
เช็คเคร่ืองยนต์ EEC 
พร้อมขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0?

2 ตุลาคม 2560
ห้องประชุมช้ัน 2

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ประเด็นหลักจากการศึกษา
• EEC เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 ที่มาถูกทาง แก้ไขข้อผิดพลาดของนโยบายก่อนหนา้ 
• EEC ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอ านวยความสะดวกการลงทุน  และการ

ให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

1  โครงสร้างพื้นฐาน
• สนามบินอู่ตะเภา รถไฟรางคู่ และมอเตอร์เวย์ น่าจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ แต่รถไฟความเร็วสูง 

เมืองใหม่ และมหาวิทยาลัยระดับโลกยังเป็นความทา้ทาย
• ควรลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบคอบ เลือกเฉพาะโครงการที่คุ้มค่า และมีผลกระทบด้านลบต่อ

ส่ิงแวดล้อมน้อย

2 การอ านวยความสะดวกในการลงทุน
• EEC มุ่งปลดล็อกปัญหาด้านกฎระเบียบที่เปน็อุปสรรค และการให้บริการของรัฐที่ขาดความเป็นเอกภาพ 
• ควรถอดบทเรียนใน EEC มาขยายผลทั้งประเทศ ทั้งการปฏิรูปกฎระเบียบของรัฐ และการให้บริการประชาชน

อย่างครบวงจร 

1

2
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ประเด็นหลักจากการศึกษา (ต่อ)
3 การดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้บ้าง แต่มต้ีนทุนสูง และประสิทธิผล

จ ากัด  
• อุตสาหกรรมที่น่าจะมีการลงทุนมากคือ สาขาที่ไทยสามารถสร้างความได้เปรียบเมือ่เทยีบกับคู่แข่ง เช่น  

• อุตสาหกรรมเดิมที่ลงทุนอยู่แล้ว เช่น ท่องเที่ยว ยานยนต์และช้ินส่วน และบริการสุขภาพ 
• อุตสาหกรรมใหม่ เช่น การซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน (MRO) โลจิสติกส์ และออโตเมช่ัน 

• ความส าเร็จของ EEC ควรวัดโดยความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ และทักษะของแรงงานไทยที่
เพิ่มข้ึน

• การดึงดูดการลงทุนที่ได้ผล และได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต้องอาศัย 
• การออกแบบแพจเกจจูงใจรายสาขาแบบครบวงจร ทั้งการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะแรงงาน 

และการแก้ไขกฎระเบียบ   
• ความสามารถในการจูงใจให้สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของรัฐเข้าร่วม 

▪ ควรต้ังสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแยกจาก สวทช. หรือต้ังข้ึนใหม่
▪ ควรใช้การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีในด้านสมาร์ทซิต้ี และระบบราง

3
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พ.ร.บ. EEC
(ผลบังคับใช้ ไตรมาส 4 2560)

เขตเศรษฐกจิ
พิเศษขายแดน

Super-Clusters
& 10 S-Curves

Thailand 4.0

ต่อยอดโครงการ
Eastern Seaboard

• โครงการ EEC มีเป้าหมายทีจ่ะ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของ 
Thailand 4.0

มิถุนายน 2557 กันยายน/พฤศจิกายน 2558

เมษายน 2559

มิถุนายน 2559

EEC

วิวัฒนาการของแนวคิด EEC
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การยกระดับโครงสรา้งพื้นฐาน
(0.7 ล้านล้านบาท ใน 5 ปี)

การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
อย่างมากมาย

การอ านวยความสะดวกใน
การลงทุน
การให้บริการแบบครบวงจร (One-
stop service) โดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

อ ุตสาหกรรม S-Curve เดิม:
• อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
• อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
• อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
• อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อ ุตสาหกรรม S-Curve ใหม:่ 
• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
• อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี
• อุตสาหกรรมดิจิตอล
• อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

• สนามบิน
• ท่าเรือ
• รถไฟ
• มอเตอร์เวย์

1 2 3

3 เสาหลักของ EEC
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คณะกรรมการนโยบายการพฒันา
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

คณะกรรมการบรหิารการพฒันา
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก
โดยมี รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน

คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ก าหนดนโยบายและ
อนุมัติแผนการพฒันาพื้นที่

ส านักงานเพือ่การพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก: 

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ

ค าส่ัง คสช.
ท่ี 2/2560

เสนอแผนและ
นโยบายในการพัฒนาพืน้ที่

ก าหนดเขตส่งเสริมและ
สิทธิประโยชน์

จัดให้มีการให้บริการแบบครบวงจร 
(One-stop service)

อนุมัติใบอนุญาตการจัดตั้ง
สถานประกอบการ หรือ โรงงาน

ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. ....

(25 ุ60)

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก:

เลขาธิการ

โครงสร้างการบริหารของ EEC
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ท ่าเร ือแหลมฉบงั

ท ่าเร ือมาบตาพุด
สนามบนินานาชาติ

อ ู่ตะเภา
ท ่าเร ือพาณิชย ์

สัตห ีบ

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

รถไฟความเร ็วสงู

มอเตอรเ์วย ์

รถไฟรางคู่ 

4 
ด้านหลัก

15 
โครงการหลัก

โครงการแตล่ะกระทรวง
จ านวนมาก

• สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
• ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3
• ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3
• ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
• รถไฟรางคู่
• รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก
• ทางหลวง และ มอเตอรเ์วย์

• ยานยนต์สมัยใหม่
• อุตสาหกรรมอากาศยาน, 

อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์
• ปิโตรเคมีขั้นสูงและ

อุตสาหกรรมชีวภาพ
• การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

• การท่องเที่ยว

• Global business Hub/Free economic zone
• การพัฒนาเมืองใหม่ 
• โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

EECi
Innovation hub

Digital 
infrastructure:
Digital park, 
Data center

= +

การลงทุนใน 4 ด้าน
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• สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 215,000 ล้านบาท
• ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 10,150 ล้านบาท
• ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 35,300 ล้านบาท
• ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 2,040 ล้านบาท
• รถไฟรางคู่ 64,300 ล้านบาท
• มอเตอร์เวย์ 35,300 ล้านบาท

การยกระดับโครงการเดิม

สนามบนินานาชาติ
ดอนเม ือง

สนามบนินานาชาติ
สุวรรณภมู ิ

ท ่าเร ือแหลมฉบงั

ท ่าเร ือมาบตาพุด
สนามบนินานาชาติ

อ ู่ตะเภา
ท ่าเร ือพาณิชย ์สตัห ีบ

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

รถไฟความเร ็วสงู

มอเตอรเ์วย ์

รถไฟรางคู่ 

การวางแผนโครงการใหม่ 
• รถไฟความเร็วสูง 64,300 ล้านบาท 
• เมืองอัจฉริยะ (Smart cities)
• Digital park โดย กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• EECi โดย สวทช.

การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
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• หัวใจหลักของโครงการ EEC 
• งบประมาณ 2 แสนล้าน
• หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

และ กองทัพเรือ
• อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 

3 ล้านคนต่อปี
• ได้รับการอนุมัติงบประมาณการลงทุน 8 พันล้านบาท 

ส าหรับการสร้างรันเวยท์ี่ 2 
• อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 มีก าหนดเสร็จภายใน 5 ปี

การพัฒนาสนามบนิอู่ตะเภาจะช่วยกระตุ้น
• การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
• การบิน: การซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน (MROs), ช้ินส่วนเคร่ืองบิน, 

การอบรม
• การขนส่ง (โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ)

Defense Research Industry
Research Centre

Medical & 
Education Zone

Navy’s Masterplan
Development Zone

Commercial 
Gateway

Airport 
operations

Free Trade Zone

Cargo Handling
Maintenance Repair 
and Overhaul (MRO)
Aviation Training 
Center
Utility System

Freight Rail Yard

Mixed Use

Community Park and Retail

EXISTING RUNWAY 1

R
UNW

AY  2

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
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• เพิ่มความสามารถในการขนส่งสินค้า จาก 11  ล้าน 
TEUs เป็น 18 ล้าน TEUs/ปี และรถยนต์เพิ่มจาก 1 ล้าน
คันเป็น 3 ล้านคัน/ปี

• จะขยายจากท่าเรือเพื่อการส่งออก-น าเข้า ไปสู่ ท่าเรือ
ส าหรับถ่ายสินค้า (transshipment port) เพื่อกระจาย
ไปยัง CLMV

• งบประมาณ 8.81 หมื่นล้านบาท; 
มูลค่า PPP 5.31 หมื่นล้านบาท (2562-2565)

• รับผิดชอบโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ PPP

RO-RO

E1
F1

F2

SILT POND

E2

Area: 2,572 Acres
Total Capacities 18M. TEU/Year

Container

Container

ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

การถมทะเล, EIA และการยอมรับของชุมชน

ความท้าทาย: 
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• เพิ่มพื้นท่ีท่าเรืออีก 1,000 ไร่
• รับผิดชอบโดย การนิคมอุตสาหกรรม
• งบประมาณ 1 หม่ืนล้านบาท
• คาดว่าจะเสร็จในปี 2567

• ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบจะถูกพัฒนาเป็นท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวและขนส่งสินค้าไปยังท่าเรืออื่น  ๆ

• ท่าเรือเฟอร์ร่ีสองแห่งและอาคารผู้โดยสารมีก าหนดเสร็จ
ภายในปี 2563

• รับผิดชอบโดย กองทัพเรือ
• งบประมาณ 2 พันล้านบาท (2559-2563)

SEDIMENT RETENTION POND

อาจมีความล่าช้าเนื่องจาก กองทัพเรือขาดความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการท่าเรือพาณชิย์

ความท้าทาย : 

Sediment Retention Pond

Warehouse and Natural 
Gas-related Business

Breakwater, section 1

Breakwater, section 2

Natural Gas Port
Service Boat Port

Liquid Bulk Port

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3

ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 และท่าเรือสัตหีบ 

การถมทะเล และการยอมรับของชุมชน

ความท้าทาย: 



12

รถไฟรางคู่ 
• ส่วนฉะเชิงเทรา คลองสิบเก้า แก่งคอย อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง และจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
• มีแผนการสร้างเส้นทางเช่ือมโยงทา่เรือแหลมฉบงั ท่าเรือ

สัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด

มอเตอร์เวย์
• ส่วนพัทยา-มาบตาพดุ (32 ก.ม.) จะลดความแออัดของ

การจราจร
• งบประมาณ 17,800 ล้านบาท

ฉะเชิงเทรา

ระยอง

ชลบ ุร ี

หัวหมาก จุดเชื่อมตอ่ จ.ฉะเชิงเทรา

จุดเชื่อมตอ่ ศร ีราชา

ท ่าเร ือแหลมฉบงั

จุดเชื่อมตอ่ เขาชีจรรย ์

ท ่าเร ือมาบตาพุดท ่าเร ือพาณิชย ์สตัห ีบ

โครงการรถไฟรางคู่: 
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

มาบตาพุด
ท ่าเร ือส ัตหบี

มอเตอรเ์วย ์พัทยา -มาบตาพุด 
(ก่อสรา้งแลว้ 24%, แล ้วเสรจ็ในป ี2562)

รถไฟรางคู่ที่มีอยู่แล้ว
รถไฟรางคู่ที่อยู่ระหว่างการกอ่สรา้ง
รถไฟรางเดีย่วที่มีอยู่แล้ว

กร ุงเทพ

มอเตอร ์เวย์ 7

รถไฟรางคู่ และมอเตอร์เวย์



13

• เช่ือมโยงกับแอร์พอร์ตลิงค์ เพื่อเช่ือมท่าอากาศยานดอน
เมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา

• รับผิดชอบโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
ฉะเชิงเทรา

ชลบ ุร ี

ระยอง

สถาน ีฉะเชิงเทรา

สนามบนินานาชาติ
ดอนเม ือง

สนามบนินานาชาติ
สุวรรณภมู ิ

สนามบนินานาชาตอิ ูต่ะเภา

สถาน ีชลบรุ ี

สถาน ีศรรีาชา

สถาน ีพัทยา

สถาน ีอ ูต่ะเภา
สถาน ีมาบตาพุด

สถาน ีระยอง

• เป็นโครงการ PPP Net Cost ซ่ึงเอกชนรับความเส่ียง
ทั้งหมด ท าให้หาผู้สนใจลงทุนได้ยาก

• รฟท. ขาดประสบการณ์ในการท าโครงการ PPP

ความท้าทาย: 

รถไฟความเร็วสูง
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BOI
(Sector based)

BOI+
(Technology based)

BOI++
(Strategic investment)

การลงทุนใน EEC

กฎหมาย/
ประกาศ

ประกาศ BOI
(2557)

ประกาศ BOI
(มี.ค. 2560)

พ.ร.บ.เพ่ิมขีด
ความสามารถฯ
(ก.พ. 2560)

ประกาศ BOI (มี.ค. 2560)
และร่างพระราชกฤษฎีกา

ประเภท
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมท่ีระบุใน
พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อุตสาหกรรมใหม่ หรือ 
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

10 อุตสาหกรรม S-Curve และ
กิจการสนับสนุนการพัฒนาใน EEC

พื้นท่ี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

สิทธิประโยชน์
ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

Standard: ไม่เกิน 8 ปี  
Merit based: +(1-3 ปี)
หรือ (50% x 5 ปี)

Standard: 10 ปี
Merit based: +(1-3 ปี)

Standard: ไม่เกิน 15 ปี  Standard: BOI หรือ BOI+
Merit based: +(50% x 5 ปี)
(ต้องขอภายใน 29 ธ.ค. 2560)

สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติม

สามารถขอเงินอุดหนุน
จากกองทุนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

อาจเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคงที่ที่ 17% ถ้า
- เป็นบุคคลที่มีทักษะสูง (World class skills)
- ไม่เคยท างานในประเทศไทยมาก่อน
-ท างานในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก 

BOI ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve

• การลงทุนใน EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีมาก

14

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
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• ภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยต่ าที่สุดในอาเซียนอยู่แล้ว
• การดึงดูดลงทุนด้วยภาษี ท าให้รัฐเสียรายได้ภาษี 2.2 แสนล้านบาทในปี 2559

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอาเซียน

30

25 24

20 20
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10.2 9.9
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ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ไทย

อัตราตามกฎหมาย อัตราข้ันต่ าท่ีเป็นไปได้%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลไทยต  าสุดในอาเซียน

ท่ีมา: อธิภัทร มุทิตาเจริญ (2560)
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การเช่าท่ีดิน 50+49 ปี

การถือครอง
เงินตราต่างประเทศ

การอนุมัติหรือออกใบอนุญาต:
อาคาร ทะเบียนพาณิชย์ โรงงาน

ใบประกอบวิชาชีพ

• การลงทุนใน EEC ยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีมากอย่างที่ไมเ่คยมีมาก่อน

ระบบปัจจุบัน

อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 สามารถเช่าที่ดินมากกว่า 100 ไร่

ร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยเงินตราต่างประเทศได้

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ อนุญาต หรือออก

ใบอนุญาตได้

อาจอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพได้ ถ้าได้ใบอนุญาต
จากประเทศที่คณะกรรมนโยบายก าหนดต้องขออนุญาตจากสภาวิชาชีพก่อน

ข้อบังคับอ่ืนๆ
เช่น EIA และ อย เป็นไปตามกฎหมายทั่วไป

เห็นชอบรายงาน EIA ใน 1 ปี/ คณะกรรมการ
นโยบายอาจเสนอครม. ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีมีปัญหา

อาจท าได้ ถ้าคณะกรรมการนโยบายเสนอต่อ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

การประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ

ไม่สามารถลงทุนในภาคบริการได้ ภายใต้พ.ร.บ.การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
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• ระยะเวลาการให้เช่าที่ดินของไทยอยู่ในกลุ่มทีน่านทีสุ่ดในอาเซียน

ประเทศ ระยะเวลาในการเช่า
(ปี)

ต่อเวลา
(ปี)

มาเลเซีย 99 n.a.

สิงคโปร์ 99 n.a.

กัมพูชา 99 n.a.

เวียดนาม 70 n.a.

บรูไน 25-99 แล้วแต่กรณี

ไทย 50 49

ฟิลิปปินส์ 50 25

พม่า 50 10+10

ลาว 50 แล้วแต่กรณี

อินโดนีเซีย 25-30 20
ท่ีมา: Colliers international

การให้เช่าที่ดินในอาเซียน
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S-curves โอกาสลงทุน ลักษณะการลงทุน เหตุผล

ยานยนต์สมัยใหม่
การประกอบรถยนต์ Hybrid อาจจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงจะเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจเก่ียวเน่ือง แต่
รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) น่าจะยังไม่เกิด

เทคโนโลยี BEV ยังไม่น่ิง จึงผลิตในประเทศ
เจ้าของเทคโนโลยีหรือตลาดใหญ่ เช่น จีน

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

อาจขยายการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทท่ีลงทุน
อยู่แล้ว

เฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มข้ึน

การท่องเที ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการ
ท่องเที ยวเชิงสุขภาพ

การลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

ต่อยอดจุดแข็งจากการขยายสนามบินอู่ตะเภา

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจขยายการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทท่ีลงทุน
อยู่แล้ว

เฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มข้ึน

การแปรรูปอาหาร
อาจขยายการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทท่ีลงทุน
อยู่แล้ว

• หลายบริษัทลงทุนใน Food Innopolis แล้ว
• เฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มข้ึน

• การลงทุนส่วนใหญ่ใน EEC จะมาจากการขยายของอุตสาหกรรม S-Curve เดิม

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม S-Curve เดิม
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S-curves โอกาสลงทุน ลักษณะการลงทุน เหตุผล

อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์

การลงทุนจ ากัด
มีความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไม่พอ แต่ไทย
อาจมีการพัฒนาระบบออโตเมช่ัน

เช้ือเพลิงชีวภาพ
และชีวเคมี

การลงทุนจ ากัด
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ยังมีต้นทุนท่ีไม่
สามารถแข่งขันได้ หากไม่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ

การแพทย์ครบวงจร
การลงทุนอาจมีข้อจ ากัด เช่น 
ระยะเวลาการข้ึนทะเบียนยา 

แม้กฎหมายให้อ านาจในการปลดล็อกข้อจ ากัด แต่
ในทางปฏิบัติจะท าได้จริงหรือไม่

ธุรกิจดิจิทัล การลงทุนจ ากัดมาก
ธุรกิจดิจิทัลอยู่ท่ีไหนก็ได้ ไม่มีเหตุผลต้องลงทุนใน 
EEC เว้นแต่ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาก

การบินและการขนส่ง
มีโอกาสท่ีบริษัทรายใหญ่มาลงทุน
ธุรกิจ MRO

ไทยเป็นศูนย์กลางแห่งหน่ึงของการขนส่งทางอากาศ 
และจะได้แรงหนุนจากการขยายสนามบินอู่ตะเภา

• อุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ จะมีเพียงอุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน (MRO) และธุรกิจการขนส่งที่จะขยายตัวมาก

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม S-Curve ใหม่

19
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การขาดแคลนน้ า
• เป็นปัญหาทา้ทายในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
• แม้หน่วยงานของรัฐจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเร่ือง

น้ า แต่แหล่งน้ าที่จ ากัดยังเป็นปัญหา

การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
• เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีสูง
• การดึงดูดมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับโลกน่าจะยาก แต่

อาจได้ระดับภูมิภาค
• การดึงดูดผู้เช่ียวชาญระดับโลกด้วยสิทธิภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา อาจไม่มีผลมากนัก

• การขาดแคลนน้ า และการขาดก าลังคน จะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ท่ีมา: East Water
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ความท้าทายด้านทรัพยากร
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สรุปและข้อเสนอแนะ (1)
• EEC เป็นโครงการเพ่ือขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมาถูกทาง แก้ไขข้อผิดพลาดของ

นโยบายก่อนหน้า 
• การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

• สนามบินอู่ตะเภา รถไฟรางคู่ และมอเตอร์เวย์ น่าจะได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้ แต่รถไฟความเร็วสูง 
เมืองใหม่ และมหาวิทยาลัยระดับโลกยังเป็นความท้าทาย

• ควรลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบคอบ เลือกเฉพาะโครงการท่ีคุ้มค่า และมีผลกระทบด้านลบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อย

• การอ านวยความสะดวกการลงทุน  
• EEC มุ่งปลดล็อกปัญหาด้านกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค และการให้บริการของรัฐท่ีขาดความเป็นเอกภาพ 

• ควรถอดบทเรียนใน EEC มาขยายผลท้ังประเทศ ท้ังการปฏิรูปกฎระเบียบของรัฐ และการให้บริการ
ประชาชนอย่างครบวงจร 
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สรุปและข้อเสนอแนะ (2)

• การให้สิทธิประโยชน์เพ่ือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้บ้าง แต่มีต้นทุนสูง และประสิทธิผลจ ากัด  

• อุตสาหกรรมท่ีน่าจะมีการลงทุนมากคือ สาขาท่ีไทยสามารถสร้างความได้เปรียบเม่ือเทียบกับคู่แข่ง 

▪ อุตสาหกรรมเดิมท่ีลงทุนอยู่แล้ว เช่น ท่องเท่ียว ยานยนต์และช้ินส่วน และบริการสุขภาพ 

▪ อุตสาหกรรมใหม่ เช่น การซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน (MRO) โลจิสติกส์ และออโตเมช่ัน

• การดึงดูดการลงทุนท่ีได้ผล ต้องด าเนินการโดย

▪ การออกแบบแพจเกจจูงใจรายสาขาแบบครบวงจร ท้ังการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาทักษะแรงงาน และ
การแก้ไขกฎระเบียบ   

▪ ความสามารถในการจูงใจให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของรัฐเข้าร่วม 
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• มาตรการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ของสิงคโปร์
• เช่ือมโยงบริษัทต่างชาติเข้ากับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ
• ให้ทุนวิจัยเพื่อใช้ในเชิงพาณชิย์ โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาควิจัย
• ลดกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น และอ านวยความสะดวกในการข้ึนทะเบียน
• สร้างกลุ่มวิจัย (consortium) ทางการแพทย์ 
• ดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ
• สร้างแรงงานทักษะสูงในประเทศ ทั้งช่างเทคนิค วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างของสิงคโปร์
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• ความส าเร็จของ EEC ควรวัดโดยความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ และทักษะของ
แรงงานไทยท่ีเพ่ิมข้ึน

• การพัฒนา EEC จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่า หากสามารถเช่ือมโยงเทคโนโลยีและพัฒนาคนใน
ประเทศ 
• สร้างความเช่ือมโยงทางเทคโนโลยีระหว่างธุรกิจใน EEC และธุรกิจไทย  
• สร้างบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใน EEC
• ต้ังสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแยกจาก สวทช. หรือต้ังข้ึนใหม่

• ใช้การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีในด้านสมาร์ทซิต้ี และระบบราง

• EEC ควรเป็นต้นแบบของการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีสามารถ
• สร้างเทคโนโลยี 
• พัฒนาคน  
• ปฏิรูปกฎระเบียบและการบริการภาครัฐ
• เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

สรุปและข้อเสนอแนะ (3)




