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คณะที่ปรึกษา
นางหิรัญญา สุจินัย   เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์  รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี แก้วแสง   รองเลขาธิการฯ
นางสาวบงกช อนุโรจน์  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
   และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ

	 แม้ว่า	 พ.ร.บ.	 พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

จะยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ		สกรศ.	หรือ 

ชื่อเต็มว่า	 สำานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก	ก็ตาม	แต่ปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC)	ประกอบด้วย	3	จังหวัด	คือ	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี		

และระยอง	 ต่างก็เดินหน้าเต็มกำาลัง	 เพื่อร่วมกันทำาให้

พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยกลับมาโชติช่วง

ชัชวาล	 จุดหมายคือการดึงเม็ดเงินลงทุนและโครงการ

ลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้ง	

	 สำาหรับบีโอไอ	 ในฐานะหน่วยงานให้การส่งเสริม

การลงทุน	 ได้ออกประกาศเรื่อง	 มาตรการส่งเสริม 

การลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

โดยกำาหนดให้กิจการที่ลงทุนใน	 10	 อุตสาหกรรม	 

เป้าหมายในพื้นที่	 EEC	 ซึ่งมีประเภทกิจการย่อยกว่า	

100	 ประเภทกิจการ	 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

จากการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ

ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ	 50	 ของอัตราปกติ	

เป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 นับแต่วันที่กำาหนดระยะเวลาการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง	ทั้งนี้ต้องยื่นคำาขอ

รับการส่งเสริมฯ	ภายในวันที่	29	ธันวาคม	2560	นี้

	 โดยในอนาคตอันใกล้นี้	 หลังจากที่	 พ.ร.บ.	 พื้นที่

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ประกาศใช้	 นักลงทุน

ที่ลงทุนใน	 EEC	 จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	 จาก 

หน่วยงานต่างๆ	 อีกหลายประการ	 โดยจะน่าสนใจ

เพียงใดนั้น	โปรดรอติดตามค่ะ

บก.แถลง
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เรื่อง | สุนันทา   อักขระกิจ

	 ส�ำหรับเป้ำหมำยส�ำคัญของมูลนิธิฯ	 คือ	 เพื่อ

สงเครำะห์ช่วยเหลือประชำชนให้มีควำมร่มเย็น

เป็นสุข	 และอยู่ดีกินดี	 อันจะน�ำไปสู่ควำมมั่นคงของ

ประเทศ	คือ	ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ

	 “...งานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นต้องท�าเร็ว	 

คิดเร็ว	 แก้ปัญหาเร็ว...เรื่องเช่นนี้ไม่อาจท�าได ้

ในระบบระเบียบของทางราชการ	 เนือ่งจากราชการ 

มีขั้นตอน	 ระเบียบแบบแผนที่ยุ่งยากพอสมควร	

จะไม่ทนักบัเวลาและปัญหาทีต้่องใช้ความรวดเรว็... 

มูลนิธิฯ	 ด�าเนินการเป็นตัวอย่างก่อน	หากรัฐบาล

เหน็สมควรว่ามปีระโยชน์กน็�าไปท�าต่อ	 หรอืจะน�า 

แบบอย่างไปทดลองที่อื่นก็ได้...”	 (พระราชด�ารัส

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2539)

บีโอไอกับโครงการสนับสนุน
มูลนิธิชัยพัฒนา

 (ตอนจบ)

	 กำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิฯ	 เป็นไปตำมแนว 

พระรำชด�ำริ 	 โดยเน ้นกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำท่ี 

ไม่ซ�้ำซ ้อนกับแผนงำนโครงกำรของรัฐท่ีมีอยู ่แล้ว	 

แต่จะพยำยำมสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และประสำน 

กำรด�ำเนินงำน	 เพื่อให้โครงกำรต่ำงๆ	 เกิดควำม

สมบูรณ์และสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วและ

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์	 โดยเฉพำะในกรณีที่

โครงกำรของรัฐถูกจ�ำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎระเบียบ

ต่ำงๆ	 อันเป็นผลท�ำให้โครงกำรนั้นๆ	 ไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้อย่ำงทันท่วงที	 เช่น	 ในกรณีท่ีอำจ

ต้องจัดซื้อที่ดินจำกรำษฎรบำงส่วนเพื่อด�ำเนินงำน 

ตำมโครงกำรหน่ึง	 แต่รัฐมีปัญหำด้ำนงบประมำณ 

ไม่เพียงพอในกำรจัดซื้อ	 หรือมิได้ตั้งงบประมำณไว ้

หรื อถู กจ� ำกั ดด ้ วย เ งื่ อน ไขของระ เบี ยบต ่ ำ งๆ	 



ท�ำให้ด�ำเนินกำรจัดซ้ือไม่ได้	 หรือต้องตั้งงบประมำณ

จัดซื้อใน	 1 - 2	 ปี	 ข้ำงหน้ำ	 ซึ่งจะท�ำให้โครงกำร

ล่ำช้ำไปเป็นต้น	 ในกรณีเช่นนี้มูลนิธิฯ	 จะได้ช่วยเหลือ

ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้โครงกำรนั้นๆ	 ด�ำเนินกำร

ได้อย่ำงรวดเร็ว	และมีประสิทธิภำพสูงสุด

	 มูลนิธิฯ	 ได ้ด�ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด�ำริ	 

และวัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้	 โดยผ่ำนกิจกรรมหลัก	 

6	ด้ำน		คือ		กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน		

กำรปรบัปรงุคณุภำพสิง่แวดล้อม	 กำรพฒันำกำรเกษตร 

กำรพัฒนำสังคม	 พลังงำน	 และอื่นๆ

	 กำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ	 ของมูลนิธิฯ	 ใช้วิธีกำร 

ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 ที่มีลักษณะประหยัด	 เรียบง่ำย	

สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม	 และค�ำนึงถึงวิถีกำร

ด�ำเนนิชวีติของรำษฎรเป็นส�ำคญั	 เพือ่ให้กำรพฒันำนัน้ 

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

รำษฎรอย่ำงแท้จริง	 ทั้งในด้ำนควำมมั่นคงในกำร

ประกอบอำชีพและควำมสุขในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำง 

พอเพียงและยั่งยืน

	 โครงการระดมทนุเพ่ือสนบัสนนุมลูนธิิฯ	ของ 

บโีอไอ	นบัว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างด	ีโดยม ี

ผูใ้ห้การสนบัสนุนโครงการจ�านวน	486	ราย	คดิเป็น 

เงินรวมทั้งสิ้น	 42,395,154	 บาท	 และเมื่อวันที่ 

2	 พฤษภาคม	 2550	 นายโฆษิต	 ปั้นเปี่ยมรัษฎ์		

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม	 (ในขณะนั้น)	 ได้น�าคณะผู้บริหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม	ข้าราชการบีโอไอ	จ�านวน	

30	 คน	 ผู้แทนบริษัทต่างๆ	 จ�านวน	 81	 บริษัท		 

รวมทั้งหมด	320	คน	เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	ศาลาดุสิดาลัย 

ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินในโครงการดังกล่าว		

พระมหากรุณาธิคุณ



เรื่อง | นิมาเรียม   เบ็ญวิศิษฏ์

15 มิถุนายน 2560
   คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์  

รองเลขาธิการบีโอไอ  ร่วม

ประชุมและบรรยายพิเศษ 

เรื่องนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุนแก่นักลงทุนไต้หวัน 

กลุ่ มอุตสาหกรรมดิ จิทั ล 

ในโอกาสเดินทางมาศึกษา

ลู่ทางการลงทุนและร่วมงาน 

ประชุมด้านเศรษฐกิจระหว่าง 

นักธุ ร กิจไทยและไต้หวัน 

ณ  โรงแรม  เรดิสัน  บลู 

กรุงเทพฯ

28 มิถุนายน 2560
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมบูธของ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน  (บีโอไอ)  ภายในงาน

วันสถาปนาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ครบรอบปีที่ 85 ณ ตึกสันติไมตรี 

ทำาเนียบรัฐบาล

3 กรกฎาคม 2560
   นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก 

รัฐมนตรี  เป็นประธาน

ในพิธี เปิดศูนย์บุคลากร

ทักษะสูง (Strategic Talent 

Center:  STC)  ซึ่งเป็น 

หน่ วย ให ม่ของบี โอ ไอ  

ทำ าห น้าที่ เป็ นตั วกลาง

แ น ะ นำ า ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ด้ านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชน  

เพื่อรองรับ  “ประเทศไทย 

4.0” ตั้งอยู่ที่ STC อาคาร

จตุ รั สจามจุ รี   ชั้ น   18 

กรุงเทพฯ

20 - 23 มิถุนายน 2560
   คุณบังอร ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจ 

การลงทุนภาคที่  2  บีโอไอนครราชสีมา  จัดกิจกรรมโครงการ 

“ลู่ทางการลงทุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสานและ

ภาคใต้  โดยนำาคณะนักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เยี่ยมชมกิจการภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา  เพ่ือ 

ศึกษาการดำาเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาค 

และแลกเปล่ียนประสบการณ์  รวมถึงการศึกษาลู่ทางในการ 

เช่ือมโยงอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่าย ณ จังหวัดสงขลา

9 มิถุนายน 2560
 คุณบงกช อนุ โรจน์    

ท่ีปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ 

เป็นตัวแทนบีโอไอ  ร่วมกล่าว

แสดงความยินดีแก่ธนาคาร 

โชโคะชูคิน  (Shoko  Chukin 

Bank)  ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อ 

เอสเอ็มอีของประเทศญี่ปุ่น ที่

เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย 

เพื่ออำานวยความสะดวกและ 

ปล่อยสินเชื่อให้แก่นักลงทุน

ญี่ปุ่นในไทย  ณ  โรงแรม 

คอนราด กรุงเทพฯ

23 มิถุนายน 2560
 คุณหิ รัญญา สุจินั ย 

เลขาธิการบีโอไอ  ต้อนรับ 

นายโซจิ ซาคาอิ (Mr.Soji Sakai) 

ประธานหอการค้าญี่ปุ่น –

กรุงเทพฯ  ในโอกาสนำาคณะ 

นักลงทุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิก 

หอการค้ามาแนะนำาและหารือ 

เ กี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 

ตะวันออก  หรืออีอีซี  โดย 

นักลงทุนญี่ ปุ่นสนใจลงทุน 

ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โ ดย เ ฉพาะอุ ต ส าหกร รม 

การแพทย์และดิจิทัล ณ บีโอไอ

 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยคุณดวงใจ 

อัศวจินตจิตร์  รองเลขาธิการบีโอไอ  เป็นสักขีพยานในพิธีมอบ

เครื่องพิมพ์สามมิติ  จำานวน  200  เครื่อง  ซึ่งบริษัท  แคลคอมพ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด มอบให้กับสถาบันการศึกษา ณ บีโอไอ

แวดวง
“บีโอไอ”

30 มิถุนายน 2560
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 0 2553 8111 ต่อ 4

กรกฎาคม 2560

MTA Vietnam 2017

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

4 - 7
วันที่

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 0 5524 8111

กรกฎาคม 2560

สัมมนา	 “สิ่งควรรู้เรื่องการยื่นวีซ่าและใบอนุญาตทำางานของผู้ชำานาญการ”
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)

26
วันที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 0 7740 4603

สิงหาคม 2560

เปิดวิสัยทัศน์สร้างโอกาสการลงทุนผู้ประกอบการภาคใต้	และสร้างเครือข่ายการลงทุนในภาคตะวันออก
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎร์ธานี)

8 - 11
วันที่

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
0 3840 4907 
0 2553 8391 
0 2553 8336

กรกฎาคม 2560

สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย	ณ	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน  
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

17 - 21
วันที่

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 0 4327 1300

กรกฎาคม 2560

เชื่อมโยงการลงทุนภาคอีสานสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

18 - 21
วันที่

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดกระบี่ 0 5524 8111

กรกฎาคม 2560

การเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ภาคใต้	

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)

18 - 21
วันที่

 

จังหวัดตาก 0 5524 8111

สิงหาคม 2560

สัมมนา	 “3	นโยบายส่งเสริมการลงทุนช่วยท่านผู้ประกอบ	SMEs	ได้อย่างไร”
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)

8
วันที่

เรื่อง | ณัฐทรินีย์   จิตเที่ยง
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เรื่อง | สุทธิเกตติ์   ทัดพิทักษ์กุล

	 โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

หรือ	 EEC	 เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบาย 

ไทยแลนด์	 4.0	 ที่ต่อยอดความสำาเร็จมาจาก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

หรือ	 Eastern	 Seaboard	 ที่ดำาเนินมาตลอดกว่า	 

30	ปีที่ผ่านมา	

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 

นี้เป็นส่วนสำาคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีการ 

พัฒนาอย่างก้าวกระโดด	 ด้วยการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	 8	 ต่อปีจนกระทั่ง 

วิกฤตการณ์ต้มยำากุ้ง	 จากการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 

32	แห่ง	รองรับโรงงานกว่า	5,000	โรง	การสร้างท่าเรือ 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

รัฐบาลกับการสนับสนุน

จุดเริ่มต้นของ EEC 

น้ำาลึกแห่งแรกของไทย	บริเวณแหลมฉบังและการ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ	 ส่งผลให้พ้ืนท่ีภาค 

ตะวันออกกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม 

สำาคัญ	อาทิ	ศูนย์การผลิตปิโตรเคมีท่ีมีขนาดใหญ่ 

เป็น	1	 ใน	5	ของเอเชียและศูนย์กลางการผลิต 

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	หรือ	“Detroit	of 

the	East”	ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เดิมน้ีเอง	ประกอบกับทำาเลท่ีต้ังท่ีมีความได้เปรียบ 

ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค	รวมท้ัง 

ชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลก	โครงการ	EEC 

จึงเป็นความหวังใหม่ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ประเทศในยุคอุตสาหกรรม	4.0

8 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก



ทำ�ไมรัฐบ�ลต้องให้คว�มสำ�คัญ
กับ EEC

	 	 	 นอกจากนั้น	 บางประเทศในภูมิภาคอาเซียน	

เช่น	 เวียดนาม	 เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเป้าหมาย 

การลงทุนจากต่างชาติที่มีความโดดเด่นมากขึ้น 

ในช่วงหลัง	 จากข้อได้เปรียบด้านแรงงานจำานวนมาก

ที่อายุยังน้อยและค่าแรงต่ำา	 ตำาแหน่งที่ตั้งที่ติดกับจีน

และเป็นประตูสู่มหาสมุทรแปซิฟิก	 ตลาดผู้บริโภคที่

ยังขยายตัวต่อเนื่อง	และนโยบายประเทศที่ชัดเจนใน

การก้าวขึ้นเป็น	“โรงงาน”	และ	“ซิลิคอนวัลเลย์”	ของ 

เอเชีย	 ในขณะที่ตัวขับเคลื่อนสำาคัญของไทยอย่าง

นโยบายพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเดิม	

หรือ	 Eastern	 Seaboard	 ได้ดำาเนินการมายาวนาน

เกินกว่า	 30	 ปีแล้ว	 และอุตสาหกรรมที่ ไทยมีความ 

เช่ียวชาญกำาลังอยู่ในระหว่างการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 

ส่งผลให้ในปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติหลายรายพิจารณา 

ย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังประเทศอื่น	 เช่น	

เวียดนาม	 ดังน้ันประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้น	

เพื่อดึงดูดการลงทุน

	 ในปัจจุบัน	 สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคมีการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ทั้งในด้านการพัฒนา

ประเทศ	ระบบคมนาคม	และความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มของ

ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community 

:	 AEC)	 ที่มีจุดมุ่งหมายผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียน

เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว	 มีการเคลื่อนย้าย 

สินค้า	บริการ	การลงทุน	และแรงงานฝีมือได้อย่าง 

เสรี	 ทำาให้บริษัทต่างชาติมีตัวเลือกในการตั้งฐาน 

การผลิตและกระจายสินค้ามากขึ้น	

	 ในระยะต่อไปความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค

จะยกระดับขึ้นอีกขั้น	 ซ่ึงไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์

ที่สำาคัญ	 เชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทร

อินเดีย	 (East-West	 Economic	 Corridor)	 และ 

เช่ือมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคแหลมทอง	(North- 

South	 Economic	 Corridor)	 ทำาให้ไทยมีศักยภาพ

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของ

ภูมิภาคและการเป็นประตูสู่เอเชียได้
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ศักยภาพของไทยในการคิดค้น
นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และ

แรงงานทักษะ มีการพัฒนาช้า 
เมื่อเทียบกับประเทศกำาลังพัฒนา

ในภูมิภาคเดียวกัน

เป้�หม�ยและม�ตรก�ร
ส่งเสริม EEC 

	 โครงการ	 EEC	 มีเป้าหมายยกระดับพ้ืนท่ี 

เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น 

“World-Class	 Economic	 Zone”	 เพื่อรองรับ 

การลงทุนในอุตสาหกรรม	 Super	 Cluster	 และ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	 เพื่อเป็น

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก	 20	 ปีข้างหน้า	

แทนที่	 Eastern	 Seaboard	 เดิม	 โดยคาดการณ์

ว่าการลงทุนใน	 EEC	 จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจ 

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	 5	 ต่อปี	 สร้างการจ้างงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ	 100,000	 อัตรา

ต่อปี	สร้างฐานภาษีใหม่ไม่ต่ำากว่า	1	แสนล้านบาท 

ต่อปี	 รวมทั้งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า	 10	

ล้านคนต่อปี	และสร้างฐานรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า	

4.5	แสนล้านบาทต่อปี

 นอกจากน้ี	ผลการประเมินขีดความสามารถ

ในการแข่งขันโดย	 IMD	 พบว่าประเทศไทย 

ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่	 28	 จาก	 61	

ประเทศ	แต่หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

กับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยได้คะแนนค่อนข้าง 

ต่ำา	 ในด้านผลิตภาพ	 (อันดับที่	 43)	 โครงสร้าง

พ้ืนฐานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์	 (อันดับที่	 47)	

และเทคโนโลยี	 (อันดับท่ี	 42)	 ซึ่งรายงาน	 

Global	Competitiveness	 Index	2016 - 2017	

ของ	World	Economic	Forum	ให้ผลการประเมิน

ในทิศทางเดียวกัน	 กล่าวคือ	 ศักยภาพในการ 

คิดค้นนวัตกรรม	 โครงสร้างพื้นฐาน	 และ

แรงงานทักษะ	 มีการพัฒนาช้า	 เมื่อเทียบกับ

ประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน	 และ

ยังคงเป็นปัญหาหลักในการทำาธุรกิจในไทย 

อีกด้วย	 ดังนั้นเพื่อทำาให้ประเทศไทยมีการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี ข้ึนและหลุดพ้น 

กับดักรายได้ปานกลาง	 โครงการ	 EEC	 จึงเป็น 

โครงการสำาคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของไทยในอนาคต
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	 การลงทุนในระยะ	5	ปีแรก	 (2560 - 2565)	

เป็นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุน

สนับสนุน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้อง

กับนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 อันประกอบไปด้วย 

5	 อุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีศักยภาพต่อยอด 

(F i rst	 S-Curve)	 คือ	 ยานยนต์สมัยใหม่ 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 การท่องเที่ยวกลุ่ม

รายได้ดีและเชิ งสุขภาพ	 การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ	 และการแปรรูปอาหาร	 กับ	

5	 อุตสาหกรรมอนาคต	 (New	 S-Curve)	 คือ	 

หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม	 การบินและ 

โลจิสติกส์	 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	

ดิจิทัล	และการแพทย์ครบวงจร		

	 ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมภาครัฐและ

เอกชนวงเงิน	1.5	ล้านล้านบาท	ครอบคลุมพื้นที่

นำาร่อง	3	จังหวัด	ชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	

ซึ่ งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

คมนาคมนับเป็นสัดส่วนใหญ่ของงบลงทุน 

ทั้งหมด	 เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการ	

เชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้น	 ทั้ง

ทางบก	 ทางน้ำา	 และทางอากาศ	 และสนับสนุน

การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์

ของเอเชียในอนาคต	ซึ่งประกอบด้วย	

ภายใต้กรอบการลงทุนร่วม 
ภาครัฐและเอกชน 

วงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท 
ครอบคลุมพื้นที่นำาร่อง 3 จังหวัด 

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

•	 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่	

•	 การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์	3	เส้นทาง	

•	 การก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะที่	3	

•	 การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง

•	 การก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	

•	 การขยายสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบิน

	 เชิงพาณิชย์	

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังทุ่มเงินลงทุนมูลค่ากว่า	 

5	 แสนล้านบาทเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม	

และอีก	 2	 แสนล้านบาทเพื่อพัฒนาเมือง	 5	 แห่ง 

ได้แก่	 ฉะเชิงเทรา	 พัทยา	 อู่ตะเภา	 ระยอง	 และ 

ศรีราชา	 เพื่อให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ	 ยกระดับ 

การใช้ชีวิตความเป็นอยู่	 เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา	

และกระจายความแออัดจากกรุงเทพฯ
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	 รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน	 EEC	 

ให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับทราบ	 ซ่ึง

อาจจะมีคำาถามต่อมาว่า	 แล้วรัฐบาลได้ดำาเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรในเรื่องนี้

 การดำาเนินการท่ีมีแผนท่ีชัดเจนและดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง	 เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการมาก

ที่สุด	ดังนั้น	รัฐบาลจึงได้ดำาเนินการให้มีกฎหมาย

รองรับการดำาเนินการ	 EEC	 เป็นการเฉพาะ	 โดย

ได้ดำาเนินการร่าง	 พ.ร.บ.	 พื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก	หรือ	พ.ร.บ.	EEC	ขึ้น	เพื่อ

เร่งและสนับสนุนการดำาเนินการลงทุนในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออก	 ปัจจุบันกฎหมาย	 EEC	 กำาลัง 

อยู่ในข้ันตอนปรับปรุงเพิ่มเติม	 โดยสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยคาดว่าจะนำาเข้า

สภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาบังคับใช้เป็น

กฎหมายได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 นี้ 

	 คาดว่าเม่ือ	 พ.ร.บ.	 EEC	 ดำาเนินการเสร็จส้ิน 

รวมกับการแก้ไข	 พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน	 และ

การออก	 พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	

พ.ศ.	 2560	 ที่ได้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์แล้ว

เมื่อต้นปี	2560	ที่ผ่านมา	กฎหมายทั้ง		3	ฉบับนี้ 

จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเร่งการลงทุน

จากต่างชาติและภาคเอกชนในพื้นที่	 EEC	 ด้วย

สิทธิประโยชน์การลงทุนถึง	3	ด้าน	คือ	

	 1) สิทธิประโยชน์แบบ Tailor Made  

สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 การแพทย์ 

ครบวงจร	 ปิโตรเคมี	 อากาศยาน	 ที่จะสามารถ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน	 15	 ปี 

หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนมากที่สุดเท่าที่	 พ.ร.บ. 

ทั้ง	3	ฉบับ	จะให้ได้	

	 2)	 เครื่องมือสนับสนุน-ส่งเสริม-อำานวย

ความสะดวกในการลงทุนแบบครบวงจร	

	 3)	 การให้บริการ One Stop Service

	 นอกจากนี้	การลงทุนในพื้นที่	EEC	จะได้รับ	

“สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม”	 จากกรมสรรพากรใน

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 สำาหรับ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ทำางานใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่		EEC	ด้วย	

รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รอย่�งไร
กับก�รสนับสนุน EEC 

 กฎหมายทั้ง  3 ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังในการ
เร่งการลงทุนจากต่างชาติ
และภาคเอกชนในพื้นที่ EEC
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	 มาตรการส่งเสริมการลงทุน	 EEC	 สร้างความ

น่าสนใจจากบริษัทไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างมาก	

รัฐบาลคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า	

1.9	ล้านล้านบาทจากภาคเอกชน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ยานยนต์สมัยใหม่ 

อิเล็กทรอนิกส์	 ดิจิทัล	 และอากาศยาน	 โดยที่บริษัท

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายรายต่างแสดงความ

สนใจในการลงทุนเพิ่ม	 รวมทั้งได้เห็นความชัดเจนใน

นโยบายการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อน

ด้วยพลังงานไฟฟ้า	 (EV)	 ในประเทศที่ได้ผ่านการ 

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว				

นักลงทุนมองภ�พก�ร
ลงทุนใน EEC เป็นอย่�งไร?

รัฐบาลคาดว่าจะสามารถ
ดึงดูดการลงทุนได้

มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท
จากภาคเอกชน

	 สำาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 นักลงทุน 

ต่างชาติ	 โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมี

ความมั่นใจและมีแผนการลงทุนเพิ่มในไทยมากขึ้น 

โดยหลายบริษัทได้มีการจัดต้ังสาขาและศูนย์ฝึกอบรม 

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์	 (Technical	

Learning	 Academy)	 ในพื้นที่	 EEC	 ด้วยงบลงทุน	

150 - 200	ล้านบาท	คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2561	

	 นอกจากน้ี	บริษัท	e-Commerce	ช้ันนำาอีกหลาย

บริษัท	 ได้มีแผนการสร้างฮับ	 e-Commerce	 และ 

โลจิสติกส์	 ให้แล้วเสร็จภายในปี	 2562	 โดยการลงทุน 

ในพ้ืนท่ี	 EEC	 น้ีจะเป็นการก้าวเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน 

พร้อมทั้งช่วยกระจายความรู้ด้าน	 e-Commerce 

และโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยอีกด้วย	 และ 

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา	 การบินไทย 

ได้บรรลุข้อตกลงเบื้ องต้น กับบริษัทผู้ ผลิต 

อากาศยานช้ันนำาของโลกในข้อตกลงความร่วมมือ 

โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน (TG 

MRO Complex Development) ณ ท่าอากาศยาน 

อู่ตะเภา	 โดยใช้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์ซ่อม	 MRO 

ด้วยความเหมาะสมเร่ืองที่ตั้ งและความเช่ือมั่น 

ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจไทย
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	 ท้ังน้ีด้วยข้อได้เปรียบด้านตำาแหน่งที่ตั้ง

ของประเทศ	 และศักยภาพในอุตสาหกรรมที่

มีความเชี่ยวชาญเดิม	 ประกอบกับเป้าหมาย	

วิสัยทัศน์	 และแผนการดำาเนินงานที่ชัดเจนของ

รัฐบาล	 การพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก	 หรือ	 EEC	 จะเป็นตัวขับเคลื่อน 

เ ศ รษฐ กิ จ ท่ี สำ า คัญของ เ ศ รษฐ กิ จ ไทย ใน

อุตสาหกรรมยุคใหม่	 และทำาให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจกลับมามีสีสันและความร้อนแรง	 

เห็นได้จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ

และการตอบรับเป็นอย่างดีต่อมาตรการ	 EEC	

ของรัฐบาล		
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การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
รองรับ EEC

เรื่อง |   ณัฐทรินีย์   จิตเที่ยง  

	 หนึ่งในปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้	 3	 จังหวัด 

ภ�คตะวันออกของประเทศไทย	ประกอบด้วย 

จังหวัดฉะเชิงเทร�	 ชลบุรี	 และระยอง	 ถูก

พัฒน�เป็นระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก	 

(Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	 	 ก็คือ	

ระบบโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ีครบครัน	ไม่ว่�จะเป็น

ท�งบก	ท�งเรือ	และท�งอ�ก�ศ	ที่เชื่อมโยง

และอำ�นวยคว�มสะดวกกับนักลงทุนในภ�ค

อุตส�หกรรม	และนักท่องเที่ยว

แนวทางพัฒนา EEC
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	 นอกจ�กน้ีรัฐบ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของพลเอกประยุทธ์	

จันทร์โอช�	 ได้มีคำ�สั่งให้เร่งก�รขับเคลื่อนโครงก�ร

พัฒน�พื้นที่	 EEC	 ให้รวดเร็วขึ้น	 ก่อนที่	 พ.ร.บ.	 พื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออกจะมีผลบังคับใช้	

ประกอบไปด้วย	

	 1)	 ก�รเร่งรัดขั้นตอนก�รจัดทำ�ร�ยง�นผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงก�รท่ีจะลงทุนในพื้นที่	

EEC	 ให้แล้วเสร็จภ�ยใน	 1	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

ร�ยง�นเบื้องต้น	

	 2)	 ก�รดำ�เนินก�รเพ่ือลดระยะเวล�ก�รพิจ�รณ�

โครงก�ร	 PPP	 หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในโครงก�ร

สำ�คัญต�มที่คณะกรรมก�ร	EEC	ได้พิจ�รณ�แล้ว	ได้แก่	

โครงก�รเมืองก�รบินภ�คตะวันออก	 โครงก�รรถไฟ

คว�มเร็วสูงเชื่อม	 3	 ท่�อ�ก�ศย�น	 ท่�เรือพ�ณิชย์

แหลมฉบัง	 ท่�เรืออุตส�หกรรมสัตหีบ	 และท่�เรือ

พ�ณิชย์ม�บต�พุด	 โดยต้องดำ�เนินก�รรวดเร็วขึ้นกว่�

ขั้นตอนของ	PPP	ทั่วไป	

	 3)	 ก�รผ่อนปรนให้บริษัทต่�งช�ติที่ทำ�ธุรกิจก�ร

บินในกิจก�รซ่อมบำ�รุง	ก�รผลิตช้ินส่วนอ�ก�ศย�น	ที่จะ

ลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตส�หกรรมก�รบินส�ม�รถ

ถือหุ้นในกิจก�รได้ม�กกว่�ร้อยละ	 50	 จ�กเดิมที่ 

กำ�หนดให้ต้องมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	 ซึ่งจะช่วย

สร้�งคว�มมั่นใจให้นักลงทุนม�กขึ้น

	 ปัจจุบันโครงสร้�งพื้นฐ�นเดิมไม่ว่�จะเป็น 

ก�รขนส่งท�งบก	 ท้ังระบบร�ง	 และถนน	

ประกอบด้วย	 ท�งหลวง	 ท�งหลวงชนบท	 และ

ท�งหลวงพิเศษระหว่�งเมือง	 ก�รขนส่งท�งน้ำ�	

ได้แก่	 ท่�เรือแหลมฉบัง	 ท่�เรือม�บต�พุด	 และ

ท่�เรือสัตหีบ	 และก�รขนส่งท�งอ�ก�ศ	 ได้แก่	

สน�มบินอู่ตะเภ�	 และศูนย์ซ่อมอ�ก�ศย�น	

กำ�ลังพัฒน�เพื่อผลักดันให้พื้นที่	 EEC	 เป็น 

เมืองต้นแบบ	 ท่ีมีคว�มพร้อม	 ทันสมัย	 และ

ก้�วขึ้นม�เป็นเมืองใหม่ที่ประกอบไปด้วยย่�น

อุตส�หกรรม	 ก�รท่องเท่ียว	 และศูนย์กล�ง

เศรษฐกิจที่ทันสมัยของประเทศ

	 ก�รปรับปรุงและพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

เดิมให้มีประสิทธิภ�พม�กที่สุด	รัฐบ�ลได้กำ�หนด

วงเงินแผนก�รพัฒน�ท่�เรือม�บต�พุดระยะที่	 3 

ก�รพัฒน�ท�งถนน	ท�งรถไฟ	สน�มบินอู่ตะเภ� 

และท่�เรืออื่นๆ	 รวมมูลค่�ประม�ณ	 600,000 

ล้�นบ�ท	 และบ�งโครงก�รได้เริ่มดำ�เนินก�รแล้ว 

และบ�งส่วนยังอยู่ในข้ันตอนก�รศึกษ�คว�ม

เหม�ะสมของโครงก�ร	 เพื่อให้นักลงทุนเกิด

คว�มมั่นใจในก�รพัฒน�พื้นที่ 	 EEC	 ว่�ได้ 

ดำ�เนินก�รไปต�มแผน	
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 การขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ช่วงพัทยา - มาบตาพุด 

	 ก�รขย�ยท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	 7	 ส�ยพัทย�	 –	

ม�บต�พุด	 เป็นก�รก่อสร้�งเส้นท�งส�ยใหม่	 ผ่�นพื้นท่ี	

2	 จังหวัด	 มีจุดเริ่มต้นที่	 กม.	 2+300	 เชื่อมกับท�งหลวง

พิเศษหม�ยเลข	7	ส�ยพัทย�	–	ชลบุรี	ผ่�นอำ�เภอบ�งละมุง	

อำ�เภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 สิ้นสุดโครงก�รที่จุดเชื่อมต่อ

กับถนนสุขุมวิทบริเวณตำ�บลบ้�นฉ�ง	จังหวัดระยอง	ระยะ

ท�งรวม	32	กิโลเมตร	

	 สำ�หรับง�นก่อสร้�งในส่วนง�นโยธ�	 แบ่งออกเป็น	

13	 สัญญ�	 ได้ลงน�มสัญญ�และเริ่มก่อสร้�งแล้วทั้งหมด	

มีคว�มก้�วหน้�กว่�ร้อยละ	 32	 (ณ	 เดือนเมษ�ยน	 2560)	

ในส่วนของง�นระบบ	 เช่น	 ระบบจัดเก็บค่�ผ่�นท�ง	 ระบบ

ควบคุมและบริห�รก�รจร�จร	 ด่�นชั่งน้ำ�หนัก	 อยู่ระหว่�ง

สำ�รวจออกแบบก�รก่อสร้�ง	 และเตรียมก�รประกวด

ร�ค�	 ค�ดว่�จะส�ม�รถประกวดร�ค�แล้วเสร็จและเริ่ม

ก่อสร้�งได้ในช่วงปล�ยปี	 2560	 โดยท�งหลวงหม�ยเลข	7	

ส�ยพัทย�	 –	 ม�บต�พุด	 จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริก�รได้

ภ�ยในปี	2562	

	 ปัจจุบันกรมท�งหลวงยังได้ดำ�เนินโครงก�ร

ท�งหลวงพิเศษอีก	 2	 เส้นท�ง	 เพื่อเชื่อมโยง 

ก�รเดินท�งและก�รขนส่งในภ�คตะวันตก	

ได้แก่	 ท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	 81	 ส�ย

บ�งใหญ่	 –	 ก�ญจนบุรี	 เป็นเส้นท�งเชื่อมต่อ

ก�รคมน�คมสู่ภ�คตะวันตกและท่�เรือน้ำ�ลึก

ทว�ย	 และท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	 6	 ส�ย

บ�งปะอิน	 –	 นครร�ชสีม�	 เป็นเส้นท�งเชื่อม

ต่อกับประเทศในกลุ่ม	 4	 เหล่ียมเศรษฐกิจ 

อินโดจีน	ได้แก่	สปป.ล�ว	เมียนม�	เวียดน�ม	

และจีนตอนใต้	 ค�ดว่�เมื่อทั้ง	 3	 เส้นท�ง 

แล้วเสร็จก�รคมน�คมท�งถนนจะทำ�ให้ 

ก�รเชื่อมโยงระหว่�งภ�คต่�งๆ	 ของประเทศ

เป็นไปอย่�งสะดวกและส�ม�รถลดต้นทุน 

ก�รขนส่งได้

ความคืบหน้าของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

การขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
สายพัทยา – มาบตาพุด 

เป็นการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ 
ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร
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 ปัจจุบันมีเส้นท�งรถไฟเช่ือมโยงระหว่�งพื้นที่ 

ช�ยฝ่ังทะเลตะวันออกกับภ�คเหนือ	และภ�คตะวันออก 

เฉียงเหนือ	ได้แก่	รถไฟท�งคู่ส�ยหัวหม�ก - ฉะเชิงเทร�	

ส�ยฉะเชิงเทร� - ศรีร�ช� - แหลมฉบัง	และอยู่ระหว่�ง

ก่อสร้�งรถไฟท�งคู่ส�ยฉะเชิงเทร� - คลองสิบเก้� - 

แก่งคอย	นอกจ�กนี้ยังมีท�งรถไฟสัตหีบ - ม�บต�พุด 

และสถ�นีบรรจุและแยกสินค้�กล่อง	 (ICD)	 สำ�หรับ 

รองรับปริม�ณตู้สินค้�คอนเทนเนอร์ที่ล�ดกระบัง	

จำ�นวน	6	สถ�นี

	 เส้นท�งรถไฟท�งคู่ส�ยฉะเชิงเทร� - คลองสิบเก้� - 

แก่งคอย	 เส้นท�งส�ยนี้เป็นเส้นท�งที่เชื่อมโยงระหว่�ง 

พื้นที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันออกกับภ�คเหนือ	 และภ�ค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท่ีใช้ในก�รขนส่งสินค้�ไปยังท่�เรือ 

แหลมฉบัง	ซึ่งเป็นประตูก�รค้�ที่สำ�คัญของประเทศ	

 รถไฟทางคู่ สายฉะเชิงเทรา -
 คลองสิบเก้า - แก่งคอย

	 นอกจ�กนี้ยังมีส่วนของท�งหลวงชนบท 

ที่เป็นเส้นท�งเชื่อมต่อกับท�งหลวงส�ยหลัก 

ได้ทำ�ก�รขย�ยช่องก�รจร�จร	 จ�ก	 2	 ช่อง

จร�จร	 เป็น	 4	 ช่องจร�จรไปแล้วบ�งส่วน	 เช่น 

ถนนท�งหลวงชนบทส�ย	 รย.5050	 แยกส�ย 

นิคมสร้�งตนเอง	 ส�ย	 15	 ตัดผ่�นท�งหลวง 

หม�ยเลข	 36	 สิ้นสุดที่ถนนเทศบ�ลม�บต�พุด 

บ้�นห้วยโป่ง	 อำ�เภอนิคมพัฒน�	 จังหวัดระยอง	

ซึ่งปัจจุบันมีคว�มก้�วหน้�ร้อยละ	 92	 ค�ดว่� 

จะก่อสร้�งแล้วเสร็จในเดือนกรกฎ�คม	2560	

คาดว่าเมื่อโครงการรถไฟ
ทางคู่ สายฉะเชิงเทรา -
คลองสิบเก้า - แก่งคอย 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ความจุของทางจะเพิ่มขึ้น

อย่างน้อย 1 เท่าตัว
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	 ในปัจจุบันสภ�พท�งรถไฟในช่วงดังกล่�วเป็น

ท�งเดี่ยว	 ทำ�ให้เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รขนส่ง	 ต้องใช้

เวล�รอก�รสับหลีกขบวนรถไฟ	 อีกทั้งเมื่อพิจ�รณ� 

ปริม�ณก�รขนส่งในปัจจุบัน	พบว่�ในช่วงแก่งคอย -

คลองสิบเก้�	 มีปริม�ณก�รขนส่งสินค้�	 และปริม�ณ

ผู้โดยส�รหน�แน่นโดยเฉพ�ะช่วงคลองสิบเก้� - 

ฉะเชิงเทร�	ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง	

	 และค�ดว่�เมื่อโครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ 

คว�มจุของท�งจะเพิ่มขึ้นอย่�งน้อย	 1	 เท่�ตัว 

ส�ม�รถเดินรถได้ตรงเวล�โดยไม่ต้องรอหลีก 

คว�มเร็วเฉลี่ยของขบวนรถ	 และคว�มปลอดภัย

ในก�รเดินรถเพิ่มม�กข้ึน	 รองรับก�รขนส่งสินค้�

ระหว่�งพื้นท่ีช�ยฝั่งทะเลตะวันออกและท่�เรือ

แหลมฉบัง	 กับพื้นท่ีบริเวณภ�คเหนือ	 และภ�ค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เช่น	 น้ำ�มัน	 ก๊�ซ LPG	

ปูนซีเมนต์	สินค้�บรรจุตู้คอนเทนเนอร์	เป็นต้น	

	 รถไฟท�งคู่เส้นท�งน้ีมีระยะท�ง	106	 กิโลเมตร	

ใช้งบประม�ณก่อสร้�ง	 1.1	หมื่นล้�นบ�ท	 เป็นก�ร

ก่อสร้�งท�งเพิ่มใหม่อีก	 1	 ท�ง	 เริ่มต้นจ�กสถ�นี

ฉะเชิงเทร�ถึงสถ�นีแก่งคอย	 ซ่ึงมีก�รก่อสร้�งท�งคู่ 

เลี่ยงเมือง	 2	 ท�งเพื่อใช้เป็นเส้นท�งเลี่ยงเมือง

จำ�นวน	 3	 แห่ง	 ระยะท�ง	 7.1	 กิโลเมตร	 ได้แก่	 

	 1.จุดชุมท�งฉะเชิงเทร�เชื่อมส�ยคลองสิบเก้� - 

แก่งคอย	 กับฉะเชิงเทร� - สัตหีบ	 ระยะท�ง	 1.4	

กิโลเมตร	

	 2.จุดชุมท�งบ้�นภ�ชี	 เชื่อมส�ยเหนือกับ 

ส�ยตะวันออกเฉียงเหนือ	ระยะท�ง	1.6	กิโลเมตร	

	 3.จุดชุมท�งแก่ง	เช่ือมส�ยตะวันออกเฉียงเหนือ 

กับฉะเชิงเทร� - คลองสิบเก้� - แก่งคอย	 ระยะท�ง	

4.05	กิโลเมตร

	 ในก�รก่อสร้�งแบ่งออกเป็น	 2	 สัญญ�	 โดย 

สัญญ�ที่	 1	 ง�นก่อสร้�งรถไฟท�งคู่	 ช่วงฉะเชิงเทร� -

คลองสิบเก้� - วิห�รแดง	 และช่วงบุใหญ่ - แก่งคอย	 

เริ่มก่อสร้�งตั้งแต่วันที่	 19	 กุมภ�พันธ์	 2559	 กำ�หนด 

แล้วเสร็จเดือนกุมภ�พันธ์	 2562	 ปัจจุบันก้�วหน้� 

ไปแล้วร้อยละ	 15.85	 ส่วนสัญญ�ที่	 2	 ง�นก่อสร้�ง 

ช่วงวิห�รแดง - บุใหญ่	 ระยะท�ง	 9	 กิโลเมตร	 เริ่ม

ก่อสร้�งตั้งแต่วันที่	 19	 กุมภ�พันธ์	 2559	 กำ�หนด 

แล้วเสร็จเดือนเมษ�ยน	 2561	 ปัจจุบันง�นก่อสร้�ง 

คืบหน้�	 ร้อยละ	 23.32	 โดยต�มแผนนั้นค�ดว่� 

จะแล้วเสร็จทั้งเส้นท�งในเดือนกุมภ�พันธ์	 2562	 แต่

ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย	 (รฟท.)	 จะเร่งเปิดให้บริก�ร

เดินรถช่วงแรกในเดือนตุล�คม	2560	นี้	

งานก่อสร้างรถไฟทางคู่
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	 รถไฟคว�มเร็วสูงเส้นท�งกรุงเทพ - ระยอง	 

จะเป็นระบบขนส่งที่เชื่อมต่อ	 3	 สน�มบิน	 ได้แก่

สน�มบินอู่ตะเภ�	สน�มบินสุวรรณภูมิ	และสน�มบิน

ดอนเมือง	 เพื่อแก้ปัญห�คว�มแออัดของสน�มบิน

ดอนเมอืง	และสวุรรณภูม	ิใหผู้โ้ดยส�รส�ม�รถเดินท�ง 

สู่ท้ัง	3	สน�มบินได้โดยไม่ต้องเปล่ียนขบวน	ระยะท�ง 

ประม�ณ	 194	 กิโลเมตร	 คว�มเร็วของขบวนรถ	

250	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 ซึ่งจะใช้เวล�เดินท�งจ�ก

กรุงเทพฯ - ระยอง	 ไม่เกิน	 1	 ชั่วโมง	 และกำ�หนดให้

รวมรถไฟคว�มเร็วสูงเส้นท�งดังกล่�ว	 และรถไฟฟ้�

แอร์พอร์ตลิ้งก์ส่วนต่อขย�ยช่วงพญ�ไท - ดอนเมือง

เข้�สู่ขั้นตอนของ	PPP	ไปพร้อมกัน	

	 นอกจ�กนี้ยังมีโครงก�รสถ�นีรถไฟอู่ตะเภ�	ที่มี

วงเงินงบประม�ณ	100	ล้�นบ�ท	ดำ�เนินก�รในปี	2560	

คือโครงก�รรถไฟเชื่อมต่อระหว่�งท่�เรือแหลมฉบัง -

ท่�เรือน้ำ�ลึกทว�ยที่มีวงเงินถึง	 85,817.48	 ล้�นบ�ท	

และบ�งส่วนของโครงก�รเป็น	 PPP	 เริ่มดำ�เนินก�ร

ในปี	 2560 - 2567	 ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รออกแบบ	

และรถไฟท�งคู่	 ศรีร�ช� - เข�ชีจรรย์ - ม�บต�พุด -

ระยอง - จันทบุรี - ตร�ด	 อยู่ระหว่�งก�รศึกษ� 

คว�มเหม�ะสมของโครงก�ร	 จะเร่ิมดำ�เนินก�รในปี 

2561	 และรถไฟท�งเบ�เมืองพัทย�	 งบประม�ณ	

20,000	 ล้�นบ�ท	 เป็นโครงก�ร	 PPP	 ที่จะเริ่ม 

ดำ�เนินโครงก�รในปี	2560 - 2563	ปัจจุบันอยู่ระหว่�ง 

ก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสมของโครงก�ร

บางส่วนของโครงการ 
สถานีรถไฟอู่ตะเภาเป็น PPP  

เริ่มดำาเนินการในปี 
2560 - 2567

 โครงการรถไฟความเร็วสูง 
 กรุงเทพฯ - ระยอง

รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-
ระยอง ได้ขยายเส้นทางเพิ่มขึ้น

จากเดิมสิ้นสุดที่สถานีกลาง
บางซื่อ ให้ไปสิ้นสุดที่สถานี

ดอนเมือง

*PPP คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
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	 สำ �หรับรูปแบบของรถไฟคว�มเร็วสู ง

กรุงเทพฯ - ระยองน้ัน	 ได้ขย�ยเส้นท�งเพิ่มข้ึน

จ�กเดิมสิ้นสุดที่สถ�นีกล�งบ�งซื่อ	ให้ไปสิ้นสุดที่

สถ�นีดอนเมือง	เพ่ือเช่ือม	3	สน�มบินเข้�ด้วยกัน	

คือ	สน�มบินอู่ตะเภ�	สุวรรณภูมิ	และดอนเมือง	

ส่วนรถไฟฟ้�แอร์พอร์ตลิ้งก์จะเป็นก�รก่อสร้�ง

ส่วนต่อขย�ยจ�กพญ�ไท - ดอนเมือง	 เพ่ือให้

ขบวนรถท่ีวิ่งให้บริก�รอยู่ในปัจจุบันส�ม�รถ 

เช่ือมต่อจ�กสน�มบินสุวรรณภูมิไปถึงดอนเมืองได้ 

เนื่องเส้นท�งรถไฟคว�มเร็วสูงส�ยนี้มีระยะท�ง

ที่ไม่ย�วม�ก	 รัฐบ�ลต้องก�รเชิญชวนให้เอกชน

ในประเทศร่วมลงทุนในรูปแบบ	 PPP	 และ 

เอกชนส�ม�รถเลือกแนวเส้นท�งรถไฟในก�ร 

ร่วมทุนได้	 ปัจจุบันคว�มคืบหน้�ของโครงก�ร

อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�โครงก�รในก�รร่วมทุน 

กับเอกชน	 โดยท่ีขณะน้ีผลก�รศึกษ�และออกแบบ 

รถไฟคว�มเร็วสูงเส้นท�งกรุงเทพฯ - ระยอง	 ได้

ดำ�เนินก�รเสร็จแล้ว	 ท�ง	 รฟท.	 กำ�ลังพิจ�รณ�

ร�ยละเอียด	 เตรียมเข้�สู่ขั้นตอนก�รให้เอกชน

ร่วมลงทุนต่อไป	

	 ท่�เรือพ�ณิชย์แหลมฉบัง	 เป็นท่�เรือน้ำ�ลึกหลัก 

ในก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศที่มีอัตร�ก�รเติบโต

ของก�รให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�สูง	 มีคว�มทันสมัย	

ส�ม�รถรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้�ขน�ด	 80,000	 DWT	

(Post	Panamax)	 ปัจจุบันมีขีดคว�มส�ม�รถรองรับตู้สินค้� 

ได้	10 - 11	ล้�นทีอียูต่อปี	และรองรับก�รนำ�เข้� - ส่งออก 

สินค้�รถยนต์ได้ประม�ณ	2.0	ล้�นคันต่อปี	กิจกรรมหลัก

ของท่�เรือ	ได้แก่	ก�รขนส่งตู้สินค้�เข้�และออก	ก�รขนส่ง

สินค้�รถยนต์	ก�รขนส่งก�กน้ำ�ต�ล	โดยขน�ดของท่�เรือ

แหลมฉบังเป็นดังนี้

	 -	 ท่�เรือแหลมฉบัง	ระยะที่	1	มีแอ่งจอดเรือน้ำ�ลึก 

14	 เมตรจ�กระดับทะเลป�นกล�ง	 ส�ม�รถรองรับเรือ

ขน�ดบรรทุก	50,000	ตัน	หรือ	3,500	ทีอียู

	 -	 ท่�เรือแหลมฉบัง	ระยะที่	2	มีแอ่งจอดเรือน้ำ�ลึก 

16	 เมตรจ�กระดับทะเลป�นกล�ง	 ส�ม�รถรองรับเรือ

ขน�ดบรรทุก	70,000	ตัน	หรือ	5,000	ทีอียู

	 -	 ท่�เรือแหลมฉบัง	ระยะที่	3	มีแอ่งจอดเรือน้ำ�ลึก 

18.5	 เมตรจ�กระดับทะเลป�นกล�ง	 ส�ม�รถรองรับเรือ

ขน�ดบรรทุก	160,000	ตัน	หรือ	15,000	ทีอียู

	 แผนพัฒน�ท่�เรือแหลมฉบังระยะท่ี	 3	 ใช้วงเงิน	

88,279.64	 ล้�นบ�ท	 โดยใช้งบรัฐวิส�หกิจและบ�งส่วน	

ของ	PPP	แผนดำ�เนินก�รจะเร่ิมในปี	2561- 2565	ปัจจุบัน

อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�ร�ยละเอียดท�งด้�นวิศวกรรมและ

ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ค�ดว่�เมื่อแล้วเสร็จ

จะรองรับตู้สินค้�เพิ่มขึ้นอีก	7	ล้�นทีอียูต่อปี	

 ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังระยะที่ 3

*PPP คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
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	 นอกจ�กนี้เพื่อให้ระบบก�รขนส่งในเขตพื้นท่ี

ท่�เรือเป็นไปอย่�งสะดวก	 จึงได้มีก�รพัฒน�

ศูนย์ก�รขนส่งตู้สินค้�ท�งรถไฟที่ท่�เรือแหลมฉบัง	

(SRTO)	 ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร	 จะแล้วเสร็จ

ในปี	 2565	 และก�รพัฒน�ท่�เทียบเรือช�ยฝั่ง	 

(ท่�เทียบเรือ	A)	ค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในปี	2560	

	 ท่�เรืออุตส�หกรรมม�บต�พุด	 เป็นท่�เรือ

อุตส�หกรรมขน�ดใหญ่และทันสมัย	 มีก�รให้

บริก�รแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	 ส�ม�รถรองรับเรือ

บรรทุกขน�ด	264,000	DWT	เปิดให้บริก�ร	12	ท่�	

(ท่�เรือส�ธ�รณะ	2	ท่�	และท่�เรือเฉพ�ะกิจ	10	ท่�) 

โดยมีเอกชน	 19	 ร�ย	 เช่�ดำ�เนินก�รเป็นท่�เรือ	 

คลังน้ำ�มัน	คลังสินค้�	และโรงไฟฟ้�	แผนก�รพัฒน�

ท่�เรืออุตส�หกรรมม�บต�พุดระยะที่	 3	 มีวงเงิน 

ทั้งสิ้น	 11,005	 ล้�นบ�ท	 ประกอบด้วย	 โครงก�ร

ศึกษ�คว�มเป็นไปได้	5	ล้�นบ�ท	และประม�ณก�ร 

ค่�ก่อสร้�ง	 11,000	 ล้�นบ�ท	 เป็นโครงก�ร	 PPP	 

จะเริ่มดำ�เนินก�รปี	 2560	 ค�ดว่�จะแล้วเสร็จ

ภ�ยในปี	 2564	 ปัจจุบันอยู่ระหว่�งศึกษ�คว�ม

เหม�ะสมด้�นเศรษฐกิจ	 ก�รเงิน	 ด้�นวิศวกรรม	

และออกแบบเบื้องต้น	 รวมถึงก�รจัดทำ�ร�ยง�น

ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ	

(EHIA)

ท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุดระยะที่ 3 

จะเริ่มดำาเนินการปี 2560 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ภายในปี 2564

 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3

*PPP คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 

22 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก



 ท่�เรือพ�ณิชย์สัตหีบ	 (จุกเสม็ด)	 เป็นที่จอด

เรือรบและฐ�นส่งกำ�ลังบำ�รุงและใช้ประโยชน์ในภ�ค

อุตส�หกรรมต่อเรือ	 แท่นขุดเจ�ะน้ำ�มัน	 และขนส่ง 

ผู้โดยส�ร	 ด้วยวงเงิน	 1,846.48	 ล้�นบ�ท	 ในก�ร 

เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รให้บริก�รเชิงพ�ณิชย์	

รองรับผู้โดยส�รและเรือขน�ดใหญ่	 อ�ทิ	 ก�ร

ก่อสร้�งอ�ค�รผู้โดยส�ร	 ก�รปรับปรุงท่�เรือน้ำ�มัน

ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์เป็นท่�เรืออเนกประสงค์

รองรับเรือสินค้�และเรือท่องเที่ยวขน�ดใหญ่	 ก�ร

ปรับปรุงร่องน้ำ�และบริเวณพื้นที่จอดเรือให้ส�ม�รถ

รองรับเรือท่ีมีขน�ดใหญ่ม�กขึ้น	 เพ่ือตอบสนอง 

ต่อก�รขย�ยตัวของก�รขนส่งท�งเรือในอน�คต	

และก�รกระจ�ยสินค้�	 รวมถึงก�รเดินท�งท่องเท่ียว

ระหว่�งภูมิภ�ค	 โครงก�รจะเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี	

2560	–	2563	

	 ปัจจุบันท่�เรือพ�ณิชย์สัตหีบได้ร่วมกับท่�เรือ

ประจวบ	อำ�เภอบ�งสะพ�น	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ในก�รเปิดเส้นท�งก�รขนส่งสินค้�ท�งน้ำ�เส้นท�ง 

ใหม่	 บ�งสะพ�น - สัตหีบ	 เมื่อวันที่	 24	 กุมภ�พันธ์ 

2560	ที่ผ่�นม�	เน้นก�รขนส่งสินค้�ช�ยฝั่ง	เชื่อมต่อ 

ภ�คใต้สู่พื้นที่	 EEC	 เพื่อตอบโจทย์ลูกค้�ภ�ยใน 

ประเทศ	โดยเฉพ�ะลูกค้�แถบจังหวัดภ�คตะวันออก 

และภ�คกล�ง	

	 โครงก�รเดินเรือคร้ังน้ีถือว่�เป็นโครงก�รนำ�ร่อง 

ที่เป็นก�รเชื่อมภ�คใต้สู่	 EEC	 ประเดิมเส้นท�ง 

เดินเรือใหม่	 ต้นท�งจ�กอำ�เภอบ�งสะพ�น	 จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์	 ปล�ยท�งที่อำ�เภอสัตหีบ	 จังหวัด 

ชลบุรี	ใช้ก�รเดินเรือตัดอ่�วไทย	ระยะท�งรวม	116 

ไมล์ทะเล	(ระยะท�งท�งทะเล	เท่�กับ	208	กิโลเมตร 

ระยะท�งถนน	 เท่�กับ	 551	 กิโลเมตร)	 ที่สำ�คัญคือ 

เป็นก�รยกระดับเรื่องโลจิสติกส์ของประเทศ	นำ�ไปสู่ 

ก�รเพิ่มสัดส่วนปริม�ณก�รขนส่ง	 สินค้�ท�งน้ำ� 

ตัวเลขก�รรับรู้ร�ยได้ของประเทศเพิ่มม�กขึ้น		

 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (จุกเสม็ด)

โครงการเดินเรือครั้งนี้
ถือว่าเป็นโครงการนำาร่อง 

ที่เป็นการเชื่อมภาคใต้สู่ EEC
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	 เพื่อเพิ่มศักยภ�พท่�เทียบเรือขนส่งและ

ก�รท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลอ่�วไทย	 เส้นท�ง	

East - West	 Ferry	 จึงได้กำ�หนดวงเงิน	 981.70 

ล้�นบ�ท	 ในก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสม	 สำ�รวจ

ออกแบบ	และ	EIA	ก�รประม�ณก�รค่�เวนคืน 

อสังห�ริมทรัพย์และก่อสร้ �งในเบื้องต้น	

โครงก�รเร่ิมดำ�เนินก�รต้ังแต่ปี	 2560 - 2564	

เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจท่องเที่ยว 

ท�งเรือในระยะย�ว	 และเช่ือมโยงเส้นท�งก�ร

ท่องเท่ียวท�งน้ำ�	 ก�รเพิ่มท่�เทียบเรือสำ�ร�ญ

ให้ส�ม�รถรองรับเรือสำ�ร�ญขน�ดใหญ่	 ทั้ง

ในรูปแบบของท่�เรือหลัก	 (Home	 Port)	 และ

ท่�เรือแวะพัก	(Port	of	Call)	

 ปัจจุบันก�รท่�เรือแห่งประเทศไทยดำ�เนินก�ร 

ศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รจัดตั้งท่�เทียบ

เรือท่องเที่ยวรองรับเรือสำ�ร�ญบริเวณท่�เรือ

กรุงเทพ	 และท่�เรือแหลมฉบัง	 รวมทั้งพื้นที่อื่น

ในเขตกรุงเทพฯ	 และจังหวัดใกล้เคียง	 ค�ดว่� 

จะทร�บพ้ืนท่ีสำ�หรับจัดต้ังท่�เทียบเรือฯ	ภ�ยใน 

 การเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือ 
 ขนส่งและการท่องเที่ยว
 สองฝั่งทะเลอ่าวไทย 

ปี	 2561	 ปัจจุบันก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย 

มีท่�เรือสำ�หรับรองรับเรือสำ�ร�ญ	จำ�นวน	2	ท่� 

ได้แก่	 ท่�เทียบเรือ	 A1	 ณ	 ท่�เรือแหลมฉบัง	

และบริเวณท่�เทียบเรือ	OB	ณ	ท่�เรือกรุงเทพ

	 และเมื่อวันที่	 21	 กุมภ�พันธ์	 2560	 ได้มี

ก�รเปิดโครงก�รเฟอร์รี่ข้�มอ่�วไทย	 พัทย�	 -	

หัวหิน	 ณ	 จังหวัดชลบุรี	 โดยเริ่มจ�กก�รเชื่อม

เส้นท�งก�รขนส่งนักท่องเที่ยว	 ผู้โดยส�ร	 และ

สินค้�ระหว่�งเมืองพัทย�	 จังหวัดชลบุรี	 และ

อำ�เภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งเป็น

เมืองท่องเที่ยวช�ยฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียง	 และ

เป็นท�งเลือกใหม่ในก�รเดินท�งของผู้โดยส�ร

และก�รขนส่ง
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	 ก�รพัฒน�ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น	 

เป็นโครงก�รที่จะยกระดับก�รแข่งขันด้�นธุรกิจ 

ก�รบิน	 และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 

ศูนย์กล�งก�รบิน	 ปัจจุบันคว�มคืบหน้�ในก�ร 

พัฒน�ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น	 ได้มีก�ร 

ลงน�ม	MOU	ระหว่�งบริษัท	ก�รบินไทย	จำ�กัด 

(มห�ชน)	 กับ	 บริษัท	 แอร์บัส	 เพื่อศึกษ�ก�ร

พัฒน�ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�นแห่งภ�คพื้น

เอเชียแปซิฟิก	 เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กล�งก�รซ่อมบำ�รุ งอ�ก�ศย�น	 

(Maintenance,	Repair	and	Overhaul	:	MRO)	ที่

ทันสมัยที่สุดของเอเชียแปซิฟิก	 รวมทั้งส่งเสริม

อุตส�หกรรมด้�นอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ก�รบินต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล	

	 เมืองก�รบินภ�คตะวันออก	 สน�มบิน

น�น�ช�ติ อู่ตะเภ�	 อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ 

กองทัพเรือ	 ใช้ประโยชน์ท�งด้�นคว�มมั่นคง

และก�รพ�ณิชย์	 พื้นที่ทั้งหมดประม�ณ	 16,700	

ไร่	มีท�งวิ่งขน�ด	3,500	เมตร	จำ�นวน	1	ท�งวิ่ง	

พื้นที่คลังสินค้�	 20,000	 ต�ร�งเมตร	 และศูนย์

ซ่อมอ�ก�ศย�นของบริษัท	 ก�รบินไทย	 จำ�กัด	

(มห�ชน)	จำ�นวน	150	ไร่	

	 ปัจจุบันอ�ค�รผู้โดยส�รหลังใหม่ก่อสร้�ง

แล้วเสร็จรองรับผู้โดยส�รได้ประม�ณ	 3	 ล้�นคน 

ต่อปี	 และอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รพัฒน�เป็น 

ท่�อ�ก�ศย�นเชิงพ�ณิชย์แห่งที่	 3	 เพื่อรองรับ

ก�รพัฒน�พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	

ประกอบด้วย	 เพิ่มศักยภ�พอ�ค�รผู้โดยส�ร 

หลังที่	 2	 ก�รก่อสร้�ง	 High	 Speed	 Taxiway	 

ท�งวิ่งและท�งขับท่ี	 2	 ศูนย์ซ่อมอ�ก�ศย�น	

ศูนย์ฝึกอบรมด้�นอุตส�หกรรมก�รบิน	 ก�ร

ก่อสร้�งอ�ค�รผู้ โดยส�รเพิ่มเติมในอน�คต 

รวมทั้งพัฒน�พื้นที่	 Free	 Trade	 Zone	 และ	 

Medical	 Hub	 บ�งส่วนของโครงก�รเป็น	 PPP	

วงเงิน	139,930	ล้�นบ�ท	โครงก�รเริ่มดำ�เนินก�ร

ในปี	 2560	 -	 2567	 ปัจจุบันอยู่ระหว่�งขั้นตอน 

ก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสมของโครงก�ร	 ค�ดว่�

เมื่อแล้วเสร็จจะส�ม�รถรองรับผู้โดยส�รได้	 60	

ล้�นคนต่อปี		

 อีกส่วนสำาคัญของโครงการ
คือ การฝึกอบรมช่างซ่อมบำารุง

จำานวนมาก

 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

 ศูนย์กลางการซ่อมบำารุง
 อากาศยาน

*PPP คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
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ในอน�คต	นับเป็น	 1	 ใน	 3	 จ�กทั้งหมดของเครื่องบิน

แอร์บัสที่ให้บริก�รในปัจจุบัน	และยังเป็น	1	ใน	3	ของ

จำ�นวนเครื่องบินที่รอส่งมอบจ�กทั่วโลก	 นำ�หน้� 

ทั้งยุโรปและอเมริก�เหนือ	 (ในแง่ของก�รส่งมอบ 

เครื่องบินในอน�คต)	 ภูมิภ�คเอเชียจึงเป็นพันธมิตร 

ท�งอุตส�หกรรมที่สำ� คัญม�กยิ่ งขึ้นของแอร์บัส	

บริษัทมีซัพพล�ยเออร์กว่�	 600	 ร�ยใน	 15	 ประเทศ 

ทั่วภูมิภ�คเอเชีย

	 และอีกส่วนสำ�คัญของโครงก�รคือ	 ก�รฝึกอบรม 

ช่�งซ่อมบำ�รุงจำ�นวนม�ก	 เพร�ะในเอเชียน้ันจะมีคว�ม 

ต้องก�รช่�งเทคนิคสำ�หรับง�นซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น 

ร�ว	2	แสนคน	และภ�ยใต้คว�มร่วมมือกับก�รบินไทย 

ด้วยนโยบ�ยสนับสนุนของรัฐบ�ลไทย	 ด้วยคว�ม 

เหม�ะสมของสน�มบินอู่ตะเภ�	 และด้วยพลังคว�ม 

สนับสนุนของแอร์บัส	 ทำ�ให้เห็นคว�มเป็นไปได้ของ 

โครงก�รคว�มร่วมมือที่ยั่งยืนในระยะย�ว	 ซึ่งผล 

ก�รศึกษ�ก�รพัฒน�ศูนย์ ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น 

แห่งภ�คพื้นเอเชียแปซิฟิกจะสิ้นสุดและทร�บผล

ภ�ยในปล�ยปี	2560

	 ก�รที่ประเทศไทยได้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน 

ยักษ์ใหญ่ของโลก	 อย่�งบริษัท	 แอร์บัส	 เข้�ม� 

ร่วมพัฒน�	 นำ�ร่องด้วยก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ 

ในโครงก�รดังกล่�ว	 เพื่อปูท�งนำ�ไปสู่ก�รร่วมลงทุน 

กับก�รบินไทยที่จะเกิดขึ้นในอน�คต	 เพื่อทำ�ให้ศูนย์

ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น	ที่สน�มบินอู่ตะเภ�	ซึ่งมีจุดเด่น 

ของโรงซ่อมอ�ก�ศย�นอัจฉริยะหรือสม�ร์ทแฮงก้�

เป็นตัวชูโรงคว�มทันสมัยของศูนย์ซ่อมแห่งนี้	 และ

จ�กจำ�นวนเครื่องบินในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกท่ีเพิ่ม

ม�กขึ้นเป็น	 2	 เท่�ในอีก	 20	 ปีข้�งหน้�ที่จะม�กถึง	 

1.5	หมื่นลำ�	เครื่องบินเหล่�นี้ก็ต้องได้รับก�รซ่อมบำ�รุง 

อย่�งสม่ำ�เสมอ	จึงเป็นโอก�สท�งธุรกิจที่ยิ่งใหญ่	

	 โดยแอร์บัสประม�ณก�รณ์ว่�มูลค่�ของภ�คส่วน 

ก�รซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�นในภูมิภ�คนี้อย่�งเดียว 

จะมีสูงถึง	 6.4	หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐฯ	 ในอีก	 10	ปี

ข้�งหน้�นี้	 และปัจจุบันเอเชียถือเป็นตล�ดท่ีสำ�คัญ

ที่สุดของแอร์บัส	ด้วยเครื่องบินแอร์บัสกว่�	3,000	ลำ�

ท่ีให้บริก�รประจำ�ส�ยก�รบินต่�งๆ	ในภูมิภ�ค	รวมถึง 

ยอดก�รสั่งซ้ืออีกถึง	 2,000	 ลำ�สำ�หรับก�รส่งมอบ
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	 จะมีก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จด้�นก�ร

ลงทุน	(OSS:	One	Stop	Service)	ในพื้นที่	EEC	เพื่อ

อำ�นวยคว�มสะดวกแก่นักลงทุนในอุตส�หกรรม 

เป้�หม�ย	 ในก�รอนุมัติอนุญ�ตต่�งๆ	 และอำ�นวย 

คว�มสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	 

ในที่ เดียวครอบคลุมก�รให้บริก�รทั้ ง	 “ก่อน” 

“ระหว่�ง”	 และ	 “หลัง”	 ก�รลงทุนด้วยก�รปรับปรุง 

คุณภ�พและขย�ยขอบเขตก�รให้บริก�รที่มีอยู่เดิม 

พร้อมท้ังนำ�เสนอบริก�รรูปแบบใหม่	 บนฐ�นของ 

คว�มรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 โปร่งใส	 ได้ม�ตรฐ�นส�กล	

ซึ่งเอื้อให้ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รในทุก 

ขั้นตอนก�รลงทุนได้อย่�งสมบูรณ์แบบและกระตุ้น

ให้เกิดก�รลงทุนที่มีคุณภ�พยิ่งขึ้น	 สอดคล้องต�ม

แนวท�งให้บริก�รที่เน้นจุดยืน	“ลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง

อย่�งแท้จริง”	โดยก�รให้บริก�รที่หล�กหล�ยดังนี้

 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS: One Stop Service)

 แนวทางให้บริการ
ที่เน้นจุดยืน

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
อย่างแท้จริง

	 1.	 Focal	 Point	 Service	 ให้บริก�รคำ�ปรึกษ� 

แก่นักลงทุนในก�รจัดตั้งและดำ�เนินธุรกิจบริก�ร 

ห้องประชุมหรือสำ�นักง�นชั่วคร�ว	 รวมท้ังจัดห�	 

Liaison	 ฐ�นข้อมูลบริก�ร	 ก�รปรับปรุง	 และพัฒน�

ฐ�นข้อมูลผลิตภัณฑ์ของโรงง�นในนิคมอุตส�หกรรม

ผ่�นท�งเว็บไซต์	www.ieatsolution.net

	 2.	Training	Services	บริก�รจัดอบรมในหลักสูตร

ที่ออกแบบต�มคว�มต้องก�รของนักลงทุน

	 3.	 Value	 Added	 Services	 ก�รให้บริก�ร 

ต่อเนื่องกับหน่วยง�นภ�ยนอกหลังจ�กได้รับอนุมัติ

ก�รประกอบกิจก�รในนิคมอุตส�หกรรมแล้ว	 โดย

นำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�รให้บริก�ร	

ได้แก่	 ระบบอนุมัติ-อนุญ�ตท�งอิเล็กทรอนิกส์หรือ	

e-Permission	 &	 Privilege	 (e-PP)	 ระบบพิธีก�ร 

ศุลก�กรไร้เอกส�รหรือ	e-Paperless
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	 ค�ดว่�จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ 

(GDP)	 ขย�ยตัวอย่�งน้อยร้อยละ	 5	 ต่อปี	 มีก�ร 

ลงทุนในพื้นที่	1.5	ล้�นล้�นบ�ทใน	5	ปี	และเกิด 

ก�รจ้�งง�นใหม่ท้ังภ�คอุตส�หกรรมและบริก�ร 

ไม่น้อยกว่�	 100,000	 อัตร�ต่อปี	 จำ�นวน 

นักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น	10	ล้�นคนต่อปี 

ในแง่ก�รขนส่งและโลจิสติกส์	 ค�ดว่�จะช่วย 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ม�กถึง	 400,000	 ล้�นบ�ท

ต่อปี	 

 ที่มาข้อมูล 

 -	 รายงานหลัก	 แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก	 (พ.ศ. 2560-2564)	 สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 -	 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำาหนดขอบเขตและ

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public	

Scoping)	โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง	ขั้นที่	3

 -	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	http://www.railway.co.th

 -	 http://daily.bangkokbiznews.com

 -	 http://www.maptaphutport.com

 -	 http://www.sattahipcommercialport.com

 -	 วารสารราชรถ	กระทรวงคมนาคม

 -	 www.youtube.com/watch?v=HLiliP1NmRc	 (เปิด

โมเดล	EEC	:	ชูสนามบินอู่ตะเภา	“เมืองการบินภาคตะวันออก”)

 -	 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ	 ปีที่	 37	 ฉบับที่	 3,243	 

วันที่	12	-	15	มีนาคม	2560

 -	 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ	 ปีที่	 37	 ฉบับที่	 3,255	 

วันที่	23	-	26	เมษายน	2560

 -	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)

ประเทศไทยจะได้รับอะไรจาก EEC

	 4.	 One	 Stop	 Services	 ก�รบริก�รอนุมัติ

อนุญ�ตแก่ผู้ประกอบก�ร	 อ�ทิ	 ก�รขออนุญ�ตใช้

ที่ดิน	ก�รก่อสร้�ง	ก�รขอรับสิทธิประโยชน์ด้�นภ�ษี

อ�กร	 ก�รถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 ก�รขอนำ�คนต่�งด้�ว

เข้�ม�อยู่และทำ�ง�นในร�ชอ�ณ�จักร	 นอกจ�กน้ี 

ยังมีก�รจัดหน่วยบริก�รเคลื่อนที่	 (Mobile	 Service)	

ไปยังสำ�นักง�นนิคมอุตส�หกรรมต่�งๆ	เพื่อต่ออ�ยุ

ใบอนุญ�ตทำ�ง�น	 (Work	 Permit)	 และวีซ่�	 (Visa)	 

ให้แก่ช่�งเทคนิคและผู้ชำ�น�ญก�รต่�งด้�ว

	 5.	One	Stop	Services	 for	Developers	หรือ	

ศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จครบวงจรของผู้พัฒน�นิคม

อุตส�หกรรมร่วมดำ�เนินง�น	 ครอบคลุมก�รให้

บริก�รหล�กหล�ยแก่ผู้พัฒน�นิคมอุตส�หกรรม

ร่วมดำ�เนินง�น	 อ�ทิ	 ก�รยื่นขอประก�ศเขตนิคม 

อุตส�หกรรม	 ก�รขออนุญ�ตผังแม่บท	 ก�รขอ 

อนุมัติแบบก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภคและก�รจัดสรร

ที่ดิน	 ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ก�รก่อสร้�งระบบ

ส�ธ�รณูปโภค	และก�รยื่นขออนุญ�ตทำ�ก�รจัดสรร 

ที่ดิน	 (อ้�งอิงจ�กศูนย์บริก�รธุรกิจ	 Total	 Solution 

Center:	TSC	ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย)
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เรื่อง | นิมาเรียม   เบ็ญวิศิษฎ์

	 ปัจจุบันการสร้างเมืองใหม่ในหลายๆ 

ประเทศ	 ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยหัวใจ 

หลักของการสร้างเมืองใหม่เนื่องจากความ 

หนาแน่นของเมืองเดิม	 ซึ่งเกิดการกระจุกตัว 

ของความเจริญในพื้นที่ เดียว	 ทำาให้เกิด 

ปัญหาตามมาทั้งเรื่องการจราจร	 สิ่งแวดล้อม

อาชญากรรม	 และปัญหาอื่นๆ	 อีกมากมาย 

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตคนเมืองแย่ลง	 สวนทาง 

กับความเจริญที่ต้องการให้เกิดขึ้น

	 การสร้างเมืองใหม่จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ที่หลายๆ	 ประเทศนิยมนำามาใช้ในการขยาย 

การพัฒนาประเทศ	 เพื่อเป็นการกระจาย 

ความเจริญไปสู่อกีพืน้ทีห่นึ่ง	โดยนิยมการสร้าง 

เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบการ 

ขนส่งมวลชนท่ีเช่ือมโยงกับเมืองเดิม	 และ 

สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ 

ตามยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี

 ประเทศเพ่ือนบ้านทางตอนใต้ของเราอย่าง 

“นครปูตราตายา”	 (Putrajaya)	 ในประเทศ 

มาเลเซีย	 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเมืองใหม่ที่ถูก 

สร้างข้ึนมาตามแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี	

ดร.มหาเธร์	 โมฮัมหมัด	 โดยมีแนวคิดในการ

สร้างเพื่อเป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหารและประมุข

ของประเทศ

EEC กับ 5 เมืองใหม่
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	 หากมองข้ึนมาทางฝั่ งตะวันตกของไทย	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก็เป็นอีกหน่ึง

ประเทศท่ีได้ดำาเนินการสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อ	 “กรุง

เนปิดอว์”	 (Naypyidaw)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สร้างเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนกรุงย่างกุ้ง

	 โซนตะวันออกกลางอย่างนครดูไบก็มีเมืองใหม่

ที่อวดโฉมสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก	 จาก

การออกแบบเมืองใหม่เป็นเกาะรูปต้นปาล์มชื่อ	

“ปาล์ม	จูเมราห์”	กับ	“ปาล์มเจเบล	อาลี”	

	 อีกประเทศหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย	 คือ	

ประเทศญี่ปุ่น	 ประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง

ของเทคโนโลยี	 โดยญี่ปุ่นได้พัฒนาพื้นที่ของเมือง	

“คาชิวะ	โน	ฮา”	(Kashiwa	No	Ha)	ให้เป็น	Smart	

City	 จากความร่วมมือ	 3	 ภาคส่วนท้ังรัฐบาล	

เอกชน	 และสถาบันการศึกษา	 โดยแนวคิดเมือง

อัจฉริยะน้ี	ถูกออกแบบมาให้เป็นเมืองแห่งอนาคต	

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 สำาหรับประเทศไทย	แนวคิดการสร้างเมืองใหม่ 

มีมานานแล้ว	แต่ยังไม่มีการดำาเนินการอย่างชัดเจน 

จนกระทั่งรัฐบาลภายใต้การนำาของนายกรัฐมนตรี	

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 มีมติคณะรัฐมนตรี	

เมื่อวันที่	 28	 มิถุนายน	 2559	 เห็นชอบหลักการ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

(Eastern	Economic	Corridor	Development)	บน

พื้นที่กว่า	 13,000	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุม	 3	

จังหวัด	ได้แก่	ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	และระยอง	มติฯ	

ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเมืองใหม่

ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
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EEC 	 และเมื่อวันที่	5	เมษายน	2560	คณะกรรมการ

นโยบาย	 EEC	 มีมติในที่ประชุม	 เรื่อง	 “ร่างกรอบ

แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” 

ดังนี้	1 

	 1)	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	 2)	 การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	ท่าเรือสัตหีบ	

	 	 และการบริการโลจิสติกส์

	 3)	 การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 4)	 การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่

	 5)	 การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน

	 6)	 การพัฒนาบุคลากร	การศึกษา	การวิจัย

		 	 และเทคโนโลยี

	 7)	 การพัฒนาเมืองใหม่	ฉะเชิงเทรา	–	พัทยา	

	 	 (ชลบุรี)	–	ระยอง

	 8)	 การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ

	 	 กับประชาชนในพื้นที่

	 จากผลการประชุมดังกล่าวได้กำาหนดแผนการ

พัฒนาพื้นท่ี	 EEC ซึ่งเมืองใหม่เป็นหนึ่งในแผน 

ดังกล่าวที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ	 โดยมติในที่ประชุม

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้สำานักงานเพื่อการ 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (สกรศ.) 

และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในเรื่องการพัฒนาเมืองใหม่ดังกล่าว

1กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 

EEC	 เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	 นายสมคิด	 

จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้สำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.)	 ประสานและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อนำามาจัดทำาแผนงานพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	(พ.ศ.	2560 - 2564)

	 ต่อมาในวันที่	 17	 มกราคม	 2560	 คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ	 มีคำาสั่ง	 คสช.	 ที่	 2/2560	 เรื่อง	

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	

ซึ่งได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (คณะกรรมการ

นโยบาย	 EEC)	 คณะกรรมการบริหารการพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (กรศ.) 

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (เลขาธิการ	 EEC)	 

สำานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 (สกรศ.)	 และหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่ งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ)	ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สกรศ. และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการพัฒนาเมืองใหม่
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สายส่ง	 และสถานีไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อ

เสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า	 และพัฒนาโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ	(Smart	Grid)	ในพื้นที่เมืองพัทยา	

	 3) ระบบน้ำ�	 จำานวน	 25	 โครงการ	 วงเงิน	

29,796.24	ล้านบาท	ประกอบด้วย	

	 	 3.1	 การศึกษาเพื่อจัดทำาแผนหลักการ 

พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก	

	 	 3.2	 อ่างเก็บน้ำา	 เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำา 

และคลองชลประทาน	 ก่อสร้างระบบสูบผันน้ำา 

เช่ือมโยงอ่างเก็บน้ำา	 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาใน 

แม่น้ำา	อาคารอัดน้ำาท้ายอ่างเก็บน้ำา	

	 	 3.3 ระบบประปา	 ก่อสร้างปรับปรุง

ขยายระบบประปา	 เพ่ือรองรับความต้องการน้ำา

ประปาที่เพิ่มขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำา	

	 	 3.4 ระบบท่อส่งน้ำา	 ก่อสร้างปรับปรุง

ร ะบบสู บน้ำ า และวา งท่ อส่ งน้ำ า ดิ บ เชื่ อม โย ง 

อ่างเก็บน้ำาและแหล่งน้ำา	

Modern City หรือเมืองใหม่

	 แนวทางการพัฒนาเมืองใหม่ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง	 จะเป็นไปในทิศทางที่สำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

(สศช.)	ได้กำาหนดไว้ในแผนการลงทุนภายใต้แผนงาน 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (พ.ศ.	

2560-2564)	 เรื่อง	 แผนงานพัฒนาเมือง	 ระบบ

สาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 สิ่งแวดล้อมเมือง	

ท่องเที่ยว	และสาธารณสุข

	 ซึ่งในแผนดังกล่าวนี้เป็นส่วนสำาคัญของการ

พัฒนาเมืองใหม่	 โดยแผนงานการพัฒนาเมืองของ	

สศช.	ประกอบด้วย	5	แผนงานย่อย	ได้แก่

	 1)	ผังเมือง	จำานวน	7	โครงการ	วงเงิน	185.00	

ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 การวางผังพัฒนาพื้นท่ี

เศรษฐกิจ	 EEC	 เพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนา 

พ้ืนท่ี	 จัดทำาแผนผังนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเมือง	การใช้ประโยชน์ท่ีดิน	และโครงสร้าง

พื้นฐาน	 การวางและจัดทำาผังเมือง/ชุมชนในเขต

พื้นที่ชุมชน	 การจัดทำาผังการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบ

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งขนาดใหญ่	 อาทิ	

ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภาและสถานี

รถไฟความเร็วสูง	

	 2)	ไฟฟ้�	จำานวน	12	โครงการ	วงเงิน	40,459.73 

ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 การพัฒนาระบบไฟฟ้า	

ขยาย/ปรับปรุง	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 พัฒนาระบบ

แผนดังกล่าวนี้เป็นส่วน
สำาคัญของการพัฒนา

เมืองใหม่ โดยแผนงานการ
พัฒนาเมืองของ สศช.
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	 4)	ส่ิงแวดล้อมเมืองและท่องเท่ียว	จำานวน	13	

โครงการ	วงเงิน	15,952.71	ล้านบาท	พัฒนาพื้นที่ 

เมืองและพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของภาคตะวันออก 

ท่ีเป็นเป้าหมายของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว		

ประกอบด้วย

	 	 4.1	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการขยะ	 ก่อสร้างระบบเตาเผาขยะ	

เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสีย	

ก่อสร้างระบบระบายน้ำาป้องกันน้ำาท่วมเมืองพัทยา

	 	 4.2	 ด้านท่องเที่ยว	 ได้แก่	 พัฒนาพื้นที่

แหลมบาลีฮาย	(Pattaya	on	Pier)	พัฒนาระบบ	ICT	

พัฒนาสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งใหม่	 และศูนย์กลาง

ด้านการบริการในพื้นท่ี	 ประกอบด้วย	 การจัด

ประชุมและนิทรรศการ	 การศึกษา	 และสุขภาพ	

(Wellness	Center)	

	 5)	ส�ธ�รณสุข	จำานวน	3	โครงการ	วงเงิน

รวม	7,270.22	ล้านบาท	ประกอบด้วย	

	 	 5.1	 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

การให้บริการระบบการแพทย์และสาธารณสุข

ใน	 EEC	 ได้แก่	 การก่อสร้างอาคารและจัดหา

ครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

โรงพยาบาล	 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน	และการพัฒนาด้านท่าเรือและด้านอากาศ

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสู่มาตรฐาน

การดำาเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

	 	 5.2	 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

เขตสุขภาพที่	 6	 และการลงทุนด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	 ได้แก่	 อาคารบริการ	 5	 โครงการ	 และ

ครุภัณฑ์การแพทย์	

	 	 5.3	 โครงการบริหารจัดการและการ

ลงทุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา

	 ภายใต้แผนงานพัฒนาเมืองฯ	 ที่	 สศช.	 ได้

ร่างไว้	 จะใช้งบประมาณในการดำาเนินการจาก

งบประมาณแผ่นดิน	 และงบรัฐวิสาหกิจ	 และ 

บางส่วนจะอยู่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน	(Public	Private	Partnership:	

PPP)
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	 จากแผนงานพัฒนาเมืองฯ	 ของ	 สศช.	 กรม

โยธาธิการและผังเมืองได้กำาหนดแนวทางการ

ดำาเนินการพัฒนาพื้นท่ี	 EEC	 เป็นการเฉพาะ 

เพ่ิมเติม	 ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ือตอบรับ 

บทบาทเมืองให้เหมาะสมของแต่ละพื้นที่	โดยแบ่ง

ได้ดังนี้	2

ในเบื้องต้นกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองได้ร่างแนวทาง 

การพัฒนาเมืองใหม่ 
ในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่แรก

	 ในเบื้องต้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่าง

แนวทางการพัฒนาเมืองใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นท่ีแรก	 เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีต่อเน่ืองจากกรุงเทพฯ	

และปริมณฑล	 รวมไปถึงชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก

ของประเทศ

 ซ่ึงจากการกำาหนดพ้ืนท่ีแรกเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมโยธาฯ	ต้องพบกับความท้าทายในการดำาเนินการ 

หาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ	และจะต้องเตรียมความพร้อม 

ของพื้นท่ีให้มีระบบคมนาคมรองรับ	 อีกทั้งมีความ

เชื่อมโยงระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่	 ที่สำาคัญ

การพัฒนาดังกล่าวจะต้องไม่ทำาลายอัตลักษณ์ของ

เมืองเดิม

2แผนงานโครงการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่ EEC 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

*หมายหตุ: 5 เมืองใหม่เป็นเพียงข้อเสนอในเบื้องต้น 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

พัทยา

 เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสุขภาพและนันทนาการ

 พื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

อู่ตะเภา

 ศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ
 (Medical Tourism)

ระยอง

 Technology Center

 เมืองนวัตกรรมการท่องเที่ยวพร้อมรับต่อกระแส
 การเปลี่ยนแปลง

 เมืองอยู่อาศัยชั้นดี

 เมืองใหม่แหล่งธุรกิจเหนือระดับ

 เมืองแห่งสายน้ำาวัฒนธรรม

 แหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ

 Recreation Center

 ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนำา
 ของอาเซียน

ศรีราชา

 ศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน

ฉะเชิงเทรา

 เมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์

 Research Center

 เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา

 เมืองนวัตกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

 Headquarter Center

 เมืองพักอาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัว
 ของกรุงเทพฯ และ EEC

 เมืองแห่งพลังและความคิดสร้างสรรค์

5 เมืองใหม่
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 1) มีแผนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ	 ผังการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	 และโครงสร้างพื้นฐาน	 อย่างเป็น

ระบบและมีทิศทาง	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศ	สนับสนุนการพัฒนาเมือง

 2) มีระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 และ

พลังงานที่มีเสถียรภาพเพียงพอกับความต้องการ	

และครอบคลุมทั่วถึงทั้งพื้นที่	สามารถให้บริการได้ถึง

ปี	2572

 3) มีระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม	สภาพแวดล้อม

เมืองที่มีคุณภาพและทั่วถึง	 สามารถสนับสนุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 รวมถึง 

ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่

 4) มีศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น	

สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายและปริมาณผู้ที่เข้ารับ

บริการด้านสุขภาพมากขึ้น	 มีครุภัณฑ์และบุคลากร 

ที่เพียงพอกับการให้บริการ

	 หากโครงการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นท่ี	 EEC	

สำาเร็จ	 คาดว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีระบบซึ่ง

สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคโลกาภิวัตน์ 

นอกจากนี้	 ในด้านเศรษฐกิจจะเกิดการสนับสนุน

อุตสาหกรรมต่างๆ	รวมไปถึงการท่องเที่ยว	ที่จะช่วย

ขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน	

	 เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ เหมาะสมกับยุค

โลกาภิวัตน์	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำาหนด

องค์ประกอบในการพัฒนาเมืองใหม่	3	ด้าน	ได้แก่	

 1) Smart City 

 2) Smart Growth  

 3) Low Carbon City 

	 โดยยึดหลักแนวคิดมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาดังกล่าว

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

 Smart City เมืองอัจฉริยะ	 เมืองที่เน้นการ 

นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำาวัน	 (Internet	

of	Thing:	IoT)	

 Smart Growth	 เมืองที่รองรับการเติบโต

อย่างชาญฉลาด	 สร้างทางเลือกหลากหลายให้ผู้ท่ี 

อยู่อาศัย	 เช่น	 ระบบขนส่งมวลชน	 ที่สามารถ

รองรับทั้งการเดินเท้า	 จักรยาน	หรือรถไฟ	 และที่

สำาคัญลดการใช้รถยนต์มากข้ึน	 ซ่ึงจะทำาให้เกิด

การประหยัดพลังงาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 Low Carbon City เมืองคาร์บอนต่ำา	 เป็น

เมืองท่ีมีระบบนิเวศน์สมดุลและเกื้อกูลกับผู้ ท่ี 

อยู่อาศัย	 มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ	 ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

	 การพัฒนาเมืองใหม่มีเป้าหมายเพื่อให้

ทิศทางการพัฒนาเมืองเป็นไปตามแผนงานของ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 ที่ร่างไว้เพื่อการพัฒนาพื้นที่	 EEC	

โดยมุ่งหวังให้เกิด

 ที่มาข้อมูล 

 1. กรมโยธาธิการและผังเมือง

 2. สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

  และสังคมแห่งชาติ
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ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทำางานใน EEC

เตรียมลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคล

เรื่อง |   สุวิดา   ธัญวงษ์

	 เมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2560	 คณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ	 “ร่างพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา

รัษฎากร	 (ฉบับที่...)	พ.ศ.	 ....”	ตามที่กระทรวงการคลัง

เสนอ	 ซึ่งเป็นการกำาหนดมาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู้มี

ความสามารถสูงระดับโลกให้มาทำางานในอุตสาหกรรม

เป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 หรือ	 EEC	 โดยให้สิทธิผู้ท่ีเข้าข่าย 

ตามมาตรการน้ี	 จะได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดาจาก	 “อัตราก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 

ของเงินได้สุทธิ	 ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” 

เหลือเป็น “อัตราร้อยละ 17 ของเงินได้พึงประเมิน”
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แนวคิดในการกำาหนดมาตรการนี้

โดยไม่อยู่ในฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน

	 รัฐเชื่อว่า	 การให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดาแก่ผู้มีความสามารถสูงที่ เข้ามา 

ทำางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ี	 EEC 

จะเป็นมาตรการสำาคัญท่ีจะช่วยดึงคนเหล่านั้น 

จากต่างประเทศให้เข้ามาทำางานในอุตสาหกรรมที่

ประเทศต้องการได้

	 บทความนี้จัดทำาขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัว

ศึกษากันในเบื้องต้นก่อน	 เมื่อใดท่ีมาตรการมีการ

ประกาศใช้แล้ว	 ท่านจะได้มีพื้นความรู้ความเข้าใจ

บ้างไม่มากก็น้อย	 เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเพิ่มเติม

ถึงแนวปฏิบัติในการย่ืนขอใช้สิทธิต่อไป	 โดยในช่วงท่ี 

ผู้เขียนจัดทำาบทความนี้	(ต้นเดือนมิถุนายน)	สถานะ

ล่าสุดคือ	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ

พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว	

ซึ่งมีการแก้ไขเพียงถ้อยคำาเล็กน้อยเพื่อให้ถูกต้อง

เหมาะสมยิ่งขึ้น	 ลำาดับต่อไปคือสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจะได้นำาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ข้ึนทูลเกล้าฯ	ถวาย	เพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

	 การกำาหนดมาตรการลดหย่อนอัตรา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้	 เกิดจากแนวคิด

ท่ีต้องการจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลก 

(Global	Talent)	ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันทำางานอยู่ในต่างประเทศให้มา

ทำางานในประเทศไทย	 เพื่อให้เกิดการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมทั้ง 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะท่ีเก่ียวข้อง

	 การจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลก

ให้มาทำางานในประเทศไทย	 จำาเป็นต้องทำาให้ 

มีค่าตอบแทนมากเพียงพอแก่การย้ายงาน

และถ่ินฐาน	 ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำาให้เกิด 

ความเหล่ือมล้ำากับชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ที่ปัจจุบันทำางานอยู่ในประเทศไทย	จึงกำาหนด 

หลักเกณฑ์ที่ มุ่งเน้นผู้มีความสามารถสูงที่ 

ยังไม่มีในประเทศไทยเท่านั้น	 โดยเชื่อว่า	

การกำาหนดมาตรการเช่นนี้จะไม่ทำาให้รัฐต้อง 

สูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีความสามารถ

สูงระดับโลกซึ่งทำางานอยู่ในต่างประเทศ	 
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 ตามท่ีกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราช 

กฤษฎีกาซ่ึงเป็นการกำาหนดมาตรการภาษี 

เพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มา 

ทำางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการ 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

นั้น	 คำาสำาคัญท่ีจะต้องมีการอธิบายความ 

เพิ่มเติมประกอบด้วย	 “ผู้มีความสามารถสูง 

ระดับโลก”	 “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 และ 

“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

	 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติ	 EEC	 ที่อยู่ 

ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานเพ่ือการพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	หรือ	สกรศ. 

นั้นมีชื่อว่า	 “ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่พัฒนา 

พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....”	ซึ่งไม่มีคำาว่า 

“ระเบียง”	แล้ว	ผู้เขียนไม่ทราบว่า	ชื่อเรียกพื้นที่ 

EEC	 ในภาษาไทยสุดท้ายจะใช้คำาว่าอะไร	 แต่ 

ในบทความน้ี	จะขอใช้ช่ือตามท่ีกระทรวงการคลัง 

เสนอ	คือ	ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

	 ก่อนท่ีจะทราบคุณสมบัติของบุคคลที่จะ

เข้าข่ายได้รับสิทธิตามมาตรการนี้	 จำาเป็นจะ

ต้องทำาความเข้าใจอุตสาหกรรมเป้าหมายก่อน	

จึงจะเข้าใจท่ีมาและลักษณะของผู้ที่จะเข้าข่าย 

ได้รับสิทธิตามมาตรการ	ดังน้ันจึงขอเร่ิมต้นอธิบาย 

ท่ี	“อุตสาหกรรมเป้าหมาย”	ก่อนเป็นลำาดับแรก

	 อุตสาหกรรมเป้าหมายในที่นี้	 หมายถึง	 กลุ่ม

อุตสาหกรรมที่จะเป็นเครื่องยนต์กลไกใหม่ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป 

ในอนาคต	 หรือ	 New	 Engine	 of	 Growth	 ซึ่ง 

ประกอบไปด้วย	10	กลุ่มอุตสาหกรรม	ได้แก่

ถอดรหัสคำาสำาคัญของ
มาตรการทางภาษีนี้

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ว่านี้
คืออะไร?

ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติ EEC 
ของสำานักงานเพื่อการพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรือ สกรศ. 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

  (1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

  (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

  (3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
  และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  (4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ

  (5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

  (6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

  (7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

  (8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

  (9) อุตสาหกรรมดิจิทัล

  (10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
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	 ดังน้ันระหว่างท่ีรัฐต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 

ในประเทศให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น	ทางลัดหนึ่งที่จะ 

ช่วยให้ประเทศไทยมีคนที่มีความสามารถสูง 

พร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยี 

ขั้นสูง	 อย่างหุ่นยนต์หรือการบินได้	 ก็คือการนำา 

ผู้มีความสามารถสูงจากต่างประเทศเข้ามาเป็น 

กำาลังหนุนในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ	ให้เกิดข้ึน 

ในประเทศได้สำาเร็จ

	 จากการศึกษาของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล	

พบว่า	10	อุตสาหกรรมนี้	จะช่วยสร้างเศรษฐกิจ

ท่ีดีให้กับประเทศได้	ประกอบด้วยกลุ่มท่ีมีศักยภาพ

อยู่แล้วในประเทศไทย	 ซ่ึงสามารถต่อยอดหรือ 

ยกระดับให้เติบโตยิ่งๆ	 ข้ึนไปได้	 และกลุ่ม

อุตสาหกรรมใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทยหรือมี

น้อยมาก	 แต่หากเกิดขึ้นในประเทศแล้ว	 จะช่วย

สร้างความเป็นไปได้และขยายการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยได้มากขึ้นกว่าการอาศัยเฉพาะ

อุตสาหกรรมที่มีฐานอยู่แล้วในประเทศไทย

	 อุตสาหกรรมทั้ง	 10	 กลุ่มนี้	 เป็นที่ทราบ

กันดีว่าต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตหรือ

ให้บริการ	 ซ่ึงบุคลากรไทยในประเทศที่มีความ

สามารถและทักษะสูง	 ยังมีไม่เพียงพอต่อการ

ยกระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศหรือ

รองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ได้	 

จะทำาอย่างไรให้บุคลากรที่มีอยู่	ได้รับการพัฒนา

เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเป็นกำาลังสำาคัญในการ

ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและก้าวหน้า

ยิ่งข้ึน	 รวมถึงเป็นบุคลากรที่มีทักษะท่ีสามารถ

รองรับการเข้ามาของอุตสาหกรรมใหม่ๆ	 ท่ีใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงได้	

ทางลัดหนึ่งที่จะช่วยให้ไทย 
มีผู้ที่มีความสามารถสูง 

พร้อมต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

คือการนำาผู้มีความสามารถสูง
จากต่างประเทศ 

เข้ามาเป็นกำาลังหนุน 

เนื่องจากภาคตะวันออกเป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  
มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

ที่เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมที่สร้าง
เม็ดเงินจำานวนมากเข้าสู่ประเทศ
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	 “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”	 เป็น

คำาสำาคัญที่ปรากฏในการนำาเสนอมาตรการของ 

กระทรวงการคลังดังที่กล่าวไว้ข้างต้น	 สาเหตุที่

กำาหนดให้สิทธิเฉพาะการทำางานในพื้นท่ี	 EEC	

นั้น	 เนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรม 

เป้าหมายข้างต้นล้วนเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้ 

เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ระดับสูง	 และเม่ือ

พิจารณาความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ 

จะเกิดขึ้นที่ใด	 ก็ทำาให้นึกถึงภาคตะวันออก	

เนื่องจากภาคตะวันออกเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจสูง	 มีนิคมอุตสาหกรรมสำาคัญๆ	

หลายแห่งท่ีเต็มไปด้วยอุตสาหกรรมที่สร้าง 

เม็ดเงินจำานวนมากเข้าสู่ประเทศ	 มีสาธารณูปโภค

พื้นฐานท่ีพร้อมต่อการพัฒนาต่อยอดให้ มี

ศักยภาพยิ่งขึ้น

	 ด้วยเหตุนี้	 หากรัฐให้การสนับสนุนการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 พื้นท่ีภาคตะวันออกนี้ 

ย่อมมีความเป็นไปได้ท่ีจะเติบโตจนกลายเป็น

เขตเศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี	 และ

สามารถขยายไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำาคัญ

ของภูมิภาคอาเซียนได้	

	 รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ี

ภาคตะวันออกเป็นพิเศษ	 โดยเฉพาะ	 3	 จังหวัด

ที่เป็นแหล่งรวมการลงทุนท่ีสำาคัญของประเทศ	 

อันได้แก่	 จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 และฉะเชิงเทรา	

โดยหวังว่าพื้นที่ใน	3	จังหวัดนี้	 จะกลายเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษอันเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน

	 กระทรวงการคลังเสนอว่า	 กิจการใน	 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวต้องเป็นกิจการที่ 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม	 “กฎหมาย 

ว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย” หรือ 

“กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน” ด้วย

	 กฎหมายทั้งสองฉบับนี้	 ปัจจุบันอยู่ในความ

รับผิดชอบของบีโอไอ	 การที่กำาหนดว่า	 ผู้ที่จะได้

รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 จะ

ต้องเป็นผู้ที่ทำางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้

รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย

ฉบับใดฉบับหนึ่งข้างต้นนั้น	

	 อาจกล่าวได้ว่าบี โอไอเป็นหน่วยงานที่

กลั่นกรองให้ในเบื้องต้นก่อน	 ซึ่งเรื่องที่บีโอไอ 

ได้ดำาเนินการเตรียมไว้แล้วก็คือ	 บีโอไอได้แจ้ง 

ให้ทางกรมสรรพากรทราบว่า	กิจการใดบ้างที่เป็น 

กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง	 10	 กลุ่ม	 ซึ่ง

บีโอไอให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

สนับสนุนให้มีการลงทุนในพื้นท่ี	 EEC	 แต่ 

แล้วเหตุใดจึงต้องเจาะจง
เฉพาะการทำางานในพื้นที่ EEC

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ต้องได้สิทธิบีโอไอ
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 ในร่ า งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 	 ระบุ

คุณสมบัติของผู้มีเงินได้ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิ 

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ว่า	 “จะ

ต้องเป็นผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ที่มี

คุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ

กำาหนด”	 จึงหมายความว่า	 ภายหลังจากที่มี

การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้แล้ว	 จะต้อง

มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรออกมากำาหนด

คุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถใช้สิทธิประโยชน์	 รวมถึง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์	

อีกฉบับหนึ่งก่อน	 จึงจะสามารถมีการใช้สิทธิได้

ตามกฎหมาย	

	 ซ่ึงเมื่อมีประกาศออกมาแล้ว	 เราจึงจะ

ทราบได้ว่า	ผู้บริหาร	ผู้เชี่ยวชาญ	หรือนักวิจัยนั้น	 

จะต้องมีคุณสมบัติเช่นไร	 โดยเฉพาะ	 “ผู้บริหาร”	

น้ี	 อย่างไรจึงจะถือเป็นผู้มีความสามารถสูง 

ในระดับโลก	จำาเป็นต้องรอติดตามประกาศต่อไป

	 นอกจากน้ี	 ร่างพระราชกฤษฎีกาได้กำาหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่จะใช้สิทธิ

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้เพิ่มเติม	

กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ในทางปฏิบัติยังมิได้มีการคุยกันอย่างชัดเจน

ว่า	 กิจการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติให้

สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

จากบีโอไอก่อน	 จึงจะได้สิทธิด้านภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา	 จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องมีการหารือกัน 

ระหว่างสองหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการกำาหนดเงื่อนไขว่า

ต้องเป็นกิจการที่ได้สิทธิตามกฎหมายข้างต้น	

ประกอบกับเงื่อนไขอื่นๆ	 ที่จะกล่าวต่อไปนี้	

อาจพิจารณาได้ว่า	 บีโอไอต้องเป็นหน่วยงาน 

ท่ีพิจารณาเป็นด่านแรก	 โดยเม่ือผ่านเกณฑ์แล้ว 

จึงจะพิจารณาให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาต่อไป

	 รายละเอียดของเง่ือนไขต่างๆ	 จะขอ

เรียบเรียงให้ทราบดังนี้

ผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิ
ตามมาตรการ
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	 1)	 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินได้จากการเป็นลูกจ้าง

ตามสัญญาจ้างแรงงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล	 ที่ประกอบกิจการอยู่ใน	 10	 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย	 ซ่ึงกิจการดังกล่าวต้องตั้งสถานประกอบ

กิจการอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

	 2)	 ผู้นั้นต้องไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก่อนปี

ภาษีท่ีใช้สิทธิ	 แต่ถ้ามีการอยู่ก่อนปีภาษีที่ใช้สิทธิ	 ก็

ต้องเป็นการอยู่เพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่งหรือหลาย

ระยะเวลาที่รวมทั้งหมดแล้วไม่ถึง	180	วันในปีภาษีนั้น

	 3)	 ในปีภาษี ท่ี ใช้สิทธิ 	 ผู้ น้ันจะต้องอยู่ ใน

ประเทศไทยไม่น้อยกว่า	180	วัน	(จะแบบต่อเนื่องหรือ 

ไม่ต่อเนื่องก็ได้	 แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า	 180	 วัน

ในปีภาษีท่ีใช้สิทธิ)	 แต่มีข้อยกเว้นว่า	 ในปีภาษีแรก

ของการใช้สิทธิลดหย่อน	 กับปีภาษีสุดท้ายที่ใช้สิทธิ 

ลดหย่อน	จะอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า	180	วันก็ได้

	 จากหลักเกณฑ์ข้างต้น	 จะเห็นได้ว่ามิได้มีการ

กำาหนดสัญชาติของผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิได้	 จึง

สรุปได้ว่า	 จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ	 หากมี

คุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพกรจะประกาศกำาหนด	

ประกอบกับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น	 ก็สามารถ

ได้รับสิทธิลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตามมาตรการนี้

 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้ว	

ยังมีหลักเกณฑ์สำาคัญท่ีกระทรวงการคลัง

กำาหนดไว้อีก	ได้แก่

	 1)	 บุคคลผู้น้ันจะมีสิทธิเสียภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ	 17	 เฉพาะ

ระยะเวลาท่ีกิจการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลเท่าน้ัน	 โดยหากการได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการส้ินสุดลง 

ให้สิทธิสิ้นสุดลงด้วย

	 2)	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนฯ	 ผู้เป็น

นายจ้างจะต้องแจ้งการจ้างลูกจ้างดังกล่าว

ตามแบบที่กำาหนดต่อกรมสรรพากรก่อน 

จ่ายเงินได้	 ให้ลูกจ้างครั้งแรกของการจ้าง

แรงงาน	 โดยผู้มีเงินได้ดังกล่าวจะได้รับสิทธิ

ลดอัตราภาษีเงินได้สำาหรับเงินได้ที่ได้รับ

ตั้งแต่วันที่กรมสรรพากรได้รับแจ้งจากบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

	 3)	 เงินได้พึงประเมินที่กล่าวมานี้ 	

ต้องเป็นการจ่ายในประเทศไทยทั้งจำานวน

	 4)	 กรณีที่มีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา	 หากภายหลังพบการ 

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในปีภาษีใด	 ให้สิทธิ

ลดอัตราภาษีเงินได้ระงับไปเฉพาะปีภาษีนั้น

	 หลักเกณฑ์ทั้ง	 4	 ข้อข้างต้น	 โดยเฉพาะ

ข้อ	 1)	 จำาเป็นต้องมีการหารือกันในทาง

ปฏิบัติต่อไป

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 บทความนี้ 

จะช่วยเตรียมความพร้อมและลดความ

สงสัยให้กับผู้อ่านได้บ้าง	 ในเวลาที่ร่าง 

พระราชกฤษฎีกาน้ีได้ประกาศลงในราชกิจจาฯ 

แล้ว	 รวมถึงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ท่ีจะประกาศสืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าว	 

หลักเกณฑ์อันเป็นเงื่อนไขสำาคัญอื่นๆ
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เรื่อง | อุไรพร   ใจมูลวงศ์

 หากกล่าวถึงนโยบายด้านการลงทุนท่ีร้อนแรง 

ที่สุดในปีนี้ ทุกคนคงทราบดีว่ารัฐบาลมีนโยบาย 

การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 

4.0 จึงทำาให้เกิดนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออกหรือ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด 

ของภาคตะวันออก ซึ่งขับเคลื่อนโดยสำานักงาน

เพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(สกรศ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

“นวัตกรรมพาร์ค (EECi)” 
 “ดิจิทัลพาร์ค (EECd)”

มุ ่งสู ่
อุตสาหกรรม 4.0 

มาทำาความรู้จัก
“นวัตกรรมพาร์ค (EECi)” และ”ดิจิทัลพาร์ค (EECd)”

 ในการนี้รัฐบาลไทยได้จัดตั้ง “นวัตกรรมพาร์ค   

(EECi)” และ “ดิจิทัลพาร์ค (EECd)” ข้ึนพร้อมๆ กัน  

เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็น 

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New  

Engine of Growth) และเพ่ืออำานวยความสะดวกให้

กับผู้ประกอบการ EEC รวมถึงรองรับความเจริญ 

ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล ของประเทศไทยใน

อนาคตอันใกล้
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 2) เช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมของไทยกับระบบ 

การค้าของโลกผ่านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะตลอด 

ห่วงโซ่อุปทาน (End-to-End Intelligent Supply Chain)  

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมให้ 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 

การค้าการลงทุนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

 (3) ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

ทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมเพื่อเป็น 

พื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ 

อุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

และอุตสาหกรรมทั่วประเทศในอนาคต

 (4) เช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศกับต่างประเทศ 

เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมของประเทศรองรับความ

ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณาการ 

การทำางานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา 

และภาครัฐ โดยพิจารณาในมิติของการส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง และ 

ความชัดเจนต่อเนื่องของนโยบายและมาตรการ 

ส่งเสริม (Triple Helix) และขยายผลต่อยอดไปสู่การ 

มีส่วนร่วมของประชาชน (Quadruple Helix)

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นว่า  

การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในพ้ืนที่ระเบียง 

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นกลไกสำาคัญ ที่จะ 

ก่อให้เกิดการค้า การลงทุนและกำาลังคนของประเทศ 

และภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายทั้ง 10 

อุตสาหกรรมนั้น เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องการ 

ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง 

จึงเสนอแนวทางการยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

พิเศษภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วย 

เทคโนโลยีและนวัฒกรรม (EECi) เพื่อผลักดันให้ 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 

อัจฉริยะ (Intelligent Technology) ที่สำาคัญของภูมิภาค 

โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อน 

EECi 

 วัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานหลักดังนี้ 

 (1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

อัจฉริยะของไทย เพื่อถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรม 

เป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และ 

ระบบอัตโนมัติ ในราคาท่ีเหมาะสม และสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับอุตสาหกรรรมในพ้ืนท่ี ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรม

ใหม่ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอากาศยาน

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi : Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม  กล่าวถึงจุดเด่นของ
โครงการว่าเป็นการสร้างพื้นที่ที่มี

ระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ 
หรือเป็นเมืองนวัตกรรม 

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในขณะนั้น ซ่ึงเป็นผู้ริเริ่ม EECi)  

ได้กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการว่าเป็นการสร้าง

พื้นที่ท่ีมีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ 

หรือเป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ที่เป็น 

ต้นแบบของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในลักษณะองค์รวม มีการทำางานร่วมกัน 

ตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งจะทำาให้ใช้ทรัพยากร 

ร่วมกันเพ่ือก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการรวม

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม  

(Fabrication Laboratory & Test-bed Sandbox)  

ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและ

อุปกรณ์อัจฉริยะ 

 โดยจัดตั้งเป็นเขตทดสอบนวัตกรรมอัจฉริยะ

ของประเทศ ที่ผ่อนปรนกฎระเบียบที่อาจเป็น

อุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งเป็น

ชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูง

ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับ

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำ า ไปสู่  

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 (5) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ 

ประเทศนวัตกรรม (Innovation Thailand)  

ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีสมบูรณ์ 

ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของ

งานวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการวิจัยท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ห้องทดลองภาคสนาม 

(Living Lab) ศูนย์ทดสอบชั้นนำา ควบคู่กับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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 EECi ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ วังจันทร์ 

วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง และพื้นที่อุทยานรังสรรค์

นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park, 

SKP) อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 โดยบริ เวณวั ง จันทร์ วั ล เล่ ย์ น้ั นมี เ น้ื อ ท่ี

ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ARIPOLIS 

ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ และ 

BIOPOLIS อุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งพัฒนาร่วมกัน 

ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) และ ปตท. เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัย 

EECi ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 แห่ง  
ได้แก่ วังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง 

และอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ภาพ: ฐานเศรษฐกิจ 5 เมษายน 2560

 ภาพ: ฐานเศรษฐกิจ 5 เมษายน 2560

แห่งนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิตระดับ 

ห้องปฏิบัติการไปสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นทางถึงปลายทาง 

การดำาเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก 

จะเป็นการพัฒนาร่วมกับ สวทช. บนพ้ืนท่ีประมาณ 

350 ไร่ และการพัฒนาพื้นที่แบ่งออกเป็น 3  

พื้นที่หลัก ได้แก่  

 1.พื้นที่กลุ่มอาคารงานวิจัยและทดสอบ 

(Buildable Area & Test Bed) ซึ่งพัฒนาโดย สวทช. 

เป็นหลัก โดยมีบริษัทในกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)  และ 

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำากัด (มหาชน) 

ให้การสนับสนุน  

 2.พ้ืนท่ีส่วนกลางและการพาณิชย์ (Recreation 

Area & Commercial Zone) 

 3.พื้นที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนและพ้ืนที่ 

สีเขียว (Sustainable and Usable Green Area)
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 อีกพื้นที่ ของ EECi เรียกว่า อุทยาน 

รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation 

Park, SKP) อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 

ประมาณ 120 ไร่ ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการบิน 

และอวกาศ (Aerospace) โดยเป็นโครงการ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภายใต้การกำากับดูแลของ 

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) (สทอภ.) พื้นที่นี้จะมีการพัฒนา 

พื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม 

ไทยโชต ณ อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็น 

ศูนย์ปฏิบัติงานหลักของ สทอภ. โดยจะทำาหน้าที่ 

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 

ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางและระดับ 

อุตสาหกรรม แนวทางนี้จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศ 

ไทยเป็นผู้นำาการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามความร่วมมือ

สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ 

พิเศษภาคตะวันออก (EECi : Eastern Economic  

Corridor of Innovation) ร่วมกับภาคเอกชน สถาบัน 

การศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้เกียรติ 

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 โดยความร่วมมือนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบ

ด้วยหน่วยงานภาครัฐ 50 หน่วยงาน และภาคเอกชน  

20 หน่วยงาน อาทิ 

ความคืบหน้าของ EECi 

 บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) 
 บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำากัด 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
 บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทวาจำากัด (มหาชน) 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 
 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำากัด (มหาชน)
 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 

 คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 
 บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำากัด 
 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด 
 บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
 สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 
 ประชารัฐ กลุ่ม D5 การพัฒนาคลัสเตอร์

 ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำากัด (มหาชน)
 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำากัด
 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำากัด
 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำากัด 
 Corbion Purac (Thailand) Ltd.
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 ทั้งน้ี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ให้พัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก” ให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ มีความ 

เข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์ 

ทดสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก 

ส่วนหน่วยงานภาคการศึกษา 15 หน่วยงาน ได้แก่ 

 Chinese Academy of Sciences (CAS), 
 Korea Advanced Institute of Science & 

 Technology (KAIST), 
 Japan-ASEAN Science, Technology, and 

 Innovation Platform (JASTIP), 
 Kyoto University, Tokyo Tech 
 สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ 

 (Fraunhofer-Gesellschaft)

 นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวยังมีสถาบันวิจัยใน

ประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีก 10 หน่วย

งาน ได้แก่

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 (องค์การมหาชน) 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

 เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สถาบันยานยนต์

 สำาหรับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ที่เข้าร่วมมี 5 หน่วยงาน ได้แก่

 สถาบันวิทยสิริเมธี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 สถาบันไทย - เยอรมัน
 โรงเรียนกำาเนิดวิทย์
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 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ 

เล็งเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น โครงการ EEC โดยกระทรวง 

อุตสาหกรรม โครงการ EECi โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และโครงการ EECd โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม (ดีอี) ล้วนเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

ภาคเศรษฐกิจของชาติ เป็นการรวมตัวของประเภทกิจการ

ที่เอ้ือต่อการทำางานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำา

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล และ

ยังส่งผลต่อการพัฒนาภาคสังคมของไทยให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน 

 ดังน้ันบีโอไอ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน ที่ 4/2560 เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 

โดยให้สิทธิประเภทกิจการตามประกาศดังกล่าว เพ่ิมจาก 

สิทธิบีโอไอปกติ คือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 

อีก 5 ปี สำาหรับกิจการที่ตั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

และระยอง ทั้งน้ีมาตรการสนับสนุนนักลงทุนใน EEC 

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 

เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) 

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ว่า

ได้นำาเสนอการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์)       

บนพื้นที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 

(มหาชน) หรือ แคท จำานวน 700 ไร่ อำาเภอ 

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็น 

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางด้าน

ดิจิทัลของภูมิภาค ที่เน้นให้เกิดการลงทุนเพื่อ

การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์

นวัตกรรมดิจิทัล บนพ้ืนฐานของการเป็นศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และศูนย์

ข้อมูลของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลของไทย ซึ่งรายละเอียด 

ของโครงการผู้สนใจสามารถสอบถามได้จาก

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัล 
พาร์ค ไทยแลนด์) “EECd”

สิทธิประโยชน์บีโอไอใน  
“นวัตกรรมพาร์ค (EECi)” กับ 
“ดิจิทัลพาร์ค (EECd)”

เสนอจัดตั้งเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์)

เพิ่มจากสิทธิบีโอไอปกติ คือ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 

50 อีก 5 ปี สำาหรับกิจการที่ตั้งใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
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ที่บีโอไอส่งเสริมเป็นมาตรการเฉพาะกิจ ขณะรอ 

การพิจารณา พ.ร.บ. EEC ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดังนั้นจึงมีการกำาหนดวันสิ้นสุดการขอรับส่งเสริม 

การลงทุน เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อ 

อำานวยความสะดวกให้นักลงทุน และป้องกันการ 

สับสนต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐ 

 หากพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการการ

ผลิตแล้ว นักลงทุนที่สนใจลงทุนด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังสามารถยื่นขอรับการ

ส่งเสริมฯ ในหมวดนวัตกรรม (หมวด 8 การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ของบัญชีประเภทกิจการ

ท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนที่ ส.1/2560 เรื่อง การให้การส่งเสริม

กิจการการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย 

จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านพัฒนา

เทคโนโลยีเป้าหมาย ที่เต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 

พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ร่วมพิจารณาให้การ 

ส่งเสริมฯ ซ่ึงขณะนี้ยังไม่มีการกำาหนดวันสิ้นสุด 

ขอรับการส่งเสริมฯ 

 การส่งเสริมหมวด 8 “การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม” ที่เพิ่มขึ้นนั้น นับเป็นอีกก้าวสำาคัญ

ของบีโอไอ สู่ประเทศไทย 4.0  

 ที่มาข้อมูล

	 ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 EECi	 เมืองนวัตกรรมในระเบียง 

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจใหม่

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 Facebook	 ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	

18	พฤศจิกายน	2016

	 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 

(สทอภ.)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 http://www. 

gistda.or.th

	 โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	 (Space	 

Krenovation	 Park:	 SKP)	 ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	

หรือ	(สทอภ.)	http://skp.gistda.or.th/txp/page/14/about-skp

	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 https://www.

nstda.or.th/th/news/5203-20170405-eeci

	 เนรมิต!	“วังจันทร์วัลเล่ย์”	เขต	EECi	5	April	2017		http://

www.thansettakij.com/content/139190

	 Phornphan	Tannukit,	Ph.D	;	Director	of	Strategy	and	

Planning	Division

	 Office	 of	 the	 National	 Digital	 Economy	 and	 Society	

Commission	Ministry	of	Digital	Economy	and	Society,	May	17

	 รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ	 แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ครั้งแรก	 รมว.กระทรวง 

ดิจิทัลฯ	http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3201

	 บอร์ดดีอี	 ไฟเขียวตั้งดิจิทัลพาร์ค	 ไทยแลนด์	 หวังดึง 

นักธุรกิจต่างชาติร่วมสร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ในอีอีซี	 พร้อม

เพิ่มบทบาทไปรษณีย์ไทย	5,000	กว่าแห่งทั่วประเทศไทย	หนุน

การเติบโตอีคอมเมิร์ซชุมชน	 พฤหัสบดีที่	 20	 เมษายน	 2560	

https://www.dailynews.co.th/it/569247
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ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก



เรื่อง | สุทธิเกตติ์   ทัดพิทักษ์กุล

	 ในตอนที่แล้ว	 เราไปดูกรณีศึกษาการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไอร์แลนด์ 

และอิสราเอล	 ซึ่ง	 2	 ประเทศดังกล่าวเป็น

ประเทศที่	“World	Economic	Forum’s	Global 

Competitiveness	 Report	 2016-2017”	 ให้

คะแนน	เป็นอันดับ	1	และอันดับ		6	ของโลก 

ในด้านการลงทนุจากต่างประเทศและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี	(FDI	and	Technology	Transfer)

	 วารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับน้ี	 เรายัง

คงอยู่กับกรณีศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ของต่างประเทศ	 ซึ่งจะพาท่านผู้อ่านไปพบกับ

เรื่องราวอีก	 2	 ประเทศที่มีรูปแบบการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจ	 การศึกษา	 รวมทั้งจ�านวน

ประชากรคล้ายกับประเทศไทย	 หนึ่งในนั้น 

เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราคือ	 มาเลเซีย	 ส่วน

อีกประเทศคือไต้หวัน	

มาเลเซีย และไต้หวัน 

กรณีศึกษา
การถ่ายทอด

เทคโนโลยี
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นโยบาย	 New	 Economic	 Policy	 (NEP)	 ส่งเสริมการ

ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก	 (Export	–	Oriented	Policy)	ซึ่ง

ผลของนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในทางบวก 

ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาเลเซียอย่างมาก	 ได้แก	่

การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนมาก	 ท�าให้

เศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโต	 ลดความยากจน	รวมทั้ง 

ยังมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย	 นอกจากนั้น 

ยังมีส ่วนผลักดันให ้สินค ้าอุตสาหกรรมบางชนิด 

มีการผลิตในมาเลเซียและมีการส่งออกจ�านวนมาก 

ได้แก่	 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 และเครื่องใช้ไฟฟ้า	 โดย 

ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดสู ่อุตสาหกรรมเทคโนโลย	ี 

ระดับสูงตามล�าดับ	

	 อย่างไรก็ตามผลกระทบในทางลบก็คือ	 ท�าให้

มาเลเซียต้องพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอก	 ซึ่งรัฐบาล

มาเลเซียมีความกังวลว่าหากเกิดภาวะวิกฤติการณ์

เศรษฐกิจโลก	 หรือภูมิภาค	 ก็จะส่งผลกระทบต่ออัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเป็นอย่างมาก

 มาเลเซียยังอยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มีรายได  ้

ปานกลางและเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกไป

ต่างประเทศติดอันดับต้นของกลุ่มประเทศอาเซียน	

โดยเฉพาะสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงถือว่า

การพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียประสบความส�าเร็จ	

เนื่องจากสามารถเปลี่ยนจากประเทศท่ีต้องพ่ึงพา

การผลิตเหมืองแร่และการส่งออกสินค้าเกษตร	 เช่น	

ปาล์มน�้ามัน	 ยางพารา	 และดีบุก	 กลายมาเป็น

ประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการผลิตสินค้าและ

บริการเช่นในปัจจุบัน

	 World	 Economic	 Forum’s	Global	 Competi- 

tiveness	 Report	 2016 - 2017	 ได้จัดให้ประเทศ

มาเลเซียอยู่ในอันดับที่	25	จาก	138	ประเทศทั่วโลก 

ด้านการลงทนุจากต่างประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(FDI	and	Technology	Transfer)

	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของ

มาเลเซียเริ่มขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1970	 โดยรัฐบาลได้ออก

มาเลเซีย 2020 
เป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนา
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รัฐบาลมาเลเซียมีการใช้แผน
พัฒนาอุตสาหกรรมฉบับที่  2 

กำาหนดพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
มีความสามารถในการแข่งขันและ

ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น

	 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนฉบับท่ี	 2	

ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก	 โดยภาค

อุตสาหกรรมมาเลเซียเติบโตโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	

6.2	ต่อปี

	 ปี	ค.ศ.2006	รัฐบาลมาเลเซียได้มีการประกาศ

ใช้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมฉบับที่	3	ซึ่งแผนฉบับนี้ 

ต้องการเสริมสร้างบทบาทของมาเลเซียในด้าน	

การค้าระหว่างประเทศ	 เน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์

ที่มีศักยภาพสูง	เช่น	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	 สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง	 เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์	 และการพัฒนาสินค้ามาเลเซีย

ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสู ่การเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้ว	 หรือประเทศที่มีรายได้สูงภายในป	ี

ค.ศ.	2020	ให้ได้	 ส�าหรับหน่วยงานของรัฐบาล

มาเลเซียที่รับผิดชอบด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

มี	 2	 หน่วยงานส�าคัญที่ออกมาตรการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ได้แก่

	 1.	 Malaysian	 Investment	 Development	 

Authority	(MIDA)

	 2.	 Malaysian	 Technology	 Development	

Corporation	(MTDC)

	 	 ส�าหรับมาตรการที่น่าสนใจที่มีส่วนในการ 

ผลกัดันให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลย	ีมรีายละเอยีด 

และเงื่อนไขที่น่าศึกษา	ดังนี้

	 รัฐบาลมาเลเซียจึงมีแนวความคิด	 ที่จะยกระดับ

ประเทศ	 เพื่อไม่ให้พึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ

มากเกินไป	 โดยได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

มาเลเซียขึ้น	 เริ่มในปี	 ค.ศ.	 1985	 โดยประกาศใช้ 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมฉบับที่	 1	 เพื่อส่งเสริม 

ผู้ประกอบการมาเลเซียมากข้ึนและประกาศวิสัยทัศน์		

2020	 (Vision	 2020)	 ก�าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา

มาเลเซียให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี		2020

				 ในปี	ค.ศ.	1995	รัฐบาลมาเลเซียได้มีการใช้แผน

พัฒนาอุตสาหกรรมฉบับที่	 2	 โดยก�าหนดพัฒนาภาค

อุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันและ

ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น	 ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ส�าคัญ	

2	ประการคือ	

	 1)	 กลยุทธ์ Manufacturing ++	 เป็นการขยาย

ฐานจากเดิมที่เน้นการผลิตไปสู่การวิจัยและพัฒนา	

การออกแบบผลิตภัณฑ์	 และรวมถึงการตลาดและ

กระจายสินค้า	พร้อมกันนี้	ผู้ประกอบการในมาเลเซีย

จะต้องเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 ตลอด

ทั้งห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	โดยเน้นทั้งในส่วนการ

เพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรม	ระบบการบริหารจัดการ

	 2)	 การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบ

คลัสเตอร์เป ็นการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมระหว่างบริษัทขนาดใหญ่	 และกลุ ่ม

บริษัทขนาดเล็กซึ่งจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้การพัฒนา

ผู้ประกอบการ		SMEs
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      MIDA	 เป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน

ของมาเลเซียมีหน้าที่และบทบาทเช่นเดียวกับ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ 

บโีอไอของไทยนัน่เอง	ซึง่	MIDA	มมีาตรการส่งเสรมิ

การลงทุนที่หลากหลาย	 แต่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี	มีอยู่	2	มาตรการ	คือ

	 •	 มาตรการสร ้างแรงจูงใจส�าหรับ

โครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 มีเงื่อนไขจะต้อง 

เป็นนิตบิคุคลสญัชาตมิาเลเซียท่ีมสีดัส่วนค่าใช้จ่าย 

ในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขายมากกว่าร้อยละ 

1	 ต่อปี	 โดยก�าหนดเงื่อนไขระยะเวลาไว้	 3	 ปี 

จะต้องด�าเนินการให้ได้ตามเงื่อนไข	 และจะต้องมี 

สดัส่วนพนกังานด้านวทิยาศาสตร์ทีม่ปีระสบการณ์ 

อย่างน้อย	5	ปี	ในสดัส่วนร้อยละ	15	ของพนกังาน

ทั้งหมด	 ท้ังนี้หากสามารถด�าเนินการได้	 ก็จะได้

รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	 5	 ปี	

 โครงการของ MIDA

ส�าหรับโครงการริเริ่ม	 (Pioneer	 Project)	 หรือหาก 

ไม่ใช้โครงการริเริ่มก็จะได้รับส่วนลดภาษีจากการ

ลงทุน	(Investment	Tax	Allowance)	ร้อยละ	60	ของ

เงินลงทุน	ในระยะเวลา	5	ปีโดยสามารถน�ามาใช้หัก

ได้ถึงร้อยละ	100	ของภาษีในแต่ละปี

	 •	 มาตรการด้านการวิจัยและพัฒนา	 มี

เงื่อนไขว่ากิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาจะต้อง

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	ทั้งนี้รายได้ 

ร้อยละ	 70	 ของโครงการจะต้องมาจากรายได้จาก

การวิจัยพัฒนา	 ซึ่งหากสามารถด�าเนินการได้	 ก็จะ

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	 5	 ปี	

ส�าหรับโครงการริเริ่ม	 (Pioneer	 Project)	 หรือหาก 

ไม่ใช้โครงการริเริ่มก็จะได้รับส่วนลดภาษีจากการ

ลงทุน	 (Investment	 Tax	 Allowance)	 ร้อยละ	 100	

ของเงินลงทุน	 ในระยะเวลา	 10	 ปี	 โดยสามารถ 

น�ามาใช้หักได้ไม่เกินร้อยละ	70	ของภาษีในแต่ละปี

MIDA เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนของ

มาเลเซียมีหน้าที่และบทบาท
เช่นเดียวกับบีโอไอของไทย
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 MTDC	 เป ็นหน่วยงานภายใต ้กระทรวง 

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	หน่วยงานนี ้

จะสนบัสนนุการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีห้กบันติบิคุคล

สัญชาติมาเลเซีย	 มีโครงการที่น่าสนใจ	ดังนี้

 โครงการ Technology Acquisition Fund 

(TAF) เป็นโครงการเงินกองทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

เทคโนโลยี	ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยให้นิติบุคคลสัญชาติ

มาเลเซีย	 สามารถได้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ที่มีราคาแพงมาใช้ในโครงการได้	 โดยจะได้รับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนบางส่วน	ดังนี้

	 •	 การขออนุญาตใช้เทคโนโลยี	 จ�ากัดไว้ท่ี

ร้อยละ	 70	 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	 แต่ไม่เกิน	

2.8	ล้านริงกิต

	 •	 การซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ เป ็น

ลิขสิทธิ์เฉพาะของผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี	 จ�ากัด

ไว้ที่ร้อยละ	 50	 ของค่าใช้จ่าย	 แต่ไม่เกิน	 1.2	 ล้าน 

ริงกิต

	 โดยผู้ท่ีได้รับการสนับสนุน	 จะต้องมีการจ่าย

เงินคืนแต่ไม่มีดอกเบี้ย	 โดยเริ่มจ่ายคืนในปีที่	 3	

เป็นระยะเวลา		2	ปี

 

MTDC เป็นหน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หน่วยงานนี้จะสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้กับ
นิติบุคคลสัญชาติมาเลเซีย

 โครงการของ MTDC

 โครงการ Commercialisation of Research and 

Development Fund (CRDF)	เป็นโครงการทีม่เีป้าหมาย

เปลี่ยนงานวิจัยให้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์	 โดย

มุ่งเน้นสนับสนุนนิติบุคคลมาเลเซีย	ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

ไปจนถึงระดับใหญ่	 ซึ่งมีทั้งเงื่อนไขให้เงินกินเปล่าและ 

ใช้คืนเพียงร้อยละ	12.5	–	50		เท่านั้น	โดยค่าใช้จ่ายที่ 

จะได้รบัการสนับสนนุมีต้ังแต่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเทคโนโลยี 

การบริหารงาน	 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

แต่มีเงื่อนไขที่ส�าคัญที่สุดคือ	 จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

งานวิจัยให้สามารถน�ามาใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์

โดยก�าหนดระยะเวลาไว้	4	ปีคอื	เริม่ด�าเนนิการ	2	ปีแรก 

และเริ่มจ่ายคืนอีก	2	ปีถัดมา

 โครงการ Business Growth Fund (BGF) 

โครงการน้ีมุ่งเน้นการให้เงินทุนกับผู้ประกอบการที่อยู ่

ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงงานวิจัยให้สามารถ 

มาใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์	 และโครงการนี้ยังสามารถ 

ร่วมทุนในบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงได้	 โดยมีหลักเกณฑ์ 

คือ	 จะต้องเป็นโครงการท่ีมีชาวมาเลเซียถือหุ ้นอยู ่ 

อย่างน้อยร้อยละ	70	มรีายได้ขัน้ต�า่	1.5	ล้านริงกิตต่อปี 

โดยจะสามารถได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด	 10	 ล้านริงกิต 

(ประมาณ	80	ล้านบาท)	ภายในระยะเวลา	5	ปี	ในรูปแบบ 

การให้เงินทุนโดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดแปลงสภาพได้	

(Redeemable	Convertible	Preference	Shares)

	 ทัง้หมดนีค้อื	 มาตรการสนบัสนนุด้านการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีให้กับผู ้ประกอบการมาเลเซียของรัฐบาล	 

อย่างไรก็ตามการทีป่ระเทศมาเลเซยีมอีนัดบัการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีในระดับทีส่งูนอกเหนอืจากมาตรการสนบัสนนุ

ของรัฐบาลแล้ว	 ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียยัง

สามารถพูด	 อ่าน	 ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งถือ

เป็นข้อได้เปรียบในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
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	 อย่างไรก็ตามประเทศญี่ปุ ่นได้วางโครงสร้าง

พื้นฐานไว้อย่างดีมากในช่วงยึดครองไต้หวัน	 โดย

ก่อสร้างถนน	 ไฟฟ้า	 ระบบชลประทาน	 เครือข่าย

โทรเลข	 โทรศัพท์	 รวมถึงวางระบบธนาคาร	 สหกรณ์	

และการศึกษา	 รวมทั้งชาวไต้หวันสามารถพูดและ

เขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี	 เอื้ออ�านวยต่อการ

ติดต่อท�าธุรกิจกับญี่ปุ ่นแทนจีนในเวลาต่อมา	 ซึ่ง 

ขณะนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

 เศรษฐกจิไต้หวนัพึง่พาความช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิ 

จากสหรัฐฯ	 เป็นอย่างมาก	 โดยเมื่อปี	 ค.ศ.	 1951	 

ความช่วยเหลอืจากรฐับาลสหรฐัฯ	มสีดัส่วนสงูถึงร้อยละ  

10	 ของ	 GDP	 ของไต้หวัน	 แต่ความช่วยเหลือลดลง 

ตามล�าดับเหลือร้อยละ	2	ในปี	1965	ซึ่งเป็นปีสุดท้าย

ที่สหรัฐฯ	ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ ไต้หวัน

	 ในช่วงทศวรรษที่	 1970	 เศรษฐกิจไต้หวันเริ่ม

เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ	 โดยแต่เดิมอุตสาหกรรม

ไต้หวันพ่ึงพาแรงงานราคาถูก	 แต่ค่าจ้างแรงงานได้

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้บริษัทต่างชาติเริ่มย้าย

ฐานการผลติออกไปยงัประเทศทีม่ค่ีาจ้างแรงงานต�า่กว่า 

รัฐบาลจึงพยายามยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อหลีกหนี

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	 “Hong Kong Trap” หรือ  

“กับดักของฮ่องกง”	 ซึ่งเป็นช่ือที่เรียกขานกรณีของ 

ฮ่องกง	ซึ่งไม่สามารถยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทค 

ได้	โดยเศรษฐกิจยงัคงพึง่พาอุตสาหกรรมเบาเป็นหลกั

 ไต้หวันได้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วไปสู ่

อตุสาหกรรมเทคโนโลยสีงู	โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลย ี

สารสนเทศ	ปัจจุบนัได้ก้าวไปสูยุ่คแห่งนวัตกรรม	โดยมี

ความสามารถในการแข่งขันอันดับต้นๆ	ของโลก	และ 

World	Economic	Forum’s	Global	Competitiveness	

Report	2016 - 2017	ให้คะแนนเป็นอันดบั	9	ของโลก 

ในด้านการลงทุนจากต่างประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(FDI	and	Technology	Transfer)		 นับเป็นกรณีศึกษา 

ส�าคัญของประเทศไทย	 เพราะไต้หวันมีรูปแบบการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย	 รวมท้ัง 

เป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

เช่นเดียวกับประเทศไทย	 ซึ่งแตกต่างจากกรณีศึกษา

ของ	3	ประเทศก่อนหน้านี้

	 	 หากย้อนไปในปี	 ค.ศ.	 1949	 เมื่อกองทัพของ

ฝ่ายจีนคณะชาติพ่ายแพ้ต่อกองทัพจีนคอมมิวนิสต์	

รัฐบาลจีนคณะชาติ	 พร้อมกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่

จ�านวน	 1.6	 ล้านคนได้อพยพมายังไต้หวัน	 ได้ส่งผล 

กระทบต่อเศรษฐกิจไต้หวันมาก	เนื่องจากไม่สามารถ

ส่งออกไปยงัจนีซึง่เดมิเป็นตลาดหลกัได้	ขณะเดยีวกนั

สินค้าก็มีคุณภาพต�่า	ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศ

ตะวันตกได้	 เศรษฐกิจของไต้หวันในเวลานั้นถือว่า	

อยู่ในภาวะตกต�่าเป็นอย่างมาก	 ประชากรมีรายได้

ต่อหัวในระดับต�่ากว่า	 100	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อปี	 ซึ่ง

เป็นระดับเดียวกับของอินเดีย

ไต้หวัน
จากเกาะเล็กๆ สู่การเป็น
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชั้นนำาของโลก
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	 หน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันได้มีโครงการที่มีส่วน 

ในการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 จนไปสู ่

ระดับที่สามารถสร้างแบรนด์สินค้าไต้หวันได้	 โดยมี

โครงการที่น่าศึกษา	ดังนี้

 โครงการ Taiwan Rapid Innovation Prototyping 
League for Enterpreneurs (TRIPLE) เป็นโครงการ
ที่ รวบรวมผู ้ผลิตตัวต ้นแบบช้ันน�าของไต ้หวันและ

สถาบันวิจัยพัฒนาที่มีชื่อเสียง	มาจับคู่ตั้งบริษัทใหม่	โดย	

TRIPLE	จะคอยช่วยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยี	ปัจจุบัน		

TRIPLE	 มีสมาชิกมากกว่า	 260	 กลุ่มอุตสาหกรรม	 โดย

สมาชิกจะมีการร่วมกันให้ความรู ้	 ข้อมูลเพื่อร่วมกัน

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่	โดยเฉพาะเทคโนโลยี	Digital	และ	

Biotechnology

 โครงการ  R&D Organization TDP หรือ โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีโดยองค์กรวิจัย	 ซึ่งโครงการนี้จะ

มีองค์กรด้านการวิจัยชั้นน�าของไต้หวันเข้าร่วม	 อาทิ	 

Industrial	Technology	Research	Institute	(ITRI),	Institute 

for	Information	Industry	(LLL),	Metal	Industries	Research 

and	Development	Center	(MIRDC)	เป็นต้น

	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ	 การผสานรวม

และพัฒนาเทคโนโลยีในองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน	 โดย 

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มดังต่อไปนี้

	 	 1.	กลุม่เทคโนโลยีอจัฉรยิะ	 เช่น	อปุกรณ์การแพทย์ 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

	 	 2. กลุ่มพลังงานสีเขียว	 เช่น	 ยานยนต์ไฟฟ้า	

แบตเตอรีลิเธียมที่มีความปลอดภัยสูง

	 	 3.	 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ	 เช่น	หุ่นยนต์ 

วัสดุเหล็ก

	 	 4.	 กลุ่มนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	 เช่น	 เทคโนโลยี

สามมิติ	ส�าหรับการแพทย์และทันตกรรม

	 	 5.	กลุ่มนวัตกรรมด้านการบริการ	เช่น		Big	Data

	 ภาคอตุสาหกรรมของไต้หวนัมีการปรบัเปลีย่นโครงสร้าง 

ครั้งใหญ่	 โดยรัฐบาลได้หันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมไฮเทค

และอุตสาหกรรมซึ่งใช้เงินลงทุน	โดยในช่วงทศวรรษที่	1980	

ไต้หวันพัฒนาตนเองไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับ

สูง	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์	 ขณะเดียวกัน

รัฐบาลได้ยกเลิกการคุ้มครองอุตสาหกรรมบางประเภทและ

เปิดเสรีทางการค้าและอุตสาหกรรม

	 ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไต้หวันในปัจจุบัน 

ได ้ เริ่มก ้าวจากขั้นตอนการ	 “ลงทุน” ไปสู ่ ข้ันตอน 

“นวัตกรรม” โดยเริ่มแสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาฐาน 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศระดับฐานราก	 โดย

แทบไม่ต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ	 ขณะเดียวกัน

ก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง

 บรษัิทไต้หวันเริม่ก้าวเข้าสูอ่ตุสาหกรรมใหม่ๆ	โดยเฉพาะ 

การผลิตจอภาพ	TFT - LCD	(Thin	Film	Transistor	-	Liquid	

Crystal	Display)	เทคโนโลยชีวีภาพ	นาโนเทคโนโลยี	พร้อมกบั 

ปรบัเปลีย่นรูปแบบการผลติจาก	 OEM	 (Original	 Equipment	

Manufacturing	 ที่ผลิตตามค�าสั่งของลูกค้า)	 ไปสู่	 ODM	

(Original	 Design	 Manufacturing)	 ที่ลูกค้าเพียงบอกความ

ต้องการเท่านั้น	 บริษัทไต้หวันจะผลิตจ�าหน่ายแก่ลูกค้า

โดยวิจัย	 พัฒนา	 และออกแบบเอง	 นับเป็นรูปแบบธุรกิจ

ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนและบางส่วนไปสู่การผลิตแบบ	 OBM	

(Own	Brand	Manufacturing	(OBM)	เช่น	เอเซอร์,	VIA,	SiS,	

Asustek,	MediaTek,	BenQ	ที่มีทั้งการออกแบบ	ผลิต	และ

จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเอง	 นับว่าเป็นการปฏิวัติ

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ไต้หวันได้อย่างสิ้นเชิง

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ไต้หวัน
พัฒนาตนเองไปสู่อุตสาหกรรม

ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

57Investment Promotion Journal |

นานาสาระ



							โครงการ	A+	ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสงู 

โดยโครงการนี้สามารถท�าให้เกิด	 145	 โครงการใน	

Foresight	 Program	 137	 Integrated	 Program	 และ

ยิ่งกว่านั้น	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2002	–	2017	โครงการนี้ได้

ก่อให้เกิดการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา	 238	 แห่ง	 ซึ่ง

ด�าเนินการโดยบริษัทไต้หวันขนาดเล็ก	 และมีการ

ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาอีก	 65	 แห่งที่ด�าเนินการ

ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการไต้หวันและต่างชาติ	

	 ทั้งนี้	โครงการหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของความส�าเร็จ 

ของโครงการ	 A+	 คือ	 การสร้างแบรนด์จักรยานของ

ไต้หวันให้เป็นแบรนด์ระดับโลก	 ที่เกิดขึ้นมาจากการ

ปรับตัวจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตจักรยาน

แบรนด์ระดับโลกไปสู่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่	 ท�าให้

ผู ้ประกอบการจักรยานไต้หวัน	 ซึ่งก ่อนหน้านั้น

เป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญต้องมารวมตัวกัน	 สร้าง

งานวิจัยและพัฒนาแบรนด์สินค้าของตัวเองขึ้นมา 

พร้อมกับพัฒนาห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์	 ยกระดับสินค้า 

ขึ้นมา	 จนในวันนี้จักรยานไต้หวัน	 ถือว่าเป็นสินค้า

ระดับโลกไปแล้ว

	 ความส�าเร็จของโครงการท่ีผ่านมาถูกวัดด้วยความ

ส�าเร็จในหลายมิติ	เช่น	สถิติการจดสิทธิบัตรของไต้หวัน 

ได้มีสถิติสูงขึ้นมาโดยตลอดในระยะ	 10	 ปี	 ที่ผ่านมานี้	

โดยในปี	ค.ศ.	2010	มีการจดสิทธิบัตรภายใต้โครงการนี้ 

รวม	 865	 สิทธิบัตร	 และได้เพิ่มขึ้นเป็น	 1,098	 ในปี 

ค.ศ.	 2015	 นอกจากนั้นยังมีการวัดความส�าเร็จจาก

รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ซึ่งม ี

การเก็บข้อมูลว่า	 โครงการนี้สามารถสร้างรายได้จาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีได้สูงถึง	 1.3	 พันล้านเหรียญ

ไต้หวันต่อปี	 และมีการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องสูงถึง	 50.6	

พันล้านเหรียญไต้หวันอีกด้วย

 โครงการ A+ Industrial Innovation R&D  
โครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการลงทุนในเทคโนโลยี

ขั้ นสู ง 	 ท่ีมีมู ลค่ าทางอุตสาหกรรมสู งขึ้ น 	 ซึ่ งมี  

โครงการย่อยๆ	 อีกหลายโครงการ	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการ

กระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีการวิจัยพัฒนา	 

(Foresight	 Program)	 โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน

ในอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์	 (Integrated	 Program)

โครงการคู่ค้านวัตกรรม
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2. การลดหย่อนภาษสี�าหรบัการจดัซือ้เครือ่งจกัร
และเทคโนโลยีใหม่
	 บริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้ระหว่างร้อยละ	

5	 –	 20	 ของมูลค่าการลงทุนในด้านต่างๆ	จากภาษี

รายได้ของบริษัท	ดังนี้

	 2.1	 การลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี

	 2.2	 การลงทุนในอุปกรณ์ส�าหรับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

	 2.3	 การลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี

ใหม่	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด	

ประหยัดพลังงาน	 หรือการ	 Recycle	 ขยะและของ

เหลือจากการผลิต

	 2.4	 การลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี

ส�าหรับการลดภาวะก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

	 2.5	 การลงทุนใน	 Hardware	 หรือ	 Software	

หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท

	 2.6	 การหกัค่าลดหย่อนภาษใีนประเภทดังกล่าว

ไม่สามารถหักเกินร้อยละ	 50	 ของมูลค่าภาษีรายได้ 

จากก�าไรของบริษัททั้งหมดได้	 อย่างไรก็ตามมูลค่า 

ค่าลดหย่อนที่ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเกินสัดส่วน

ร้อยละ	50	ในปีนั้น	สามารถจะน�าไปใช้ในปีต่อๆ	ไป 

ได้เป็นระยะเวลา	 5	 ปีนับตั้งแต่ได้มีการลงทุนใน

เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีประเภทดังกล่าว

	 ไต้หวันเป็นประเทศท่ีมีมาตรการจูงใจด้าน

การถ ่ายทอดเทคโนโลยีค ่อนข ้างชัดเจน	 ซึ่ง

มาตรการต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี	มีรายละเอียด	ดังนี้	

ไต้หวันมีมาตรการจูงใจ
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ค่อนข้างชัดเจน

นโยบายและรูปแบบการส่งเสริม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของไต้หวัน

  มาตรการจูงใจด้านภาษี
  เพื่อส่งเสริมการลงทุน

1. การลดหย่อนภาษีส�าหรับการวิจัยและ
พัฒนา และการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร มี 2 
รูปแบบ คือ
  	 หักลดภาษีด้วยการลงทุนถึงร้อยละ	

35	 ของมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	

และการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจากภาษีรายได้

ของบริษัทเป็นระยะเวลา	 5	 ปีนับตั้งแต่ที่ได้มีการ

ลงทุนในด้านดังกล่าว

  	 หักค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ	 50	 ของ

มูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	 และการ

อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่สูงกว่ามูลค่าการลงทุน

เฉลี่ยใน	 2	 ปีหลังสุดในด้านดังกล่าว	 ส�าหรับภาษี

รายได้ของบรษิทั	 อย่างไรกต็ามการหักลดค่าใช้จ่าย

ส�าหรับภาษีประเภทดังกล่าวไม่อาจเกินร้อยละ	 50	

ส�าหรับภาษีรายได้จากก�าไรของบริษัทในปีนั้นๆ
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5. การลดหย่อนภาษีรายได้ส�าหรับ Options 
การถือครองหุ้นซึ่งแลกเปลี่ยนกับการส่งมอบ
เทคโนโลยี
	 บริษัทไต้หวันสามารถออก	 Options	 ส�าหรับ

การถือครองหุ้นให้กับผู้ลงทุนต่างชาติท่ีเป็นผู้มอบ 

สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีพิเศษได้	 ในกรณีที่ผู ้ลงทุน

ประสงค์ที่จะเข้าถือครองหุ้นดังกล่าว	 ทั้งนี้อัตราภาษี

ส�าหรับ	 Options	 หุ้นจะเท่ากับส่วนต่างของราคา 

หุ้นในปัจจุบันกับราคาหุ้น	 ณ	 เวลาที่ออก	 Options	

ส�าหรับการถือครองหุ้น	 โดยจะค�านวณอัตราที่ต้อง

เสียภาษีหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของสิทธิบัตร	

และเทคโนโลยีที่ได้ส่งมอบแล้ว

6. มาตรการยกเว้นภาษีส�าหรับการส่งมอบ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและ
เวชภัณฑ์ใหม่
	 ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องเสียภาษี

ของก�าไรจากหุ้นโดยค�านวณจากราคาที่ผู ้ลงทุนได ้

ถอืครองหุน้แล้ว	ไม่ใช่ราคาในระยะเวลาทีไ่ด้เข้าซือ้หุน้ 

บริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑ์

ใหม่ของไต้หวันสามารถที่จะออก	 Options	 ส�าหรับ 

หุ้นให้กับผู ้เชี่ยวชาญและนักลงทุนด้านเทคโนโลย ี

ในราคาที่ต�่ากว่าราคาหุ้นในตลาด	และหุ้นดังกล่าวจะ

ต้องเสียภาษีก็ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ของหุ้นแล้ว

3. การยกเว้นภาษีส�าหรับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมส�าคัญหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
	 มาตรา	 8	 ของกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา

อุตสาหกรรมไต้หวันระบุว่า	 จะยกเว้นภาษีรายได้จาก

ก�าไรของบริษัทเป็นระยะเวลา	5	ปีส�าหรับบริษัทที่อยู่

ในอุตสาหกรรมส�าคัญหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

ของไต้หวัน	 ตามที่ก�าหนดโดยประกาศของกระทรวง

เศรษฐการไต้หวัน

	 อุตสาหกรรมส�าคญัหรอือตุสาหกรรมยทุธศาสตร์

ของไต้หวันในปัจจุบันประกอบด้วย	 อิเล็กทรอนิกส ์

Precision	 Electronic	 Components,	 Precision	 

Machinery	 อากาศยาน	 ชีวแพทย์	 เคมีขั้นสูง 

เทคโนโลยีสะอาด	 Advanced	 Materials	 นาโน 

เทคโนโลยี	 บริการด้านเทคโนโลยี	 อุตสาหกรรมหรือ

บริการอื่นๆ	 ที่ก�าหนดโดยคณะรัฐมนตรีไต้หวัน	 การ

ขนส่งระหว่างประเทศ	และเกษตรกรรม

4. การยกเว้นภาษีรายได้ส�าหรับการซื้อหุ้น 
เพื่อแลกกับการส่งมอบเทคโนโลยี
	 หากผูล้งทนุต่างชาตเิข้าถอืครองหุน้บรษิทัไต้หวนั 

ด้วยวธิกีารส่งมอบเทคโนโลยใีนสัดส่วนเกนิกว่าร้อยละ 

20	 นักลงทุนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้

จากหุ้นดังกล่าวเป็นระยะเวลา	 5	 ปีนับตั้งแต่ที่มีการ

ส่งมอบเทคโนโลยี	 อย่างไรก็ตามหากมีการขายหุ้น 

ดังกล่าวในช่วง	5	ปี	ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายภาษีนับตั้งแต่

ปีที่มีการส่งมอบเทคโนโลยี
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1. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	 รัฐบาล
ไต้หวันสามารถจะให้เงินสนับสนุนได้ถึงร้อยละ	

40	 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชนิดใหม่	 โดยรัฐบาลไต้หวันสามารถจะให้เงิน

สนับสนุนได้ถึงร้อยละ	 50	 ของมูลค่าค่าใช้จ่าย 

ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาส�าหรับบริษัทที่มี

ศักยภาพในด้านดังกล่าว

	 บริษัทต่างชาติจะได้รับการยกเว ้นภาษ ี

รายได้	 จากการขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทไต้หวัน	

โดยต ้องได ้รับอนุมัติจากส�านักงานพัฒนา

อุตสาหกรรม	กระทรวงเศรษฐการไต้หวันก่อน

 2. สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่า
	 รัฐบาลไต้หวันสามารถน�าเงินจากกองทุน

เพื่อการพัฒนาแห่งชาติของไต้หวัน	 มาใช้เป็น 

สนิเช่ือให้กับบรษิทัท่ีประสงค์จะพฒันาโครงสร้าง

ทางอุตสาหกรรมของตน	โดยต้องผ่านการอนุมัติ

ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไต้หวัน

	 รัฐบาลไต้หวันสามารถจะปล่อยสินเช่ือ

ให้กับบริษัทที่ประสงค์จะด�าเนินการวิจัยและ

พัฒนาด้านอุตสาหกรรม	 โดยจะต้องได้รับ

การอนุมัติจากส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม

ไต้หวัน	 มูลค่าสินเช่ือจะต้องไม่เกินร้อยละ	 80	

ของมูลค่าการลงทุนในโครงการหรือ	 65	 ล้าน

เหรียญไต้หวัน			

7. การยกเว้นภาษีจากรายได้จากการตั้ง
ส�านักงานใหญ่
	 บริษัทท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ในไต้หวันและเป็น	

การลงทุนท่ีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ

ไต้หวนั	ซึง่กระทรวงเศรษฐการไต้หวนัเป็นผูพ้จิารณา	

จะได้รับการยกเว้นจากภาษีรายได้ของบริษัทในส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร	 เทคโนโลยีและการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี	อาทิ	รายได้จากลิขสิทธิ์	ก�าไร

จากการลงทุน	และรายได้จากการขายทรัพย์สิน

8. การยกเว้นภาษีรายได้จากการขายสิทธิบัตร
	 บริษัทต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได ้

จากการขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทไต้หวัน	 โดย

ต้องได้รับอนุมัติจากส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม	

กระทรวงเศรษฐการไต้หวันก่อน

  มาตรการจูงใจที่มิใช่มาตรการ
  ทางภาษี
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กลุ่ม BUILD จัดงานสัมมนา ร่วมกับ 
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ
บมจ.การบินไทย
ในหวัข้อระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมืองการบินตะวันออก 
แผนและนโยบายการใช้ และผลิตช้ินส่วนดาวเทียมในประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม BUILD สัมมนา

ในงาน Subcon Thailand 2017 ที่ไบเทค บางนา ภายในงาน 

ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำานวนมาก

 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา บนเน้ือท่ี 16,000 ไร่ ครอบคลุม

พื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรีและระยอง เดิมทีสนามบินอู่ตะเภา 

เป็นพื้นที่ของกองการบินทหารเรือเพื่อใช้เป็นฐานการบินภายใน 

ราชการทหาร ซึ่งภายในพ้ืนที่ยังมีหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์ 

ทหารเรือ กรมฝนหลวง กองทัพอากาศฝูงบินเพ่ือการฝึกบิน ปัจจุบัน 

ยังมีหน่วยงานให้บริการในเชิงพาณิชย์ เช่น การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

และศูนย์ซ่อมบำารุงของ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นสนามบินท่ีมีรันเวย์ขนาดใหญ่ 

มาตรฐานระดับโลก สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญ่ได้ทุกชนิด 

เช่น Airbus A380 Boing B747 และมีลานจอดเครื่องบิน 

ซ่ึงรองรับได้มากถึง 65 ลำา ในปี 2559 ท่ีผ่านมา รองรับนักท่องเท่ียว 

ที่เดินทางเข้ามาได้มากถึง 771,986 คน 7,888 เที่ยวบิน  

ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 500 เมื่อเทียบกับปี 2558 

โดยมีนักท่องเที่ยวหลักๆ เดินทางมาจากประเทศจีนและรัสเซีย 

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนิยมเช่าเหมาลำามาลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ 

จากการเติบโตท่ีสูงมาก ทำาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เห็นโอกาสช่องทางธุรกิจ เช่น การท่องเท่ียว การพัฒนาเมือง 

ให้เป็น MICE City และการท่องเที่ยวทางการแพทย์ เป็นต้นหน่วยงานร่วมจัดสัมนา

เรื่อง | ณชนก   จิตรมาศ
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 บริเวณสนามบินนั้นมีพื้นใกล้กับโรงพยาบาล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิด 

ให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา 

พักรักษาตัวและท่องเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทย 

มากขึ้น นอกจากนี้ Airbus ได้มีความร่วมมือกับ 

ศูนย์ซ่อมบำารุงการบินไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการ 

ซ่อมบำารุงเครื่องบินใช้เดินทางทั้งในและต่างประเทศ 

โดยจะพัฒนาศูนย์ซ่อมบำารุงนี้ ให้ เป็นศูนย์กลาง 

การซ่อมระดับเอเซียแปซิฟิก รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรม 

ช่างซ่อมบำารุงท่ีผลิตช่างฝีมือ และนายช่างอากาศยาน 

ตามมาตรฐานระดับสากล รองรับการขยายตัวของ 

ธุรกิจซ่อมบำารุงอากาศยานในอนาคต ซ่ึงเป็นก้าวสำาคัญ 

ที่จะพัฒนาโครงสร้างของ บมจ.การบินไทย ซึ่งเดิม 

มีรายได้จากค่าโดยสารของการให้บริการเที่ยวบิน 

เป็นหลัก 

 ในอนาคตจะมีรายได้เพิ่มจากการให้บริการ 

ซ่อมเครื่องบินด้วย ซึ่งในอนาคตจำานวนเครื่องบิน 

จะมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า 

ที่ เดินทางโดยสายการบินราคาประหยัดมากขึ้น 

นอกจากนี้ จะทำ า ให้ เกิ ดการจ้ า งงานขึ้ น ใน เขต 

อุตสาหกรรมนี้จำานวนมากกว่า 10,000 ตำาแหน่งต่อปี 

และยังก่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

จำานวนมากที่ เชื่อมโยงกัน เช่น ศูนย์ฝึกอบรม 

ฝ่ายบริการและสนับสนุนภายในสนามบิน ศูนย์กระจาย 

สินค้าทางการเกษตรและประมง กลุ่มธุรกิจการผลิต

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอากาศยาน และอีกหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรม ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาเมืองแห่งนี้ 

ให้มีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก  

ทั้งนี้สนามบินอู่ตะเภาเองได้มีแผนในอนาคตที่จะ 

ขยายรันเวย์อีกหนึ่งรันเวย์เพื่อรองรับจำานวนเท่ียวบิน 

ที่เพ่ิมมากขึ้น และแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 

หลังใหม่เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

จากเดิม 800,000 คนต่อปี เป็น 3,000,000 คนต่อปี 

และภาครัฐเองได้มีการลงทุนนำาไปก่อนแล้วในด้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางด่วนมอเตอร์เวย์ จาก

กรุงเทพ – ชลบุรี – สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือจุกเสม็ด 

อำาเภอสัตหีบ เพ่ือเช่ือมต่อทางเรือเส้นทาง พัทยา – หัวหิน 

และโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมต่อ ดอนเมือง – 

สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ทั้งนี้เป็นการบูรณาการเชื่อมโยง 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน 

ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 

ให้รองรับอุตสาหกรรมคสัสเตอร์อากาศยานแห่งใหม่ 

และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไปที่จะเกิดข้ึน 

ในอนาคต สุดท้ายนี้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนในการศึกษาให้กับบุตรหลาน

ของท่านเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีตรงตามกลุ่ม

อุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศและโลก 
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	 บีโอไอได้รับเกียรติจากท่านชีระ  ภาณุพงศ์ 

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ)	คนท่ี	6	ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงความประทับใจ 

ที่มีต่อบีโอไอ	ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดถึงประสบการณ์

และแง่มุมตลอดชีวิตการทำางานของท่าน	 รวมถึง

ช่วงท่ีได้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนในช่วงระยะเวลา	 6	 ปี	 ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม	 2529	 ถึงกันยายน	 2534

	 โดยก่อนท่ีท่านจะถ่ายทอดถึงความประทับใจ 

ที่มีต่อบีโอไอ	 ท่านได้บอกถึงความตั้งใจหลัง 

เกษียณอายุราชการว่าตั้งใจจะทำางานกับบริษัท 

คนไทยที่มีโอกาสเติบโต	 เพื่อจะได้ช่วยผลักดัน 

ส่งเสริมให้แนวทางและข้อคิดต่างๆ	ประกอบการ 

ตัดสินใจ	 ปัจจุบันท่านได้วางมือมาได้	 2	 ปีและ

ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหาความสุขจากภายใน

มากกว่าภายนอก	 อย่างเช่นอ่านหนังสือธรรมะ

มากยิ่งขึ้น	ซึ่งท่านบอกว่าเป็นการบริหารร่างกาย

และจิตใจ	 ให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกายและจิตใจ	

ซึ่งบรรยากาศในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นไป

ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

เรื่อง | ณัฐวีณ์   ทวีพงศภัทร์

ชีระ ภาณุพงศ์ 
อดีตเลขาธิการบีโอไอ

คุยสบายๆ กับ…

  ท่านชีระเป็นคนใต้	อยู่จังหวัดสงขลา	ท่านมีพี่น้อง 

4	 คน	 โดยคุณพ่อเป็นผู้ที่ให้ความสำาคัญกับเรื่อง 

การศึกษามาก	 ท่านกล่าวว่าสมัยน้ันเมืองไทยยังดีอยู่	

ท่ีเปิดโอกาสให้คนมีการศึกษา	 เพราะการศึกษาเป็น 

กำาลังสำาคัญและเปิดโอกาสให้คนที่ได้รับการศึกษา 

ถูกผลักดันไประดับท่ีสูงข้ึน	แต่ชีวิตก็ไม่มีอะไรท่ีเรียบง่าย 

เสมอไป	 คนเราก็เหมือนกับต้นไม้บนภูเขาต้นไม้ที่ 

ขึ้นสูงแต่อยู่ที่เชิงเขา	 ก็ไม่อาจสู้ต้นไม้พุ่มเตี้ยๆ ที่อยู่ 

บนยอดเขาได้	 ความสูงนั้นย่อมสูงต่างกันมาก

	 หลังจากจบ	 ม.6	 ที่มหาวชิราวุธ	 ก็เข้าเรียนต่อที่

เตรียมธรรมศาสตร์ซึ่งสมัยนั้นเปิดเป็น	 ม.7	 ม.8	 เป็น

ปีแรก	 ตอนสอบเข้า	 ม.7	 สอบได้ลำาดับที่	 151	 จากที่

รับทั้งหมด	500	คน	จึงเรียกว่าเป็นรุ่นที่	500	เรียนอยู่ 

ห้อง	 4	 และได้เป็นหัวหน้าชั้นพอขึ้น	 ม.8	 เลื่อนมาอยู่ 

ห้อง	 1	 อยู่ลำาดับที่	 5	 พอจบ	 ม.8	 ก็มาเรียนต่อที่ 

ธรรมศาสตร์	 สมัยน้ันธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย 

เปิด	 ไม่จำาเป็นต้องเข้าเรียน	 ถึงเวลามาสอบได้เลย 

ตอนจบ	 ม.8	 ยังเข้ารับราชการไม่ได้เพราะอายุน้อยไป 

จากต้นกล้าน้อยสู่ต้นไม้ใหญ่...
เติบโตด้วยการศึกษา
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ทำางานอยู่ระยะหน่ึงก่อนสำานักดังกล่าวจะถูกยุบไป	 

ซึ่งระหว่างที่อยู่กระทรวงพัฒนาช่วงปลายๆ	 ก็มีการตั้ง 

บีโอไอข้ึนมาคู่ขนานกัน	มีการต้ังกรรมการเข้ามาดูแลเฉพาะ 

ตอนนั้นยังไม่เป็นกรมหรือกระทรวงอะไร	 ช่วงนั้นบีโอไอ 

ยังขาดคนมาก	 จึงดึง	 ดร.อำานวย	 และท่านไปช่วยงาน

อยู่ที่สำานักงานที่ราชดำาเนินตอนหลังกระทรวงพัฒนา 

ถูกยุบไป	 จึงถูกดึงไปทำางานที่บีโอไอเป็นการถาวร

	 ตอนเข้ามาทำางานที่บีโอไอ	 ท่านเป็นข้าราชการ

ชั้นเอกและช่วยงาน	 ดร.อำานวย	 อยู่ที่กองอำานวยการ

แผนและวิชาการ	 ช่วงน้ันมีต่างชาติมาช่วยงานและ

มีการวิเคราะห์โครงการ	 ซึ่งช่วงก่อนปี	 2508	 ยังไม่มี 

กฎหมาย	 เก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุน	 ท่านจึงมีบทบาท 

สำาคัญในการร่างกฎหมายฉบับต่างๆ	ของบีโอไอ	โดยเฉพาะ 

กฎหมายส่งเสริมการลงทุนปี	 2520	 ซึ่งแม้ปัจจุบันนี้ 

จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมอยู่

	 ท่านชีระเข้ารับตำาแหน่งวิทยากรพิเศษ	 ปี	 2513	 ได้

เลื่อนเป็นรองเลขาฯ	 ระดับ	 9	 ปี	 2519	 เป็นรองเลขาฯ	

ระดับ	 10	ปี	 2522	นับว่าท่านเป็นรองเลขาฯ	บีโอไอ	ที่

อยู่ในตำาแหน่งนี้นานที่สุดถึง	 10	 ปี	 และในปี	 2529	 ถึง

ปี	2534	ดำารงตำาแหน่งเลขาฯ	บีโอไอ	ระดับ	11	ท่านได้

กล่าวว่า	 ประสบการณ์ที่ได้ทำางานกับเลขาฯ	 หลายสมัย 

ทำาให้ได้เรียนรู้การทำางานที่หลากหลายอย่าง	 ดร.อำานวย	

ได้เรียนรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 วิธีคิด	 การให้เหตุผล	 

วิธีการนำาเสนอ	 คุณสมพรเป็นวิศวกร	 มีความคิดและ 

คำาพูดที่ชัดเจน	 คุณชาญชัยด้านบุคลิกภาพ	 คุณเดชา	 

ด้านการปกครองและการที่ท่านจบกฎหมาย	 บัญชี	

เศรษฐศาสตร์	 และได้ทำางานร่วมกับวิศวะ	 ท่านมองว่า 

งานที่บีโอไอต้องการคนที่มีความรู้ที่หลากหลาย	 จึงจะ

ช่วยเสริมการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

ระหว่างนั้นจึงกลับบ้านไปอยู่ใต้เป็นครูประชาบาลอยู่ 

ระยะส้ันๆ	จากน้ันอีก	3 - 4	ปี	ก็เรียนจบท่ี	ธรรมศาสตร์ 

วุฒิธรรมศาสตร์บัณฑิต	(ธ.บ.)	ซ่ึงเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์	 และกฎหมาย	 เป็นการเรียนแบบกว้างและ 

หลากหลาย	 เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการเรียนแยก

เฉพาะสาขาวิชา

	 พอจบธรรมศาสตร์ก็ไปทำางานที่กรมศุลกากร	เป็น 

ข้าราชการระดับชั้นจัตวา	 ทำาอยู่	 2 - 3	 ปี	 พอดีทาง

กระทรวงต่างประเทศเปิดสอบชั้นตรี	รับจำานวน	2	คน 

สอบเข้าได้และทำางานได้	 2	 ปีกว่าๆ	 แต่ยังไม่มีสิทธิ์ 

สอบชิงทุนของกระทรวงต่างประเทศ	 เพราะมีเงื่อนไข 

ว่าต้องทำางานมาแล้ว	 3	 ปี	 จึงเลือกไปสอบทุนของ 

กรมทะเบียนการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ด้านบัญชีท่ี 

University	of	Leeds	และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ 

ที่	 University	 of	 London	 ประเทศอังกฤษ	 และได้ 

มีโอกาสดูงานในยุโรปอีก	 5 - 6	 ประเทศ	 ซึ่งเป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงพาณิชย์	 ที่ต้องการให้

ท่านทำาเรื่องจัดตั้งสิทธิบัตร	

	 เม่ือกลับมาทำางานท่ีกระทรวงพาณิชย์	 ท่านได้ 

ช่วยร่างกฎหมายสิทธิบัตรขึ้นมา	 ต่อมามีการตั้ง 

กระทรวงพัฒนาขึ้น เป็นกระทรวงใหม่ 	 ซึ่ ง เป็น 

หน่วยงานท่ีรวบรวมกรมต่างๆ	 ที่ดูแลโครงสร้าง 

พ้ืนฐานที่จะพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น	 เช่น	 กรมทางหลวง 

การไฟฟ้า	 ถนน	 สหกรณ์	 ชลประทาน	 ซึ่งก่อนจะโอน

มาอยู่ท่ีสำานักงานวิชาการและวางแผน	 กระทรวง

พัฒนา	ดร.อำานวย	 วีรวรรณ	 ได้ให้ท่านเข้ามาช่วยงาน 

รับผิดชอบวิเคราะห์ความคุ้มค่าและโอกาสความสำาเร็จ 

ของโครงการต่างๆ	 ก่อนที่จะตั้งงบประมาณโครงการ

	 ระหว่างทำางานที่นั่นมีโอกาสพบปะ	 วิเคราะห์

โครงการของกรมทางหลวงและกรมชลประทาน 

มากพอสมควร	 และได้เดินทางไปเกือบทุกจังหวัดใน

ประเทศ	 ได้รู้จักและทำางานร่วมกับวิศวกรเป็นหลัก 

ตอนเข้ามาทำางานที่บีโอไอ ท่านเป็น
ข้าราชการชั้นเอกและช่วยงาน ดร.อำานวย 

อยู่ที่กองอำานวยการแผนและวิชาการ
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  ท่านชีระเล่าว่า	 สมัยน้ันบีโอไอได้ต้ังเป็นสำานักงาน 

ไม่นาน	 แต่มีกระบวนการทำางานที่ครบแล้ว	 ได้มี 

โอกาสไปดูงานท่ีมาเลเซีย	และสิงคโปร์	 ท่ีมีการทำางาน 

ด้านการชักจูงการลงทุนก่อนไทย	 สรุปตอนนั้น 

เป็นภาวะที่ต้องดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา 

ต้องทำาให้ต่างประเทศสนใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ญี่ปุ่น	 ดังน้ันบีโอไอจึงมีบทบาทในการตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 ทำาให้

เกิดการลงทุนเพื่อทดแทนการนำาเข้า	 ซึ่งประสบ

ความสำาเร็จด้วยดี	 แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทย

กำาลังเติบโต	 ซึ่งบีโอไอเป็นจุดศูนย์รวม	 คือเซ็นเตอร์	 

เพื่อขึ้นตรงกับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทำางานรวดเร็ว	

	 อีกท้ังด้านโครงสร้างภาษีสมัยนั้นไม่เหมาะที่

จะทำาให้เกิดระบบอุตสาหกรรมในประเทศ	 เพราะ

ว่าวัตถุดิบแพงกว่าราคาสินค้าสำาเร็จรูป	 จึงถูก

โจมตีจากตลาดต่างประเทศ	 นำามาสู่การวิเคราะห์

โครงการว่าโครงการไหนที่ควรจะได้รับการส่งเสริม	

โดยการส่งเสริมที่ดีนั้นต้องไม่ทำาให้รัฐบาลสูญเสีย

ประโยชน์	 ต้องใช้ดุลพินิจพอสมควรว่าเมื่อเกิดการ

ลงทุนเข้ามาแล้ว	 จะคุ้มกันหรือไม่กับท่ีจะต้องเสียไป 

ในการคุ้มครองอุตสาหกรรมเราต้องอธิบายให้เค้า

เข้าใจว่าเราจะให้สิทธิ์ลดหย่อนเป็นการชั่วคราว	 ให้ 

ในรายที่จำาเป็น	และเฝ้าดูตลอดเวลา	 โดยทำาประสาน

ติดต่อกับกระทรวงการคลังตลอดเวลา	

	 แต่สมัย น้ันการออกไปหานักลงทุน	 เรา

ทำาน้อย	 เราอยู่ กับที่ 	 ให้ นักลงทุนเข้ามาหา 

เราเอง	 ตอนหลังเราค่อยเพ่ิมไปหานักลงทุน

มาก ข้ึน 	 และตั้ ง สำ านั ก งานในต่ า งประ เทศ	

เพราะมีการแข่ งขันกันมากขึ้ น 	 ซึ่ งสมัยนั้ น 

มีสำานักงานต่างประเทศแล้วคือ	 ญี่ปุ่น	 ฮ่องกง 

ออสเตรเลีย	 นิวยอร์ก	 ภายหลังมีในยุโรปที่ 

แฟรงก์เฟิร์ต	 ซึ่งเรามีโอกาสสัมผัสกับผู้บริหาร 

ระดับสู ง 	 ผู้ เชี่ ยวชาญในวงการต่างๆ	 ผ่าน 

การประสานงาน	 ซึ่งในจุดนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ 

ตักตวงความรู้จากบุคคลชั้นนำา ท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ	 ซึ่งมีประสบการณ์	 ความรู้ 

ไว้มากๆ	 นอกจากน้ีอยากให้เรา	 Feel	 good 

Do 	 good 	 มี ค ว ามสุ ขกั บกา รทำ า ง านและ 

พึงพอใจกับสิ่งที่ทำาอยู่

บทบาทบีโอไอที่ผ่านมา
ในสายตาท่านชีระ

สมัยนั้นการออกไปหานักลงทุน 
เราทำาน้อย เราอยู่กับที่ 

ให้นักลงทุนเข้ามาหาเราเอง 
ตอนหลังเราค่อยเพิ่ม
ไปหานักลงทุนมากขึ้น
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	 ย้อนไปเมื่อ	 25	 ปีที่แล้ว	 การได้ทำางานที่บีโอไอ		

นับเป็นการเปิดโอกาสให้เห็นโลกในมุมมองต่างๆ	

อย่างกว้างขวางข้ึน	 โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการ		

ได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ	 เพิ่มเติม	 จากการท่ีได้

พบปะผู้คนที่หลากหลาย	 ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีดี 

และเม่ือได้ลงมือปฏิบัติงานจริง	 จึงมีความรู้สึกสนุก

กับงานท่ีได้รับมอบหมาย	 นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้

ทำาความรู้จักกับคนอื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	 จึงทำาให้เราเป็นที่

รู้จักทั้งจากภาครัฐ	 สถาบันศึกษา	 และภาคเอกชน	

แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย	 ต้องรู้จักซัก

ถามจากผู้รู้	 หาเวลาเรียนรู้เพิ่มเติม	 หมั่นฝึกสังเกต	 

และจดจำาเร่ืองราวต่างๆ	จากน้ันใช้สติปัญญาวิเคราะห์ 

ให้เป็นเหตุเป็นผลกัน

	 การทำางานในตำาแหน่งที่สูงขึ้นในทุกระดับนั้น 

เร่ืองการบริหารบุคลากรเป็นเรื่องสำาคัญ	 ผู้บริหาร

ระดับสูง	 รวมถึงผู้ที่เป็นระดับหัวหน้างานด้วย	 ควร

เปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา	 ได้แสดงความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่	 เพื่อจะได้เห็นศักยภาพ

ของแต่ละคนว่าเหมาะสมกับการทำางานด้านไหน		

อย่างไร	 พร้อมสร้างแรงจูงใจ	 และให้กำาลังใจควบคู่

ไปด้วย	 เมื่อเห็นความสามารถของแต่ละคนแล้ว		

เรื่องที่ต้องดำาเนินการต่อไปคือ	 ส่งเสริมให้คนๆ	 นั้น 

เรียนรู้ให้กว้างมากขึ้น	 เพื่อเพ่ิมพูนความรอบรู้ 		 

ควรเน้นเรื่องฝึกอบรมให้มากเป็นพิเศษ	 โดยเฉพาะ 

ภาษาต่างประเทศ	อาทิ	ภาษาอังกฤษ	และภาษาอื่นๆ	

รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบันที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

	 ท่านชีระ	ภาณุพงศ์	ยังฝากข้อคิดไว้สำาหรับ 

เจ้าหน้าที่บีโอไอ	ว่า	“หากต้องการความก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงาน	 ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน	 ต้องรัก 

ที่จะเรียนรู้	เพราะความรู้นั้นสัมพันธ์กับหลายๆ	

เรื่อง	 ฉะนั้นเราต้องเปิดโอกาสตัวเองให้รู้กว้าง 

รู้ลึก	และ	Sense	Belonging	ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ที่มีความสำาคัญ	 จะทำาอย่างไรเพื่อให้ทุกคนที่

ทำางาน	 เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบีโอไอ

และรักบีโอไออย่างแท้จริง”

	 ทีมวารสารส่ ง เส ริมการลงทุนกราบ

ขอบพระคุณท่านชีระ	 ภาณุพงศ์	 ที่ได้สละ

เวลาอันมีค่ายิ่ ง 	 ใ ห้ทีมวารสารฯ	 ไ ด้ เข้า

สัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ	 และขออาราธนา 

คุณพระศรีรัตนตรัย	 ดลบันดาลให้	 ท่านชีระ 

ภาณุพงศ์	 และครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง	

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับ 

เจ้าหน้าที่ของบีโอไอตลอดไป		

ความประทับใจ...
บีโอไอเปิดโอกาสให้เห็นโลกมากขึ้น
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เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เดือนมิถุนายน 2560

เรื่อง | รสสุคนธ์   สังข์วารี

ประเภท
กิจกำร

1

8

4

11

15

7

14

2

9

5

12

16

3

10

6

13

17

ไทย

ไทย

ไทย - อินเดีย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สงขลา

นครราชสีมา

ราชบุรี

สงขลา

ศรีสะเกษ

สงขลา

นนทบุรี

1.14.1

1.5.2

1.17

1.17

1.8

1.17

1.17

สงขลา

สุรินทร์

ปราจีนบุรี

เชียงใหม่

ปราจีนบุรี

1.17

1.8

1.17

1.17

1.17

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย - ออสเตรเลีย 
- สิงคโปร์

ล�าพูน

ฉะเชิงเทรา

สงขลา

ปทุมธานี

สุราษร์ธานี

1.1

1.17

1.17

1.17

1.14.1

จะนะน�้ายาง จ�ากัด

เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 2 จ�ากัด

เฟรชโปรดิวส์ จ�ากัด

นายมานะ ศรีพิทักษ์

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ�ากัด

นายมานะ ศรีพิทักษ์ 

ธีรภัทรฟู้ดส์ จ�ากัด

นิสซุย (ประเทศไทย) จ�ากัด

เต็กเส็ง ไรซ์มิลล์ จ�ากัด

ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ�ากัด (มหาชน)

มารุ่ง อินดัสตรี จ�ากัด

แลคตาซอย จ�ากัด

ธนากุลพันธุ์สัตว์ จ�ากัด

ฟาร์มฟรุ๊ต จ�ากัด

แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กรีนเดลี่ ฟู้ดส์

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

น�้ายางข้น (CONCENTRATED LATEX)

เลี้ยงไก่เนื้อ

เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก 
และพืชผักผลไม้แช่แข็ง และใบตองแช่แข็ง

สัตว์น�้าแช่แข็ง

ข้าวคัดคุณภาพ

อาหารส�าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์

ผักผลไม้แช่แข็ง

อาหารกึ่งส�าเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง

ข้าวคัดคุณภาพ

ขนมมาร์ชเมลโลว์

พืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

เครื่องดื่มจากธัญพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ (ORGANIC FERTILIZER) 

ผลไม้แช่แข็ง

อาหารส�าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์

พืชผักผลไม้แปรรูปแช่แข็ง

น�้ายางข้น (CONCENTRATED LATEX) 
และสกิมเครฟ (SKIM CREPE) 

ไทย - ญี่ปุ่น

ไทย

ไทย - สิงคโปร์
- มาเลเซีย

ไทย

ไทย

4

3

5

ไทย - ไต้หวัน ฉะเชิงเทรา
2.13.2  

และ 2.15

เกาหลีใต้ ระยอง2.14

ไทย พระนครศรีอยุธยา2.4.2

คาเธ่ย์ พรีซิชั่น แคสติ้ง จ�ากัด

ฮันอิล ฟอร์จิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด

นายปทุม ยมกกัลป์

ชิน้ส่วนเหลก็หล่อ และชิน้ส่วนโลหะหล่อ

ชิน้ส่วนเหลก็ทุบ (FORGING PART) 

กระจกนริภยั (SAFETY GLASS) เช่น TEMPERED GLASS, 
LAMINATED GLASS และ INSULATED GLASS 

2 จีน ปราจีนบุรี2.16MR. WANG HUANQING การตัดโลหะ 

1 ญี่ปุ่น ชลบุรี2.14เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
ชิน้ส่วนเหลก็ทุบส�าหรบัยานพาหนะ เช่น DRIVE SHAFT, 
INPUT SHAFT, และ PLANETARY SUN GEAR

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร
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9

21

10

11

12

16

17

14

6

18

15

ญี่ปุ่น - เกาหลี สมุทรปราการ4.8.17

ไทย ชลบุรี4.8.17

ญี่ปุ่น ปทุมธานี4.5.2

ญี่ปุ่น

ไทย

สมุทรปราการ

นครปฐม

4.5.4

4.8.4

อังกฤษ - แคนาดา ชลบุรี
4.1.3 และ 

4.2

ไดชิน เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด

ยามาโตะ อีสเทิร์น จ�ากัด

ทรี แอร์โรว์ส พรีซีชั่น จ�ากัด

อิโซเบะ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ยางโอตานิ จ�ากัด

ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น พรมปูพื้นรถยนต ์

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ชิ้นส่วนท่อไอเสีย
และชิ้นส่วนรางสไลด์เบาะรถยนต์

แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น 
RUBBER KENEADING MACHINE

ยางเรเดียล

ภาชนะหุงต้มและช้ินส่วนเคลือบผิวลื่น

7

19

8

20

จีน - ฮ่องกง

ไทย - ญี่ปุ่น
- สิงคโปร์

ปราจีนบุรี

ชลบุรี

4.5.2

4.5.2

ไทย - ญี่ปุ่น

จีน

ชลบุรี

ระยอง

4.5.2

4.1

นายหลิน หวาง 

บางกอกโคมัตสุ จ�ากัด

คั่น-ซีนเอ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

จินร้ง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

รถขุดตักตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) 
และรถตักล้อยาง (WHEEL LOADER)

อุปกรณ์เครื่องจักร เช่น GANTRY LOADER  
และการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ผลิตเอง

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET, FRAME
และ SHOCK ABSORBER SUPPORT 

13 จีน - ซามัว ชลบุรี4.1.3MR. LI JUN ชิน้ส่วนโลหะ เช่น FLANGE, BRACKET และ CONNECTOR 

ไทย

ไทย - สิงคโปร์ 
- สวิตเซอร์แลนด์

ชลบุรี

กรุงเทพฯ

4.5.2

4.5.2

แม็กซ์ พรีซิช่ัน โมลด์ดิ้ง จ�ากัด

แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  
และชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

CUTTING TOOLS 

ญี่ปุ่น สมุทรปราการ4.1.1

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา4.5.2

ไต้หวัน ชลบุรี4.5.2

เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผลติภัณฑ์จากผงโลหะ (MIM SINTERED PRODUCTS) เช่น 
ชิน้ส่วนอปุกรณ์การแพทย์ และชิน้ส่วนอุปกรณ์ตกปลา

CUTTING TOOLS 

แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4

5

2

3

จีน สมุทรสาคร4.5.2

ไทย ระยอง4.14.2

นอร์เวย์ ชลบุรี4.1.3

จีน ระยอง4.1.3

ยูนเชง เพลท-เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ไทย-สแกนดิค สตีล จ�ากัด

MR. KJETIL ANDRE ENGVOLDSEN

จูง ชิง พรีซิช่ัน อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ลูกกลิ้งพิมพ์ลายหรืออัดลาย (PRINTING ROLLER) 

โครงสร้างโลหะส�าหรับงานการก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) เช่น  
เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสาร และสถานีไฟฟ้าย่อย 

ผลติภัณฑ์อะลมูเินียม เช่น บนัไดอเนกประสงค์ โครงอะลูมเินยีม 
ส�าหรับเฟอร์นิเจอร์ โครงอะลมูเินียมส�าหรบัระเบยีงกระจก

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SHAFT และ TRABSPORT ROLLER 

1 จีน ระยอง4.1.3อาวเฟง สปริง (ประเทศไทย) จ�ากัด สปริง (SPRING) 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

อุตสาหกรรมเบาหมวด 33
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

2 ไทย กรุงเทพฯ3.11.1เมติคูลี่ จ�ากัด
วัสดุฝังในร่างกาย เช่น กระดูกเทียม (ORTHOPEDIC 
IMPLANTS) และแผ่นโลหะดามกระดูก (BONE PLATE)

1 อินเดีย ตาก3.1.4MR. RAHULL PATRAWALA เครื่องนุ่งห่ม
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9

23

13

27

10

24

14

11

25

12

26

18

5

19

16

6

20

17

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ฝรั่งเศส - แคนาดา 
- สหรัฐอเมริกา

สิงคโปร์ - จีน

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

5.8

5.8

องักฤษ - ออสเตรเลยี 
- อินเดีย - จีน กรุงเทพฯ5.7

อินเดีย - ฟิลิปปินส์

ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

5.8

5.4.14

สวีเดน กรุงเทพฯ5.7

อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จ�ากัด

MR. WILLIAM RUSSELL TWINING

MR. JIAZHE QIAN

MRS. ANGELA MICHELLE  FERGUSON

MR. PARIKSHIT GUHABISWAS 

อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. TOMMY EKSTROM 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (-COMMERCE) 

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) 

ซอฟต์แวร์

7

21

8

22

ฝรั่งเศส

ไทย

กรุงเทพฯ

นครสวรรค์

5.7

5.7

สเปน

สิงคโปร์

ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพฯ

5.4.9

5.8

เพอร์เพิล วอยซ์ จ�ากัด

นายสมศักดิ์ อิทธิวิบูลย์

ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. HO CHENG CHEW

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

DIODE 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

15 ไทย กรุงเทพฯ5.7นีโอเน็ตเวิร์ค จ�ากัด ซอฟต์แวร์

ไทย - ฮ่องกง

ญี่ปุ่น

เชียงใหม่

นครปฐม

5.7.3

5.3.5

แรบบิท อินเตอร์เน็ต จ�ากัด

ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

เครื่องรับโทรทัศน์ เช่น LED TV และ LCD TV

ญี่ปุ่น

ไทย - ฟินแลนด์
- ฝรั่งเศส

ชลบุรี

ราชบุรี

5.2.2

5.6.2

อังกฤษ

ไทย

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ

5.7

5.7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ5.7

อินเดีย

ไต้หวัน

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

5.7

5.2.5

ไทย

สิงคโปร์ - ไทย

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ

5.7

5.9

เจนโตส (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. TOMI JUHANI HANNINEN

MR. JOE RYAN

นาสเกต รีเทล จ�ากัด

MR. YUSUKE OBINATA 

อินฟีเนยี โซลช่ัูนส์ แอนด์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ�ากดั

ต้าถุง (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายณัฐวุฒิ ชัยนิลพันธุ์ 

ฟีนิกซิคท์ จ�ากัด

LED LIGHTING เช่น ไฟฉายคาดหัว ไฟฉายและ
ไฟฉายสปอตไลท์ 

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONICS 
DESIGN)  และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น PCBA 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน 

ซอฟต์แวร์

ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

4

2

3

จีน ชลบุรี5.2.5

ไทย - หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ5.8

หมูเ่กาะเคย์แมน - จีน กรุงเทพฯ5.8

จินเชิง เทคโนโลยี จ�ากัด

โพลาร์ แบร์ มิชช่ัน จ�ากัด

ไตรพลสั อินเตอร์เนต็ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ�ากดั

ชิน้ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า  เช่น TEMPERED GLASS และ GLASS PLATE 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-COMMERCE) 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-COMMERCE)

1 ไทย กรุงเทพฯ5.7นายรัฐศักดิ์ อภิชัยรักษ์ ซอฟต์แวร์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร
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เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษหมวด 66
ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ล�ำดับ

ล�ำดับ

ล�ำดับ

ผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

บริษัท

บริษัท

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

1

4

2

5

3

6

ไทย กรุงเทพฯ6.14.2

ไทย - สหรัฐฯ ระยอง6.6

แองกวิลลา - ไต้หวัน สมุทรปราการ6.6

ไทย - ญี่ปุ ่น ระยอง6.5

ญี่ปุ่น ชลบุรี6.1

ญี่ปุ่น ระยอง6.5

อิมแพคท์ พรินท์ต้ิง จ�ากัด

เอ็น. ซี. อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จ�ากัด

อาร์ทิสัน อินดัสตรีส์ จ�ากัด

นางสาวสิริณัฐ ทรรพวสุ

เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จ�ากัด

นางสาวสิริณัฐ ทรรพวสุ

สิ่งพิมพ์ทั่วไป

ท่อยางส�าหรับอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ 

HYDROGENATED STYRENIC
BLOCK COPOLYMER (HSBC)

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม

ISOPRENOL (IPEA)  และ 3-METHYL-1, 
5-PENTANEDIOL (MPD) 

9

12

10

13

11

14

ไทย กรุงเทพฯ7.11

จีน - เมียนมา ปทุมธานี7.6

ไทย กรุงเทพฯ7.11

ฮ่องกง กรุงเทพฯ7.5

จีน ระยอง7.6

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5

เอนซไปร์ อินดัสตรี จ�ากัด

โกลเด้น ฟาร์เมอร์ อะกรีคัลเจอร์ จ�ากัด

เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

เหม่ยถวาน จ�ากัด

ท๊อปปิ้ง ฮัดสัน พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จ�ากัด

MR. KEN OKUBO

วิจัยและพัฒนา 

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

วิจัยและพัฒนา 

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

5

8

6

7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5

สวีเดน ประจวบคีรีขันธ์7.7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.5

MR. YOICHI KAGEKI

MR. BIRGER REXED

MR. YOCHI KAGEKI

MR. SWEE HUAT WONG

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

สนับสนุนกาค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริการ และสาธารณูปโภคหมวด 77

1

4

2

3

ไทย กรุงเทพฯ7.14

จีน เชียงใหม่7.23.4

เนเธอร์แลนด์ - 
สิงคโปร์

กรุงเทพฯ7.7

ญี่ปุ่น สมุทรปราการ7.6

เคมี อินโนเวชั่น จ�ากัด

ที.เอส.เอ็น.วาย. อินเตอร์เนชั่นแนล 
อิมพอร์ต เอ๊กซ์พอร์ต จ�ากัด

โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

29

28

30

ไต้หวัน 
 - หมู่เกาะเคย์แมน สมุทรสาคร5.4.12

จีน

สหรัฐฯ

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

5.9

5.4.9

เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ลาวา อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

แมก็ซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

แผ่นวงจรพิมพ์ (PRINTED CIRCUIT BOARD) 

ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL SERVICES) 

INTEGRATED CIRCUIT TESTING  และ WAFER TESTING
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25

28

26

27

ไทย ไม่ระบุที่ตั้ง7.3.3

ไทย ไม่ระบุที่ตั้ง7.3.3

ญี่ปุ่น ปทุมธานี7.4.1

ไทย ไม่ระบุที่ตั้ง7.3.3

ศรีวิชัย นาวี จ�ากัด

เมเจอร์ เค็ม แท็งค์เกอร์ จ�ากัด

โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สมูธซี จ�ากัด

ขนส่งทางเรือ

ขนส่งทางเรือ

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย

ขนส่งทางเรือ

24 ฝรั่งเศส - สหรัฐฯ กรุงเทพฯ7.6ซีแอล เอเชีย จ�ากัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

29

32

30

33

39

35

41

36

42

31

34

40

ไทย กรุงเทพฯ7.23.1

ญี่ปุ่น
กรุงเทพฯ/ชลบุรี 

/ระยอง
7.6

เกาหลีใต้ ระยอง7.6

ญี่ปุ่น

จีน

ไทย - มาเลเซีย

ไทย - จีน - ไต้หวัน

ไทย

ไทย

ปราจีนบุรี

ระยอง

สมุทรปราการ

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

สุราษฎร์ธานี

7.6

7.6

7.6

7.1.1.2

7.1.2

7.1.1.2

เนเธอร์แลนด์ นนทบุรี/สมุทรปราการ7.6

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ปราจีนบุรี

กรุงเทพฯ

7.6

7.6

ออริจ้ิน วัน ทองหล่อ จ�ากัด

เอ็ม เอ็ม ซี ฮาร์ดเมทัล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ดักส์ ซูง จ�ากัด

เซอร์เทค และ พลาเม็กซ์ จ�ากัด

จูง ชิง พรีซิช่ัน อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. SIEW PONG LEONG 

ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จ�ากัด

วิค วอเตอร์ จ�ากัด

บางสวรรค์ กรีน จ�ากัด

นิเด็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

เซอิกะ วายเคซี เซอร์คิท (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สยาม โอยามา จ�ากัด

โรงแรม

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดต้ังบนหลังคา

น�้าเพ่ืออุตสาหกรรม 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

37

43

ไทย

ไทย

ไม่ระบุที่ตั้ง

 สระแก้ว

7.3.3

7.1.1.2

เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ�ากัด

อี เอส พลังงาน จ�ากัด

ขนส่งทางเรือ

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

38 ญี่ปุ่น สมุทรปราการ7.5คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

15

16

มาเลเซีย

ไทย

กรุงเทพฯ

ปทุมธานี

7.6

7.1.1.2

MR. MICHAEL WILHELMUS VICTOR MARIA HERMENS

อิมแพค โซล่าร์ จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดต้ังบนหลังคา

17 ไทย สมุทรสาคร7.1.1.2อิมแพค โซล่าร์ จ�ากัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดต้ังบนหลังคา

18 ไทย กรุงเทพฯ7.7นายเมธารัตน์ จุติยนต์ สนับสนุนการค้าและการลงทุน

19 ปากีสถาน กรุงเทพฯ7.6โกลเบิ้ล ฟู้ด มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

22

23

หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน

กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

แอช เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

MR. NORIO HIGASHIDA 

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

20

21

ฝรั่งเศส - สหรัฐฯ กรุงเทพฯ7.5

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ซีแอล เอเชีย จ�ากัด

ชินเยอิ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
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