่นที่ 
นกัลงทนุต้องใช้เวลามากกวา่ในการติดตอ่ประสานกบัหลายหนว่ยงานที่ไมไ่ด้รวมศนูย์อยูใ่นสถานที่แหง่เดียว  

อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเข้ามาลงทุนใน EEC 

 รัฐบาลคาดหวังว่าภายในปี 2564 จะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ไม่ต ่ากว่า 5 แสน
ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยพัฒนาขึน้ และยกระดับอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศให้ขึน้ไปถึงระดับร้อยละ 5.0 ได้ เพื่อให้ไทยสามารถก้าวข้ามกับดกัรายได้ปานกลางไปเป็น

                                                                                 
5 โดยมีเง่ือนไขวา่ต้องไมไ่ด้เสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในไทยในปีก่อนหน้าการเร่ิมใช้สิทธ์ิ 
6 KPMG 
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หนึง่ในกลุม่ประเทศรายได้สงูได้ภายในปี 2574 ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของรัฐบาล7 อยา่งไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในช่วงแรก ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองว่าจาก 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย มี 4 กลุม่อตุสาหกรรมที่
นา่จะเกิดการลงทนุใน EEC ในระยะ 5 ปีแรก (2560-2564) ตามที่รัฐบาลคาดหวงั ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมที่ไทยมีฐานการผลิต
อยูแ่ล้วในประเทศหรือมีศกัยภาพในการพฒันาสงู เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถพฒันาตอ่ยอดการผลติได้ง่ายกวา่ เพราะ
แรงงานมีความรู้ความเช่ียวชาญพืน้ฐานในการผลิตและมีอตุสาหกรรมสนบัสนนุ (Supporting industries) ในพืน้ท่ีอยู่แล้ว 
หรือโครงการลงทนุอาจใช้เงินลงทนุน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัโครงการลงทนุใหม่ที่ไม่เคยมีฐานการผลิตในพืน้ท่ีมาก่อน 
โดย 4 กลุม่อตุสาหกรรมที่คาดวา่จะเกิดการลงทนุใน EEC ในระยะแรก ได้แก่  

1) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ โดยแบ่งเป็น  

 อุตสาหกรรมการบิน การซ่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) และการผลิตชิน้ส่วนอากาศยาน รัฐบาลได้
มีโครงการลงทนุเป็นจ านวนมากเพื่อพฒันาสนามบินอูต่ะเภาให้กลายเป็นศนูย์กลางการบินและศนูย์กลาง MRO ในภมูิภาค 
เนื่องจากเอเชียเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของธุรกิจการบินและยงัเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยก็จดัว่าเป็นหนึ่ง
ในศนูย์กลางการบินที่ส าคญัของภูมิภาคและยงัมีพืน้ที่ศกัยภาพที่เพียงพอส าหรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมดงักล่าว 
ดงันัน้ ด้วยท าเลที่ตัง้ของ EEC โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพียบพร้อม และสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐเสนอให้ ก็น่าจะท าให้นกัลงทนุ
สนใจพิจารณา EEC เป็นตวัเลอืกอนัดบัต้น ๆ ในการลงทนุในภมูิภาค 

 บริการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากพืน้ท่ี EEC จะกลายเป็นพืน้ท่ีศนูย์กลางของ
การพฒันาอตุสาหกรรม ซึง่จะท าให้อปุสงค์ของการขนสง่และการจดัการหว่งโซ่อปุทานเพิ่มขึน้ตามปริมาณการผลิต จึงเป็น
โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรทัง้ 3PL และ 4PL รวมไปถึงธุรกิจเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
ธุรกิจคลงัสนิค้า ธุรกิจการรับบรรจหุีบหอ่ ธุรกิจโลจิสติกส์ย้อนกลบั (Reverse logistics) และธุรกิจก าจดัของเสีย นอกจากนี ้
จากการขยายตวัที่รวดเร็วของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในอาเซียน ท าให้อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าใน
ภมูิภาคเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว ด้วยท าเลที่มีศกัยภาพของ EEC และโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับการพฒันาในทกุ ๆ ด้าน จึงนา่จะ
เป็นโอกาสของการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระดับภมิูภาคใน EEC เพื่อกระจายสนิค้าไปยงัประเทศใกล้เคียงได้  

2) การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ ด้วยทศันียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามของทะเลอ่าวไทยและเกาะ
ตา่ง ๆ ในภาคตะวนัออก รวมไปถึงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น การพฒันาทา่เรือจกุเสม็ด การพฒันาสนามบินอูต่ะเภา 
และการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู ก็จะช่วยให้การเดินทางของนกัท่องเที่ยวสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ จึงน่าจะท าให้นกัลงทนุ
เข้ามาลงทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริการเพื่อการทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ี EEC เช่น หอประชุมและจดัแสดงสินค้านานาชาติ 
ศนูย์บริการสขุภาพครบวงจร สวนสนกุ บริการเรือส าราญ เป็นต้น นอกจากนี ้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพฒันาเมือง
ใหมใ่น EEC แม้วา่จะไมไ่ด้เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมที่ได้รับการสง่เสริมจาก BOI แตธุ่รกิจอสงัหาริมทรัพย์น่าจะเป็นอีกธุรกิจ
หนึง่ที่มีการขยายตวัสงูในพืน้ที่ EEC ตามการขยายตวัของเมืองจากการพฒันาอตุสาหกรรมและการทอ่งเที่ยว  

3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ จากการท่ีไทยเป็นฐานการผลิตในอตุสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้สว่นในภมูิภาคและมีคลสัเตอร์การผลติครบวงจรอยูแ่ล้ว จึงนา่จะเป็นข้อได้เปรียบของ EEC ซึ่งหากนกัลงทนุต้องการเข้า
มาลงทนุผลติรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ก็สามารถตอ่ยอดการผลติได้ง่ายกวา่ นอกจากนี ้การที่หน่วยงานภาครัฐ
ทัง้ BOI กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมสรรพสามิต ร่วมมือกันก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ แก่ 
นกัลงทนุในการผลิต EV ให้เป็นแพ็กเกจเดียวกันทัง้หมดก็น่าจะเพิ่มความน่าดึงดดูให้ EEC เป็นหนึ่งในตวัเลือกหลกัของ 
นกัลงทนุได้  

                                                                                 
7 ประเทศท่ีมีรายได้สงู คือ ประเทศท่ีมีรายได้ประชาชาติต่อหวั (Gross National Income per capita) ไมต่ ่ากวา่ 12,476 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี 



 

 

5 CURRENT ISSUE 

4) อุตสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดยเฉพาะการผลิตเคมีภณัฑ์และพลาสติก เนื่องจากพืน้ที่
จงัหวดัระยองมีฐานการผลิตของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภณัฑ์ และพลาสติกที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ผู้ประกอบการในธุรกิจ
ดงักลา่วจึงนา่จะได้รับประโยชน์เพราะสามารถพฒันาการผลติไปผลติสนิค้าที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมซึง่เป็นกระแสหลกัของ
การพฒันาอตุสาหกรรมของโลกในปัจจบุนั โดยเฉพาะการผลติพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ทีอ่ปุสงค์เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง
ทัว่โลก แต่การลงทนุต้องใช้เงินลงทุนสงู สิทธิประโยชน์ใน EEC จึงน่าจะช่วยลดต้นทนุการประกอบการได้ และท าให้นกั
ลงทนุตดัสนิใจลงทนุใน EEC ในที่สดุ 

นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้านในภมูิภาคที่อาจเป็นคูแ่ข่งที่ส าคญัของไทยส าหรับการลงทนุใน 4 
กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายดงักลา่ว ไทยนา่จะมีความได้เปรียบและเป็นตวัเลอืกในอนัดบัแรก ๆ ส าหรับนกัลงทนุได้ 

อุตสาหกรรม ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 

การบนิและ 
โลจสิตกิส์ 

ข้อได้เปรียบ 
- รัฐบาลให้การส่งเสริมเต็มท่ี  โดยให้ สิทธิ
ประโยชน์ในการลงทุนมากกว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซีย 

- มีพืน้ท่ีรองรับส าหรับการขยายตวัของธุรกิจ 
- ตัง้อยูใ่นจดุศนูย์กลางของอาเซียน  
ข้อเสียเปรียบ 
- ธุรกิจ MRO ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
สิงคโปร์ 

- โครงสร้างพืน้ฐานยังตามหลังสิงคโปร์และ
มาเลเซีย 

ข้อได้เปรียบ 
- เป็นหนึ่ งในศูนย์กลางการบินและบริการ 
โลจิสติกส์ชัน้น าของโลก  

- เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ MRO ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค 

- มี โครงส ร้ าง พื น้ฐานด้ านการขนส่ งและ 
โลจิสติกส์ท่ีพฒันาระดบัโลก 

ข้อเสียเปรียบ 
- พืน้ท่ีมีจ ากดั อาจไมส่ามารถรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจการบนิ และ MRO ได้ 

ข้อได้เปรียบ 
- อุตสาหกรรม MRO และการผลิตชิน้ส่วน 
ยานยนต์มีขนาดใหญ่กว่าไทย 

- รัฐบาลมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน 
ได้แก่ “Malaysia Aerospace Blueprint”  
ข้อเสียเปรียบ 
- สิทธิประโยชน์ในการลงทุนต ่ากว่าไทย โดย
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสงูสดุ 10 ปี 

การท่องเที่ยว
เชงิคุณภาพ 
และสุขภาพ 

ข้อได้เปรียบ 
- มีช่ือเสียงในเร่ืองของการท่องเท่ียวและแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม 

- ภาคการท่องเท่ียวมีขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบการ
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวเป็นจ านวน
มาก 

- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคุ้มค่ากบับริการ  
- ข้อเสียเปรียบ 

- โครงสร้างพืน้ฐานยังตามหลังสิงคโปร์และ
มาเลเซีย 

ข้อได้เปรียบ 
- เป็นหนึ่งในประเทศผู้ ให้บริการสุขภาพครบวงจร
ท่ีส าคญัในภมูภิาค  

ข้อเสียเปรียบ 
- ค่าครองชีพสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก  
- มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติน้อย 
- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสงู 

ข้อได้เปรียบ 
- รัฐบาลให้การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะ
ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  

- วิถีฮาลาลช่วยดึงดูดผู้ ป่วยชาวมสุลิมได้ดีกว่า
ไทย  

ข้อเสียเปรียบ 
- ภาคการท่องเท่ียวมีขนาดเล็กกว่าไทย 
- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกว่าไทย แต่
ต ่ากว่าสิงคโปร์ 

ยานยนต์และ 
ชิน้ส่วน 
ยานยนต์ 

ข้อได้เปรียบ 
- เป็นฐานการผลิตรถยนต์ท่ีส าคัญในเอเชียและ
มีคลสัเตอร์การผลิตท่ีครบวงจร 

- แรงงานมีความเช่ียวชาญในการผลิตขั น้
พืน้ฐานอยูแ่ล้ว 

ข้อเสียเปรียบ 
- ระดบั R&D ยงัค่อนข้างน้อย 

ข้อได้เปรียบ 
- เป็นศูนย์กระจายชิน้ส่วนยานยนต์ท่ีส าคัญใน
ภมูภิาค 

- บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์มีการตัง้ศูนย์ R&D ท่ี
สิงคโปร์ 
ข้อเสียเปรียบ 
- ไม่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ เป็นเพียงแค่ศูนย์
กระจายชิน้ส่วนในภมูภิาค 

ข้อได้เปรียบ 
- รัฐบาลให้การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีส าหรับการ
ผลิต EV และชิน้ส่วนยานยนต์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มสงู 
ข้อเสียเปรียบ 
- สิทธิประโยชน์ในการลงทุนต ่ากว่าไทย โดย
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสงูสดุ 10 ปี 

เชือ้เพลิง
ชีวภาพ 
และเคมี
ชีวภาพ 

ข้อได้เปรียบ 
- มีฐานการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เคมีภณัฑ์ และพลาสติกท่ีค่อนข้างแข็งแกร่ง  

- อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถแปรรูป
เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมได้ 
ข้อเสียเปรียบ 
- ระดบัของ R&D ยงัต ่ากว่าสิงคโปร์ 
 

ข้อได้เปรียบ 
- มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ส าหรับอุตสาหกรรม
เคมีท่ีเกาะ Jurong 

- มีระดบั R&D ท่ีสงู 
ข้อเสียเปรียบ 
- ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติส าหรับการผลิต  

ข้อได้เปรียบ 
- มีฐานการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท่ี
แข็งแกร่ง 

- อดุมด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถแปรรูป
เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมได้ 
ข้อเสียเปรียบ 
- สิทธิประโยชน์ในการลงทุนต ่ากว่าไทย โดย
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสงูสดุ 10 ปี 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย 



 

 

6 CURRENT ISSUE 

 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ไทยมีความได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านหลายประการ ทัง้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลง่ทอ่งเที่ยว คา่ครองชีพที่คอ่นข้างต ่า คา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คุ้มคา่ สภาพภมูิศาสตร์ที่
อยูใ่นจดุศนูย์กลางของอาเซียน และการมีพืน้ท่ีศกัยภาพเพื่อรองรับการลงทนุขนาดใหญ่ ซึ่งนโยบายสง่เสริมการลงทนุของ
ไทยที่ปรับปรุงใหมก็่จะยิ่งเพิ่มความได้เปรียบของไทยด้านสทิธิประโยชน์ทางภาษี และแผนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของ
ไทยก็นา่จะเพิ่มความนา่สนใจในการเข้ามาลงทนุในประเทศ อย่างไรก็ดี ยงัมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของนักลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เหลือใน EEC ในระยะถดัไป ได้แก่ 

 ต้องมแีรงงานมีทักษะภายในประเทศที่เพียงพอ เพราะการมีแรงงานมีทกัษะในสดัสว่นท่ีสงูจะท าให้บริษัท
มีประสทิธิภาพการผลติที่สงู ลดต้นทนุการฝึกอบรม และลดความสญูเสยีที่อาจจะเกิดขึน้จากความไมเ่ช่ียวชาญได้ สว่นการ
น าเข้าผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศนัน้แม้จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะสัน้ได้ แต่ก็ท าให้ผู้ประกอบการ
มีต้นทนุด้านแรงงานที่สงูกวา่การจ้างบคุลากรในประเทศ รวมถึงไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะยาวได้ 
การพฒันาการศกึษาและการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างแรงงานมีทกัษะในประเทศจึง
เป็นสิง่จ าเป็นในการดงึดดูการลงทนุที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงู  

 นโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนต้องมีความชัดเจน คงเส้นคงวา และต่อเน่ือง (Policy consistency) 
กลา่วคือ แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมต้องมีความชดัเจนว่าจะสนบัสนนุอตุสาหกรรมในกลุม่ใด และมีความสอดคล้อง
กนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ซึ่งการก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ชดัเจนอาจมีส่วนช่วยสร้าง 
policy consistency ซึง่จะช่วยเพิ่มความมัน่ใจให้แก่นกัลงทนุได้  

 สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของโลกซ่ึงต้องเอื้อต่อการลงทุน เพราะเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจของ
โลกและของประเทศผู้ลงทนุขยายตวัได้ดี บรรยากาศการค้าและการลงทนุของโลกสดใส การลงทนุก็อาจเกิดขึน้ได้ง่ายกว่า
ในยามที่เศรษฐกิจของโลกชะลอตวั ซึง่ท าให้การค้าและการลงทนุของโลกเต็มไปด้วยความไมแ่นน่อน 

 โดยสรุป EEC เป็นโครงการความหวังในการเปลี่ยนโฉมภาคการผลิตของประเทศ โดยเน้นการสนับสนุน
อตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมระดบัสงู ซึง่รัฐบาลมีการให้สทิธิประโยชน์มากมายแก่นกัลงทนุท่ีเข้ามาลงทนุใน 
EEC รวมไปถึงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้พร้อมตอ่การลงทนุ ซึง่ศนูย์วิจยักสกิรไทยเห็นวา่อตุสาหกรรมและบริการใน
กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายที่นา่จะเกิดการลงทนุใน EEC ได้ในระยะ 5 ปีแรกนัน้จะเป็นอตุสาหกรรมที่ไทยมีฐานการผลิต
อยูแ่ล้วหรือมีศกัยภาพในการพฒันาสงู ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน การซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการผลิตชิน้ส่วน
อากาศยาน บริการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การท่องเที่ ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก ทัง้นี ้มีปัจจยัอื่น ๆ ที่นกั
ลงทนุใช้พิจารณา ได้แก่ ความพร้อมด้านแรงงาน เสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเน่ืองของนโยบาย และ
สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่ เอือ้อ านวย ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เหลอืในระยะถดัไป 

  
 
 
 
-------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ  ท่ีนา่เช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความนา่เช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้
ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ  ด้วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็น  
การให้ความเห็น  หรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้  


