
 

 

 
 
   

 
 

 
 

    

  สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) เขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) พ.ศ… แล้วอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัที่ 9 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการผ่านร่าง
กฎหมายฉบับนีน้ับเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนภาคเอกชนทัง้จากในประเทศและ
ตา่งประเทศในการเลือกเข้ามาลงทนุพฒันาและขบัเคลื่อน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายของไทย ภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันา
อตุสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในระยะ 20 ปี (2560-2579) อนัจะมีสว่นช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ
ประเทศ และสามารถน าพาประเทศไทยให้ก้าวสูป่ระเทศรายได้สงูในอนาคต  
 
 

 
 

 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล้ว
อย่างเป็นทางการซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มที่ส าคัญในการสร้างความเชื่ อม่ันให้กับนักลงทุน
ภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาวจากการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีแก่นัก
ลงทุนเพิ่มเติม หรือการออกใบอนุญาตต่างๆที่รวดเร็วมากขึน้  นอกเหนือจากความพยายามของ
ภาครัฐในการสง่เสริมการลงทนุใน EEC ผ่านโครงสร้างพืน้ฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 หากพิจารณาถึงการลงทุนภาคเอกชนในแถบพืน้ท่ี EEC นักลงทุนต่างชาตินับได้ว่าเป็นผู้ เล่นส าคัญ 
โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีถูกจดัอยู่ในอตุสาหกรรม First S 
Curve ดังนัน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะสัน้-กลาง ความเชื่อม่ันของนักลงทุนต่างชาติที่
เพิ่มขึน้มีส่วนช่วยให้ทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศในพืน้ที่ EEC เร่งตัวขึน้ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมดัง้เดิมท่ีมีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์สมัยใหม ่
อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ และการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพและสุขภาพ  ซึง่อาจส่งผลดีต่อมูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยรวมให้ขยายตัวขึน้จากราว 283,000 ล้านบาทต่อปีใน
ปี 2560 ไปเป็น 400,000 ล้านบาทภายในปี 2565  

 ทัง้นี ้นกัลงทุนหลกัในพืน้ท่ี EEC คาดว่าจะยงัคงเป็นนกัลงทุนญ่ีปุ่ น แต่อาจจะเห็นโครงการลงทุนมลูค่า
สงูเพ่ิมขึน้จากนกัลงทนุจีน สหรัฐฯ และสหภาพยโุรป เพ่ือมาขบัเคลื่อนการพฒันา EEC ในระยะข้างหน้า 

 มองไปในระยะยาว การพัฒนาอุตสาหกรรม New S-Curve บางประเภทที่ใช้นวัตกรรมเข้มข้น
อาจเผชญิความท้าทายจากความพร้อมทางด้านนวัตกรรมของไทยที่แข่งขันได้ยากขึน้ ซึง่คงต้อง
อาศยัการบูรณาการความร่วมมือของหลายฝ่ายอย่างจริงจงั ควบคู่ไปกับแนวคิดการจัดตัง้ EECi และ 
EECd ในพืน้ท่ี EEC เพ่ือความยัง่ยืนของการพฒันาอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 
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2 Current Issue 

ตารางสรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี EEC (ฉบับเพิ่มเตมิมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2561) 

เจาะร่าง พ.ร.บ EEC ฉบับล่าสุด ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว 
 

โครงการน าร่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งครอบคลมุจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุและระยองนัน้ 
มีศกัยภาพในการต่อยอดอตุสาหกรรมแห่งอนาคตอยู่แล้ว อนัเนื่องมาจากความพร้อมของพืน้ที่ดงักลา่วเองที่ได้อานิสงส์มา
จากการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก หรือ Eastern Sea Board Development Program (ESB) มาเป็น
ระยะเวลายาวนานกวา่ 35 ปีจนสง่ผลให้พืน้ที่ ESB ดงักลา่วเป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมที่ส าคญัของไทยอย่าง อตุสาหกรรม
ยานยนต์ โดยเฉพาะการผลติชิน้สว่นประกอบ อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ที่สามารถต่อยอดการ
ลงทุนต่อเป็นคลสัเตอร์อตุสาหกรรมแห่งอนาคตได้มีประสิทธิภาพมากกว่าพืน้ท่ีอื่นของประเทศ อีกทัง้ยงัมีระบบโครงข่าย     
โลจิสติกส์และการขนสง่ที่สามารถเชื่อมตอ่การขนสง่ทางเรือ ทางบก ทางราง และทางอากาศได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้นบัตัง้แต่
มีการเห็นชอบหลกัการโครงการ EEC ในช่วงกลางปี 2559 เป็นต้นมา สดัส่วนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านส านัก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ของนกัลงทนุตา่งชาติในพืน้ที่อตุสาหกรรมเป้าหมายในจงัหวดัชลบรีุและระยองได้ปรับ
เพิ่มขึน้จากราวร้อยละ 45 ของยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมในปี 2558 มาอยู่ที่ราวร้อยละ 60 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงเลือกลงทุนในภาคตะวันออกมากกว่าพืน้ที่อื่น ๆ โดยเฉพาะในนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่มีอยู่มากในภาคตะวันออก 

ภาครัฐเองก็ได้มีความพยายามส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่  EEC เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพืน้ที่  EEC สัมฤทธ์ิผลมาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น การเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานรองรับการขยายตวั
ทางด้านการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 ท่าอากาศยาน โครงการพฒันาท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือการให้แรงจูงใจผ่านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี รวมถึงการให้สทิธิประโยชน์ของ BOI เพิ่มเติม ผ่านมาตรการสง่เสริมการลงทนุในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก และพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทนุ ฉบบัปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 ซึ่งเน้นการลงทุนในอตุสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีเป้าหมาย (Core technologies) อนัจะตอบโจทย์การลงทนุในอตุสาหกรรมแหง่อนาคตบนพืน้ท่ี EEC 

ที่มา: BOI และ EECO รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 

สิทธิประโยชน์ BOI (พรบ. ส่งเสริมการ
ลงทุนฉบับเดิมและแก้ไข)

BOI ++ (พรบ. เพิ่มขีด
ความสามาร ทางการแข่งขัน)

EEC (มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
พืน้ท่ี EEC)

สิทธปิระโยชน์หลัก • Sector-based (B2-A1)
 ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด
ไม่เกิน 8 ปี
 หักเงินลงทุนไม่เกิน 70% 
ของเงินท่ีลงทุนแล้วจาก
ก าไรสุทธิภายใน 10 ปี
 ยกเว้นอากร เคร่ืองจักรและ
วัตถุดิบ
 สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี 
อ า ทิ  ก า ร น า เ ข้ า
ผู้ช านาญการต่างชาติ

•  Technology-based (ฉ บั บ
ปรับปรุง)
 ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10 ปี 
  Merit ตามจ านว นเงิ น
ลง ทุน  1 -3 ปี  (ไ ม่จ า กั ด
วงเงิน)

• ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย  4 ก ลุ่ม ใหญ่  ได้ แ ก่ 
เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ 
(Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี 
(Nanotechnology) เทคโนโลยีวัสดุ
ขั ้น สู ง  ( Advanced materials 
technology) และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital technology)
 ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 15 
ปี  ส า ห รั บ อุ ตส า หก ร ร ม
เป้าหมาย 
 กอ ง ทุน  10,000 ล้ านบ า ท 

(Grant) สนับสนุนการลงทุน 
การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
การส่งเสริมนวัตกรรมหรือการ
พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
 สิทธิประโยชน์อ่ืนตาม พ.ร.บ . 

BOI

• สิทธิประโยชน์ตาม พร.บ. BOI และ พ.ร.บ. 
เพิ่มขีด  หากลงทุนใน Strategic Investment 
(ยกเว้น CIT สูงสุด 15 ปี   Grant) 

• สิทธปิระโยชน์เพิ่มเติมใน EEC:
• เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ เช่น เมืองการบนิ 
(13 ปี)

  ยกเว้นภาษีนิติบุคคลรวมเป็น 8 ปี
  ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50  เพิ่ม
อีก 5 ปี

• เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(สูงสุด 13 ปี)

 ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50  เพิม่อีก 
5 ปี จากเกณ ์ปกติท่ีได้รับ (B2-A1)

• เขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรมในพืน้ท่ี EEC (สูงสุด 11 
ปี)

• ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50  เพิม่อีก 
3 ปี จากเกณ ์ปกติท่ีได้รับ (B2-A1)

• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 17 
ส าหรับผู้บริหาร ผู้ เช่ียวชาญ หรือนักวิจัย
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ทัง้นีร่้าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) พ.ศ… ที่ เพิ่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบนัน้นับได้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มส าคัญอีกประการในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
เอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศตัดสินใจเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายบนพืน้ที่  EEC โดยภายใต้ พ.ร.บ. 
ดงักล่าวนัน้ได้ให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีแก่นักลงทุนเพิ่มเติม อาทิ การต่ออายุการเช่าที่ดินเพิ่มได้สูงสุด 99 ปี การ
ปรับปรุงเง่ือนไขการจัดตัง้ศูนย์บริหารเงิน หรือการออกใบอนุญาตต่างๆที่รวดเร็วมากขึน้ อาทิ การจัดสรรที่ดิน การจัดท า

รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และสขุภาพ (EHIA) หรือแม้กระทัง่การให้สมัปทานต่างๆ1 อย่างไรก็ดี ทางการไทยควรจะ

ยดึมัน่ตอ่การรักษาสมดลุระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจแหง่อนาคตในระยะเร่งดว่นกบัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา
หว่งโซอ่ปุทานเดิมของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว 

 

คาดมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศรวมของไทยแตะ 400,000 ล้านบาทต่อปี
ภายในปี 2565 จากแรงกระตุ้นการลงทุนผ่าน พ.ร.บ. EEC  

 

ทัง้นี ้ร่าง พ.ร.บ. EEC ข้างต้นมีส่วนช่วยลดความไม่แน่นอนของกฏระเบียบการลงทุนและเพิ่มความ
มั่นใจให้กับนักลงทุนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาวมากขึน้ เน่ืองจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต
ใน EEC นัน้ ผู้เล่นหลักที่แท้จริงจะมาจากการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมและเป็นผู้ลงทุนส าคัญในพืน้ที่  EEC อยู่แล้ว2 ซึ่งนกัลงทนุญ่ีปุ่ นนบัได้ว่าเป็นนกัลงทนุหลกั
ในพืน้ท่ี (ราวร้อยละ 50 ของนกัลงทุนต่างชาติใน EEC) โดยเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ (การ
ประกอบยานยนต์นัง่สว่นบคุคล และชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริม) และชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็นนกัลงทนุจีน (ร้อยละ 
4.2) ที่เร่ิมเห็นสญัญาณการลงทนุที่มากขึน้ โดยเฉพาะการผลิตเซลล์และแผงเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ การผลิตชิน้สว่นโลหะ 
การแปรรูปผลิตภณั ์จากยางพารา พลาสติกและผลิตภณั ์พลาสติก รวมถึงโรงแรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาพรวมการลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติใน EEC ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรม First S-Curve อยู่แล้ว  
 ดังนั้น หากมองไปในระยะสัน้-กลาง ความเชื่อมั่ นของนักลงทุนต่างชาติที่ เพิ่มขึน้จากการตราและ
ประกาศ พ.ร.บ. EEC จะยิ่งมีส่วนช่วยให้ทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศในพืน้ที่  EEC เร่งตัวขึน้ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมดัง้เดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพืน้ที่  EEC อยู่แล้ว (First S-Curve) 
เนื่องจากไทยมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายกว่า และมีอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Supporting industries) ในพืน้ที่อยูแ่ล้ว ซึง่ได้แก่  

 อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นยานยนต์สมยัใหม่ (Next-generation automotive) โดยเฉพาะรถยนต์
ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลงังานเชือ้เพลิงและไฟฟ้า (Hybrid) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลัก๊ (Plug-in 
Hybrid) ที่มีศกัยภาพในการตอ่ยอดการผลติของคา่ยรถสญัชาติญ่ีปุ่ นและเยอรมนั รวมถึงค่ายรถสญัชาติจีน
ที่เร่ิมแสดงเจตจ านงลงทนุใน EEC  

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  ซึ่งไทยอยู่ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน โดยอาจเน้นการออกแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ อาทิ IC 
Design หรือ Embedded design ควบคูไ่ปกบัการผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใหมท่ี่เช่ือมตอ่กบัเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อาท ิเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอจัฉริยะ (Smart home appliance) ) ที่สามารถต่อยอดจากฐาน

                                                                                 
1 สิทธิประโยชน์ขา้งตน้อา้งอิงจากร่างพ.ร.บ. เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ฉบบัท่ีคณะกรรมการวสิามญัพิจารณาเสร็จแลว้ 
2 มูลค่าการลงทุนของชาวต่างชาติสะสมทั้งหมดในแถบพื้นท่ี EEC คิดเป็นกวา่ร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในพื้นท่ี (ขอ้มูลจาก DBD “ วิเคราะห์ธุรกิจในพื้นท่ีการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก” ปี 2560) 
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คาดปี 2565 ยอดขอรับ BOI จากต่างชาตแิตะ 4 แสนล้านบาท 

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ หรืออปุกรณ์ส าหรับสวมใสใ่นยคุดิจิทลั (Wearable device โดยนกัลงทนุ
หลกัคาดวา่จะมาจากญ่ีปุ่ น จีน และสหรัฐฯ    

 อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสขุภาพ โดยอาจเห็นกระแสการลงทุนที่เน้นกลุ่มนกัท่องเที่ยว
ก าลงัซือ้สงู อาทิ ธุรกิจเรือยอร์ช รวมไปถึงท่าจอดเรือยอร์ชและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทัง้ การลงทนุใน
ธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ (Medical tourism) ที่สอดคล้องกบัภาวะสงัคมสงูวยัในหลายประเทศ ซึ่งนกัลงทนุ
ที่มีศกัยภาพคาดวา่จะมาจากจีนเพื่อตอบโจทย์กลุม่นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนในไทยที่มีราว 10 ล้านคนตอ่ปี 

 

 นอกจากนี ้อุตสาหกรรมภายใต้ New S-Curve บาง
ประเภทก็สามารถพฒันาตอ่ได้ใน EEC อย่าง อตุสาหกรรมอากาศ
ยาน (การซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน (MRO) และโลจิสติกส์ ซึ่ งจาก
แนวโน้มดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การ
ล ง ทุ น ในพื ้น ที่  EEC ที่ เ ร่ ง ขึ ้น  โ ด ย เ ฉพา ะ ในก ลุ่ ม
อุตสาหกรรม First S-Curve จะมีส่วนช่วยให้มูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศขยายตัวจาก 283,000 
ล้านบาทต่อปี ในปี 2560 ไปอยู่ที่ประมาณ 400,000 ล้านบาท
ต่อปี ภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุน
ตา่งชาติในพืน้ที่ EEC เป็นร้อยละ 65  
 อยา่งไรก็ดี จากแนวโน้มการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้จากภาคเอกชนและภาครัฐ ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของแรงงานใน
พืน้ท่ียอ่มน ามาซึง่ความต้องการใช้สาธารณปูโภคพืน้ฐานที่มากขึน้ตาม โดยเฉพาะความต้องการใช้น า้ประปาและไฟฟ้า
ส าหรับอตุสาหกรรมและการอปุโภคบริโภคในพืน้ที่จนอาจน ามาซึง่ความท้าทายทางด้านอปุทานที่อาจไมส่ามารถรองรับการ
เพิ่มขึน้ของอุปสงค์ได้ ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเบือ้งต้นว่า สาธารณูปโภคด้านน า้ประปานัน้ ือเป็นความ

จ าเป็นเร่งด่วนที่ทางภาครัฐต้องเร่งจัดการ เนื่องจากปริมาณแหลง่น า้ดิบในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั (Water supply)3 อาจเร่ิมไม่
สามารถรองรับอปุสงค์น า้ประปาที่เพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป ขณะที่ ความสามาร จ่ายไฟของ กฟภ. ในปัจจุบัน 

(Electricity supply)4 น่าจะยังคงรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพืน้ที่  EEC ได้ ึงแค่ราวปี 2570 หรืออีก 10 ปี
ข้างหน้า  
 

 
                                                                                 
3 จากอ่างเก็บน า้ของกรมชลประทาน อ่างเก็บน า้ของ กปภ. และพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก (East Water)  
4 ประเมินจากการท่ีมีความต้องการไฟฟ้าท่ีรับไฟระบบ 22 เควี จาก กฟภ. ในพืน้ท่ี EEC ของสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

44.3% 
66.7% 55.7%

65%95,955

251,723
282,696

399,654

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2558 2559 2560 ภายใน 2565

ชลบุรี และระยอง จังหวัดอ่ืนๆ

ล้านบาท 

ที่มา: BOI ค านวณและประมาณการโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

25
59

25
60

e
25

61
f

25
62

f
25

63
f

25
64

f
25

65
f

25
66

f
25

67
f

25
68

f
25

69
f

25
70

f
25

71
f

25
72

f
25

73
f

ประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าใน EEC (MW)
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในพืน้ท่ีปี 2560 (ไม่รวมท่ีส่งให้ กทม. และปริมณ ล)

การประเมนิความต้องการใช้ไฟฟ้าและน า้ประปาในพืน้ท่ี EEC 

ที่มา: NESDB และ NSO ประมาณการโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 

0

200

400

600

800

25
59

25
60

e

25
61

f

25
62

f

25
63

f

25
64

f

25
65

f

25
66

f

25
67

f

25
68

f

25
69

f

25
70

f

ประมาณการความต้องการใช้น า้ประปาใน EEC (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณแหล่งน า้ดิบในปี 2558 (ล้านลูกบาศก์เมตร)



 

 

5 Current Issue 

ที่มา: World Economic Forum และ GII รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 

ในระยะยาว การลงทุนในอุตสาหกรรม New S-Curve ที่ใช้นวัตกรรมเข้มข้นนับเป็นความท้าทายของ
ไทย โดยอาจต้องจับตาแผนพัฒนาโครงการย่อย EECi และ EECd  

 

 อย่างไรก็ดี ในระยะยาว การพัฒนาอุตสาหกรรม 
New S-Curve บางประเภทในไทยที่ใช้นวัตกรรมเข้มข้น 
อย่าง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่ อการอุตสาหกรรม 
(Robotics) หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลและ Internet of Things 
(IoT) หรือแม้กระทั่งการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนแห่ง
อนาคตที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High-
tech supporting industry) อาจประสบความท้าทายได้ บน
ข้อเท็จจริงที่ ว่ า ศักยภาพและความพร้อมทางด้าน
นวัตกรรมของไทยอยู่ ในระดับที่ เร่ิมแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียนได้ยากขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก The Global Innovation Index ปี 2560 (GII 2017) ที่เวียดนามแซงไทย
ขึน้ไปอยูใ่นอนัดบัที่ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย หรือแม้แต่ The Global Competitiveness Index (GCI) ปี 
2560-2561 ในด้านนวตักรรมที่ไทยเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ขณะที่เวียดนามก าลงัตีตืน้ขึ น้มา จนอาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักลงทุนในอุตสาหกรรมข้างต้นในประเทศไทย  
 นอกจากนี ้นโยบายจูงใจการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐยังคงเน้นมาตรการ
ทางด้านภาษีเป็นหลัก5 ซึ่งอาจไม่ได้เป็นแรงจูงใจมากพอส าหรับการลงทุนของเอกชน เนื่องจากหลายอตุสาหกรรม
ใน New S-Curve นัน้เป็นอตุสาหกรรมใหมข่องประเทศซึง่ท าให้ต้นทนุการลงทนุอาจสงูกวา่โครงการอื่นๆ ซึ่งมาตรการทาง
ภาษีอยา่งเดียวอาจไมส่ง่ผลให้เกิดผลลพัธ์ในเชิงปฏิบตัิได้อยา่งแท้จริง อนัเป็นผลจากความไม่แน่นอนที่สงูของผลลพัธ์จาก
การลงทนุ  
  ดงันัน้ ทางการไทยจึงได้ริเร่ิมโครงการย่อยภายใต้ EEC อีก 2 โครงการในปี 2560 ที่ ผ่านมา เพื่อช่วย
ยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพของไทยในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 
อุตสาหกรรมขัน้สูงได้ด้วยตนเองและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศซ่ึงมีต้นทุนที่ ค่อนข้าง
สูง ซึ่งนบัได้ว่าเป็นปัจจัยส าคญัส าหรับประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สงูได้อย่างแท้จริง โดย 2 โครงการย่อย
ดงักลา่ว ประกอบด้วย 

 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) 
ในจังหวัดระยองที่เน้นการวิจัยนวัตกรรม 3 ประเภทหลกั ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรม Automotive Robotic 
(ARIpolis) ส าหรับตอ่ยอดอตุสาหกรรมดัง้เดิม นวตักรรม Biopolis ซึ่งเป็นรากฐานของอตุสาหกรรมสมยัใหม่ 
และ Space Krenovapolis ส าหรับการบริหารจดัการอตุสาหกรรมในภาพรวม 

 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of digital: EECd) ใน
เขตจงัหวดัชลบรีุ ซึง่เน้นเร่ืองการวิจยัอวกาศและอตุสาหกรรมดิจิทลั  
 

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การจะดึงดูดการลงทุนในโครงการย่อย EECi และ EECd ให้ประสบ
ความส าเร็จได้นัน้ ต้องเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหลายฝ่ายอย่างจริงจัง โดยภาครัฐควรสนับสนุน
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มเติมและช่วยประคับประคองการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นระบบ อาทิ 
                                                                                 
5 โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยเีป้าหมาย (Core technologies) ผ่านมาตรการพฒันาขีดความสามารถดา้นเทคโนโลย ี(Technology-based incentive) มี
โอกาสท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสูงสุดถึง 13 ปี (การยกเวน้ CIT 10 ปี และ Merit base เพิ่มอีก 1-3 ปี ตามมูลค่าเงินลงทุน)  

5.3
4.7

4
3.5 3.3

58.7

42.7
30.1

37.6 38.3

0

20

40

60

80

0

2

4

6

Singapore Malaysia Indonesia Thailand Vietnam
GCI 2017-18 innovation score GII 2017 score (RHS)

ไทยเร่ิมแข่งขันได้ยากขึน้ในเร่ืองความพร้อมด้านนวัตกรรม 



 

 

6 Current Issue 

การริเร่ิมโครงการน าร่องด้านการผลติอจัฉริยะในอตุสาหกรรมตวัอย่างของไทย หรือการสนบัสนนุด้านการเงินให้แก่บริษัทท่ี
ท า R&D ไมว่า่จะเป็นเงินลงทนุเร่ิมต้นที่แตกตา่งกนัออกไปตามความยากง่ายของการพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมาย (Cash 
layout) โดยอาจให้เป็นสัดส่วนของจ านวนเงินลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี หรือการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ (Access to capital) โดยต้องระบุช่วงเวลาที่สนบัสนนุพร้อมผลลพัธ์ที่คาดหวงั และต้อง
ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุ  
  ส่วนภาคเอกชนเองอาจปรับตัวด้วยการร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ใช้
เทคโนโลยีซับซ้อน อาทิ การผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ Smart electronics ที่สามารถปรับใช้ได้ในหลากหลาย
อตุสาหกรรมแหง่อนาคต ไมว่า่จะเป็นยานพาหนะที่ขบัเคลือ่นได้ด้วยตวัเอง (Autonomous vehicle) หรือแม้แต่อตุสาหกรรม
การเกษตรและอตุสาหกรรมการแปรรูปอาหารในสว่นของ Smart farming และ Nutrition test machine พร้อมเรียนรู้การ
รับและต่อยอดเทคโนโลยีควบคู่กันไป (Technology transfer) เพื่อความยั่ งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตและสามาร น ามาประยุกต์เป็นเทคโนโลยขีองไทยได้อย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
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 


