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ประเด็นสาคัญ
 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ ให้ ความเห็นชอบร่ าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล้ ว
อย่ า งเป็ นทางการซึ่ ง จะเป็ นส่ วนเติ ม เต็ ม ที่ ส าคั ญ ในการสร้ างความเชื่ อ มั่ นให้ กั บ นั ก ลงทุ น
ภาคเอกชนในการลงทุ นขนาดใหญ่ ในระยะยาวจากการให้ สิทธิประโยชน์ ท่ ีไม่ ใ ช่ ภาษี แก่ นัก
ลงทุนเพิ่มเติม หรื อการออกใบอนุ ญาตต่ างๆที่รวดเร็ วมากขึน้ นอกเหนือจากความพยายามของ
ภาครัฐในการส่งเสริ มการลงทุนใน EEC ผ่านโครงสร้ างพื ้นฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 หากพิจารณาถึงการลงทุนภาคเอกชนในแถบพืน้ ที่ EEC นักลงทุนต่างชาตินับได้ ว่าเป็ นผู้เล่นสาคัญ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดอยู่ในอุตสาหกรรม First S
Curve ดังนัน้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะสัน้ -กลาง ความเชื่อมั่ นของนั กลงทุนต่ างชาติท่ ี
เพิ่มขึน้ มีส่วนช่ วยให้ ทิศทางการลงทุนจากต่ างประเทศในพืน้ ที่ EEC เร่ งตัวขึน้ โดยเฉพาะใน
อุต สาหกรรมดัง้ เดิม ที่ มี ศัก ยภาพในการต่อ ยอด (First S-Curve) ไม่ว่ าจะเป็ นยานยนต์ ส มัย ใหม่
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ ซึง่ อาจส่ งผลดีต่อมูลค่ าการขอรั บ
การส่ งเสริมการลงทุนจากต่ างประเทศโดยรวมให้ ขยายตัวขึน้ จากราว 283,000 ล้ านบาทต่ อปี ใน
ปี 2560 ไปเป็ น 400,000 ล้ านบาทภายในปี 2565
 ทังนี
้ ้ นักลงทุนหลักในพื ้นที่ EEC คาดว่าจะยังคงเป็ นนักลงทุนญี่ปนุ่ แต่อาจจะเห็นโครงการลงทุนมูลค่า
สูงเพิ่มขึ ้นจากนักลงทุนจีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เพื่อมาขับเคลื่อนการพัฒนา EEC ในระยะข้ างหน้ า
 มองไปในระยะยาว การพัฒนาอุตสาหกรรม New S-Curve บางประเภทที่ใช้ นวัตกรรมเข้ มข้ น
อาจเผชิญความท้ าทายจากความพร้ อมทางด้ านนวัตกรรมของไทยที่แข่ งขันได้ ยากขึน้ ซึง่ คงต้ อง
อาศัยการบูรณาการความร่ วมมือของหลายฝ่ ายอย่างจริ งจัง ควบคู่ไปกับแนวคิดการจัดตัง้ EECi และ
EECd ในพื ้นที่ EEC เพื่อความยัง่ ยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) พ.ศ… แล้ วอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการผ่านร่ าง
กฎหมายฉบับนี น้ ับเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นที่ ส าคัญในการสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับนักลงทุนภาคเอกชนทัง้ จากในประเทศและ
ต่างประเทศในการเลือกเข้ ามาลงทุนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในระยะ 20 ปี (2560-2579) อันจะมีสว่ นช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ และสามารถนาพาประเทศไทยให้ ก้าวสูป่ ระเทศรายได้ สงู ในอนาคต
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เจาะร่ าง พ.ร.บ EEC ฉบับล่ าสุด ช่ วยเสริมสร้ างความมั่นใจในการลงทุนขนาดใหญ่ ในระยะยาว
โครงการนาร่ องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยองนัน้
มีศกั ยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอยู่แล้ ว อันเนื่องมาจากความพร้ อมของพื ้นที่ดงั กล่าวเองที่ได้ อานิสงส์มา
จากการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก หรื อ Eastern Sea Board Development Program (ESB) มาเป็ น
ระยะเวลายาวนานกว่า 35 ปี จนส่งผลให้ พื ้นที่ ESB ดังกล่าวเป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทยอย่าง อุตสาหกรรม
ยานยนต์ โดยเฉพาะการผลิตชิ ้นส่วนประกอบ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ที่สามารถต่อยอดการ
ลงทุนต่อเป็ นคลัสเตอร์ อตุ สาหกรรมแห่งอนาคตได้ มีประสิทธิ ภาพมากกว่าพืน้ ที่อื่นของประเทศ อีกทังยั
้ งมีระบบโครงข่าย
โลจิสติกส์และการขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อการขนส่งทางเรื อ ทางบก ทางราง และทางอากาศได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้
มีการเห็นชอบหลักการโครงการ EEC ในช่วงกลางปี 2559 เป็ นต้ นมา สัดส่วนการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนผ่ านสานัก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ของนักลงทุนต่างชาติในพื ้นที่อตุ สาหกรรมเป้าหมายในจังหวัดชลบุรีและระยองได้ ปรับ
เพิ่มขึ ้นจากราวร้ อยละ 45 ของยอดขอรับการส่งเสริ มการลงทุนรวมในปี 2558 มาอยู่ที่ราวร้ อยละ 60 ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
แสดงให้ เห็นว่ านั กลงทุนยังคงเลื อกลงทุนในภาคตะวันออกมากกว่ าพืน้ ที่อ่ ืน ๆ โดยเฉพาะในนิ คมหรื อเขต
อุตสาหกรรมที่มีอยู่มากในภาคตะวันออก
ภาครั ฐ เองก็ได้ มีค วามพยายามส่ งเสริ มการลงทุ นในพื น้ ที่ EEC เพื่ อให้ การพัฒนาอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายในพืน้ ที่ EEC สัมฤทธิ์ผลมาอย่ างต่ อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ น การเร่ งพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานรองรับการขยายตัว
ทางด้ านการค้ า การลงทุนและการท่องเที่ยว อาทิ โครงการรถไฟความเร็ วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานนานาชาติอ่ตู ะเภา โครงการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบังและท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรื อการให้ แรงจูงใจผ่านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี รวมถึงการให้ สทิ ธิประโยชน์ของ BOI เพิ่มเติม ผ่านมาตรการส่งเสริ มการลงทุนในพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และพ.ร.บ.ส่งเสริ มการลงทุน ฉบับปรับปรุ งแก้ ไข พ.ศ. 2560 ซึ่งเน้ นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีเป้าหมาย (Core technologies) อันจะตอบโจทย์การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบนพื ้นที่ EEC
ตารางสรุ ปมาตรการส่ งเสริมการลงทุน BOI และมาตรการส่ งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ EEC (ฉบับเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2561)

สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์หลัก

BOI (พรบ. ส่ งเสริ มการ
ลงทุนฉบับเดิมและแก้ ไข)

BOI ++ (พรบ. เพิ่มขีด
ความสามาร ทางการแข่ งขัน)

EEC (มาตรการส่ ง เสริ มการลงทุ นใน
พืน้ ที่ EEC)

• Sector-based (B2-A1)
• ดึงดูดการลงทุ น ในอุ ตสาหกรรม • สิทธิประโยชน์ ตาม พร.บ. BOI และ พ.ร.บ.
 ยกเว้ นภาษีนิติบุคคลสูงสุด
เป้ าหมาย 4 ก ลุ่ ม ใหญ่ ได้ แก่
เพิ่มขีด หากลงทุนใน Strategic Investment
ไม่เกิ น 8 ปี
เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ
(ยกเว้ น CIT สูงสุด 15 ปี Grant)
 หักเงินลงทุ น ไม่ เ กิ น 70%
(Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี • สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมใน EEC:
ของเงิ น ที่ ล งทุ น แล้ วจาก
(Nanotechnology) เทคโนโลยีวัสดุ • เขตส่งเสริ มเพื่อกิ จการพิเศษ เช่น เมืองการบิน
กาไรสุทธิภายใน 10 ปี
ขั ้ น สู ง ( Advanced materials
(13 ปี )
 ยกเว้ นอากร เครื่ องจักรและ
technology) และเทคโนโลยีดิจิทั ล
 ยกเว้ นภาษีนิติบุคคลรวมเป็ น 8 ปี
วัตถุดิบ
(Digital technology)
 ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50 เพิ่ ม
 สิทธิประโยชน์ที่ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี
 ยกเว้ นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 15
อี ก 5 ปี
อ า ทิ ก า ร น า เ ข้ า
ปี ส า ห รั บ อุ ต ส า หก ร ร ม • เขตส่งเสริ มเพื่อกิ จการอุ ตสาหกรรมเป้าหมาย
ผู้ชานาญการต่างชาติ
เป้าหมาย
(สูงสุด 13 ปี )
• Technology-based (ฉ บั บ
 กอ ง ทุ น 10,000 ล้ านบ า ท
 ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50 เพิม่ อีก
ปรั บปรุ ง)
(Grant) สนับ สนุ น การลงทุ น
5 ปี จากเกณ ์ปกติที่ได้ รับ (B2-A1)
 ยกเว้ นภาษีนิติบุคคล 10 ปี
การวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D) • เขตพื ้นที่อุตสาหกรรมในพื ้นที่ EEC (สูงสุด 11
Merit ตามจ านว นเงิ น
การส่งเสริ มนวัตกรรมหรื อการ
ปี )
ลง ทุ น 1 -3 ปี (ไ ม่ จ ากั ด
พัฒนาบุ คลากรเฉพาะด้ าน
• ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50 เพิม่ อีก
วงเงิน)
 สิทธิประโยชน์อื่นตาม พ.ร.บ.
3 ปี จากเกณ ์ปกติที่ได้ รับ (B2-A1)
BOI
• อั ตราภาษีเงินได้ บุ คคลธรรมดาร้ อยละ 17
สาหรั บผู้บริ หาร ผู้เชี่ยวชาญ หรื อนักวิจัย

ที่มา: BOI และ EECO รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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ทัง้ นี ร้ ่ าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) พ.ศ… ที่เพิ่ง
พิจารณาให้ ความเห็นชอบนั น้ นั บได้ ว่าเป็ นส่ วนเติมเต็มสาคัญอีกประการในการสนั บสนุ นให้ ผ้ ูประกอบการ
เอกชนทัง้ ไทยและต่ างประเทศตัดสินใจเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายบนพืน้ ที่ EEC โดยภายใต้ พ.ร.บ.
ดังกล่าวนัน้ ได้ ให้ สิทธิ ประโยชน์ ที่ไม่ใช่ภาษี แก่นักลงทุน เพิ่มเติม อาทิ การต่ออายุการเช่าที่ดินเพิ่มได้ สูงสุด 99 ปี การ
ปรับปรุ งเงื่อนไขการจัดตังศู
้ นย์ บริ หารเงิน หรื อการออกใบอนุญาตต่างๆที่รวดเร็ วมากขึน้ อาทิ การจัดสรรที่ดิน การจัดทา
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA) และสุขภาพ (EHIA) หรื อแม้ กระทัง่ การให้ สมั ปทานต่างๆ1 อย่างไรก็ดี ทางการไทยควรจะ
ยึดมัน่ ต่อการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตในระยะเร่งด่วนกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา
ห่วงโซ่อปุ ทานเดิมของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว

คาดมูลค่ าการขอรั บการส่ งเสริมการลงทุนจากต่ างประเทศรวมของไทยแตะ 400,000 ล้ านบาทต่ อปี
ภายในปี 2565 จากแรงกระตุ้นการลงทุนผ่ าน พ.ร.บ. EEC
ทัง้ นี ้ ร่ าง พ.ร.บ. EEC ข้ างต้ นมีส่วนช่ วยลดความไม่ แน่ นอนของกฏระเบียบการลงทุนและเพิ่มความ
มั่นใจให้ กับนักลงทุนในการลงทุนขนาดใหญ่ ในระยะยาวมากขึน้ เนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่ งอนาคต
ใน EEC นัน้ ผู้เล่ นหลักที่แท้ จริ งจะมาจากการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะนั กลงทุนต่ างชาติท่ ีเป็ นเจ้ าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็ นผู้ลงทุนสาคัญในพืน้ ที่ EEC อยู่แล้ ว2 ซึ่งนักลงทุนญี่ปนนั
ุ่ บได้ ว่าเป็ นนักลงทุนหลัก
ในพื ้นที่ (ราวร้ อยละ 50 ของนักลงทุนต่างชาติใน EEC) โดยเน้ นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ (การ
ประกอบยานยนต์นงั่ ส่วนบุคคล และชิ ้นส่วนและอุปกรณ์เสริ ม) และชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็ นนักลงทุนจีน (ร้ อยละ
4.2) ที่เริ่ มเห็นสัญญาณการลงทุนที่มากขึ ้น โดยเฉพาะการผลิตเซลล์และแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตชิ ้นส่วนโลหะ
การแปรรูปผลิตภัณ ์จากยางพารา พลาสติกและผลิตภัณ ์พลาสติก รวมถึงโรงแรม ซึ่งจะเห็นได้ ว่า ภาพรวมการลงทุน
ของนักลงทุนต่ างชาติใน EEC ส่ วนใหญ่ จะอยู่ในอุตสาหกรรม First S-Curve อยู่แล้ ว
ดั ง นั ้น หากมองไปในระยะสั น้ -กลาง ความเชื่ อมั่ นของนั กลงทุ นต่ างชาติ ท่ ี เพิ่ มขึ น้ จากการตราและ
ประกาศ พ.ร.บ. EEC จะยิ่งมีส่วนช่ วยให้ ทิศทางการลงทุนจากต่ างประเทศในพืน้ ที่ EEC เร่ งตัวขึน้ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมดัง้ เดิมที่มีศักยภาพในการต่ อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่ งอนาคตในพืน้ ที่ EEC อยู่แล้ ว (First S-Curve)
เนื่องจากไทยมีความได้ เปรี ยบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ง่ายกว่า และมีอุตสาหกรรมสนับสนุน
(Supporting industries) ในพื ้นที่อยูแ่ ล้ ว ซึง่ ได้ แก่
 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive) โดยเฉพาะรถยนต์
ไฟฟ้ าแบบผสมที่ใช้ พลังงานเชื อ้ เพลิงและไฟฟ้ า (Hybrid) และรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสมเสียบปลัก๊ (Plug-in
Hybrid) ที่มีศกั ยภาพในการต่อยอดการผลิตของค่ายรถสัญชาติญี่ปนและเยอรมั
ุ่
น รวมถึงค่ายรถสัญชาติจีน
ที่เริ่ มแสดงเจตจานงลงทุนใน EEC
 อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อัจ ฉริ ย ะ ซึ่ ง ไทยอยู่ ใ นฐานะหนึ่ ง ในศูน ย์ ก ลางการพัฒ นาอุต สาหกรรม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน โดยอาจเน้ นการออกแบบด้ านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น อาทิ IC
Design หรื อ Embedded design ควบคูไ่ ปกับการผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ที่เชื่อมต่อกับเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต อาทิ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านอัจฉริ ยะ (Smart home appliance) ) ที่สามารถต่อยอดจากฐาน
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สิ ทธิประโยชน์ขา้ งต้นอ้างอิงจากร่ างพ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ฉบับที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็ จแล้ว
มูลค่าการลงทุนของชาวต่างชาติสะสมทั้งหมดในแถบพื้นที่ EEC คิดเป็ นกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในพื้นที่ (ข้อมูลจาก DBD “ วิเคราะห์ธุรกิจในพื้นที่การ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ปี 2560)
2

Current Issue

4

Current Issue

การผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเดิมที่มีอยู่ หรื ออุปกรณ์สาหรับสวมใส่ในยุคดิจิทลั (Wearable device โดยนักลงทุน
หลักคาดว่าจะมาจากญี่ปนุ่ จีน และสหรัฐฯ
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ โดยอาจเห็นกระแสการลงทุนที่เน้ นกลุ่มนักท่องเที่ยว
กาลังซื ้อสูง อาทิ ธุรกิจเรื อยอร์ ช รวมไปถึงท่าจอดเรื อยอร์ ชและสิ่งอานวยความสะดวก รวมทัง้ การลงทุนใน
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) ที่สอดคล้ องกับภาวะสังคมสูงวัยในหลายประเทศ ซึ่งนักลงทุน
ที่มีศกั ยภาพคาดว่าจะมาจากจีนเพื่อตอบโจทย์กลุม่ นักท่องเที่ยวชาวจีนในไทยที่มีราว 10 ล้ านคนต่อปี
นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมภายใต้ New S-Curve บาง คาดปี 2565 ยอดขอรับ BOI จากต่ างชาติแตะ 4 แสนล้ านบาท
ล้ านบาท
ประเภทก็สามารถพัฒนาต่อได้ ใน EEC อย่าง อุตสาหกรรมอากาศ 500,000
399,654
ยาน (การซ่อ มบ ารุ ง เครื่ อ งบิ น (MRO) และโลจิ สติ ก ส์ ซึ่ ง จาก 400,000
282,696
แนวโน้ มดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ศู นย์ วิ จั ยกสิ กรไทยมองว่ า การ 300,000
251,723
ล ง ทุ น ใ น พื ้ น ที่ EEC ที่ เ ร่ ง ขึ ้ น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก ลุ่ ม 200,000
65%
อุตสาหกรรม First S-Curve จะมีส่วนช่ วยให้ มูลค่ าการขอรั บ 100,000 95,955
66.7%
55.7%
การส่ งเสริ มการลงทุนจากต่ างประเทศขยายตัวจาก 283,000
44.3%
0
ล้ านบาทต่ อปี ในปี 2560 ไปอยู่ท่ ีประมาณ 400,000 ล้ านบาท
2558
2559
2560
ภายใน 2565
ต่ อปี ภายในปี 2565 และเพิ่ ม สัดส่วนการลงทุน ของนักลงทุน
ชลบุรี และระยอง
จังหวัดอื่ นๆ
ที
ม
่
า:
BOI
ค
านวณและประมาณการโดยศู
นย์วิจยั กสิกรไทย
ต่างชาติในพื ้นที่ EEC เป็ นร้ อยละ 65
อย่างไรก็ดี จากแนวโน้ มการลงทุนที่เพิ่มขึ ้น ทังจากภาคเอกชนและภาครั
้
ฐ ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของแรงงานใน
พื ้นที่ยอ่ มนามาซึง่ ความต้ องการใช้ สาธารณูปโภคพื ้นฐานที่มากขึ ้นตาม โดยเฉพาะความต้ องการใช้ น ้าประปาและไฟฟ้ า
สาหรับอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริ โภคในพื ้นที่จนอาจนามาซึง่ ความท้ าทายทางด้ านอุปทานที่อาจไม่สามารถรองรับการ
เพิ่มขึ ้นของอุปสงค์ได้ ทังนี
้ ้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยประเมินเบือ้ งต้ นว่ า สาธารณูปโภคด้ านนา้ ประปานั น้ ือเป็ นความ
จาเป็ นเร่ งด่ วนที่ทางภาครัฐต้ องเร่ งจัดการ เนื่องจากปริ มาณแหล่งน ้าดิบในพื ้นที่ 3 จังหวัด (Water supply)3 อาจเริ่ มไม่
สามารถรองรับอุปสงค์น ้าประปาที่เพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 2562 เป็ นต้ นไป ขณะที่ ความสามาร จ่ ายไฟของ กฟภ. ในปั จจุบัน
(Electricity supply)4 น่ าจะยังคงรองรั บความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในพืน้ ที่ EEC ได้ ึงแค่ ราวปี 2570 หรื ออีก 10 ปี
ข้ างหน้ า

ประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าใน EEC (MW)
ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ในพืน้ ที่ปี 2560 (ไม่รวมที่ส่งให้ กทม. และปริ มณ ล)
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ประมาณการความต้องการใช้ น ้าประปาใน EEC (ล้ านลูกบาศก์ เมตร)
ปริ มาณแหล่ งนา้ ดิบในปี 2558 (ล้ านลูกบาศก์ เมตร)

ที่มา: NESDB และ NSO ประมาณการโดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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การประเมินความต้ องการใช้ ไฟฟ้าและนา้ ประปาในพืน้ ที่ EEC

จากอ่างเก็บน ้าของกรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าของ กปภ. และพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก (East Water)
ประเมินจากการที่มีความต้ องการไฟฟ้ าที่รับไฟระบบ 22 เควี จาก กฟภ. ในพื ้นที่ EEC ของสถานีไฟฟ้ าย่อย
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ในระยะยาว การลงทุนในอุตสาหกรรม New S-Curve ที่ใช้ นวัตกรรมเข้ มข้ นนับเป็ นความท้ าทายของ
ไทย โดยอาจต้ องจับตาแผนพัฒนาโครงการย่ อย EECi และ EECd
อย่างไรก็ ดี ในระยะยาว การพัฒนาอุตสาหกรรม ไทยเริ่มแข่ งขันได้ ยากขึน้ ในเรื่องความพร้ อมด้ านนวัตกรรม
80
5.3
New S-Curve บางประเภทในไทยที่ใช้ นวัตกรรมเข้ มข้ น 6
4.7
4
อย่ างอุ ต สาหกรรมหุ่ นยนต์ เพื่ อการอุ ตสาหกรรม
60
58.7
3.5
4
3.3
(Robotics) หรื ออุตสาหกรรมดิจิทัลและ Internet of Things
42.7
38.3 40
37.6
30.1
(IoT) หรือแม้ กระทั่งการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ นแห่ ง 2
20
อนาคตที่มีความซับซ้ อนและใช้ เทคโนโลยีระดับสูง (High0
tech supporting industry) อาจประสบความท้ าทายได้ บน 0
Singapore Malaysia Indonesia Thailand Vietnam
ข้ อเท็ จ จริ ง ที่ ว่ า ศั ก ยภาพและความพร้ อมทางด้ าน
GCI 2017-18 innovation score GII 2017 score (RHS)
นวั ตกรรมของไทยอยู่ในระดับที่ เริ่ มแข่ งขันกั บประเทศ
ที่มา: World Economic Forum และ GII รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
เพื่อนบ้ านในอาเซียนได้ ยากขึน้ ดังจะเห็นได้ จาก The Global Innovation Index ปี 2560 (GII 2017) ที่เวียดนามแซงไทย
ขึ ้นไปอยูใ่ นอันดับที่ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย หรื อแม้ แต่ The Global Competitiveness Index (GCI) ปี
2560-2561 ในด้ านนวัตกรรมที่ไทยเป็ นรองสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ขณะที่เวียดนามกาลังตีตื ้นขึ น้ มา จนอาจ
ส่ งผลต่ อการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักลงทุนในอุตสาหกรรมข้ างต้ นในประเทศไทย
นอกจากนี ้ นโยบายจูงใจการลงทุนในด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครั ฐยังคงเน้ นมาตรการ
ทางด้ านภาษีเป็ นหลัก5 ซึ่งอาจไม่ ได้ เป็ นแรงจูงใจมากพอสาหรับการลงทุนของเอกชน เนื่องจากหลายอุตสาหกรรม
ใน New S-Curve นันเป็
้ นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศซึง่ ทาให้ ต้นทุนการลงทุนอาจสูงกว่าโครงการอื่นๆ ซึ่งมาตรการทาง
ภาษี อย่างเดียวอาจไม่สง่ ผลให้ เกิดผลลัพธ์ในเชิงปฏิบตั ิได้ อย่างแท้ จริ ง อันเป็ นผลจากความไม่แน่นอนที่สงู ของผลลัพธ์ จาก
การลงทุน
ดังนัน้ ทางการไทยจึงได้ ริเริ่ มโครงการย่ อยภายใต้ EEC อีก 2 โครงการในปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่ วย
ยกระดั บและเสริ มสร้ างศั กยภาพของไทยในด้ านการวิจั ยและพั ฒนา (Research and Development: R&D)
อุตสาหกรรมขัน้ สูงได้ ด้วยตนเองและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่ างประเทศซึ่งมีต้นทุนที่ค่อนข้ าง
สูง ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับประเทศไทยในการก้ าวเข้ าสู่ประเทศรายได้ สงู ได้ อย่างแท้ จริ ง โดย 2 โครงการย่อย
ดังกล่าว ประกอบด้ วย
 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi)
ในจังหวัดระยองที่เน้ นการวิจัยนวัตกรรม 3 ประเภทหลัก ไม่ว่าจะเป็ น นวัตกรรม Automotive Robotic
(ARIpolis) สาหรับต่อยอดอุตสาหกรรมดังเดิ
้ ม นวัตกรรม Biopolis ซึ่งเป็ นรากฐานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่
และ Space Krenovapolis สาหรับการบริ หารจัดการอุตสาหกรรมในภาพรวม
 เขตส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of digital: EECd) ใน
เขตจังหวัดชลบุรี ซึง่ เน้ นเรื่ องการวิจยั อวกาศและอุตสาหกรรมดิจิทลั
ศูนย์ วิจั ยกสิ กรไทยมองว่ า การจะดึ งดูดการลงทุ นในโครงการย่ อย EECi และ EECd ให้ ประสบ
ความส าเร็ จได้ นัน้ ต้ องเป็ นการบูรณาการความร่ วมมือของหลายฝ่ ายอย่ างจริ งจั ง โดยภาครั ฐควรสนั บสนุ น
มาตรการที่ไม่ ใช่ ภาษีเพิ่มเติมและช่ วยประคับประคองการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตอย่ างเป็ นระบบ อาทิ
5

โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป้ าหมาย (Core technologies) ผ่านมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology-based incentive) มี
โอกาสที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสู งสุ ดถึง 13 ปี (การยกเว้น CIT 10 ปี และ Merit base เพิ่มอีก 1-3 ปี ตามมูลค่าเงินลงทุน)
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การริ เริ่ มโครงการนาร่องด้ านการผลิตอัจฉริ ยะในอุตสาหกรรมตัวอย่างของไทย หรื อการสนับสนุนด้ านการเงินให้ แก่บริ ษัทที่
ทา R&D ไม่วา่ จะเป็ นเงินลงทุนเริ่ มต้ นที่แตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Cash
layout) โดยอาจให้ เป็ นสัดส่วนของจานวนเงิ นลงทุนในด้ านการวิ จัยและพัฒนาในแต่ละปี หรื อการให้ ความช่วยเหลือ
ทางด้ านการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน (Access to capital) โดยต้ องระบุช่วงเวลาที่สนับสนุนพร้ อมผลลัพธ์ ที่คาดหวัง และต้ อง
ติดตามความคืบหน้ าเป็ นระยะเพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุน
ส่ วนภาคเอกชนเองอาจปรับตัวด้ วยการร่ วมลงทุนกับนักลงทุนต่ างชาติท่ มี ีศักยภาพในการผลิตสินค้ าที่ใช้
เทคโนโลยีซับซ้ อน อาทิ การผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ Smart electronics ที่สามารถปรับใช้ ได้ ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นยานพาหนะที่ขบั เคลือ่ นได้ ด้วยตัวเอง (Autonomous vehicle) หรื อแม้ แต่อตุ สาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารในส่วนของ Smart farming และ Nutrition test machine พร้ อมเรี ยนรู้ การ
รั บและต่ อยอดเทคโนโลยีควบคู่กันไป (Technology transfer) เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ ง
อนาคตและสามาร นามาประยุกต์ เป็ นเทคโนโลยีของไทยได้ อย่ างแท้ จริง

-------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่นา่ เชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้
ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ น
การให้ ความเห็น หรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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