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  ประเด็นส�ำคัญ

  • ร่ำง พ.ร.บ. เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) นับได้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มที่ส�าคัญในการสร้างความ 

  เช่ือม่ันให้กับนักลงทุนภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว จากการให้สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ 

  ภาษีแก่นักลงทุนเพิ่มเติม หรือการออกใบอนุญาตต่างๆที่รวดเร็วมากขึ้น

 
  • ส�ำหรับแผนงำนในพื้นที่ EEC ในระยะข้ำงหน้ำนั้น ในระยะบุกเบิกโครงการหรือภายในปี 2565 เม็ดเงิน 

  ลงทุนจะอยู่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ EEC ในการรองรับการลงทุน 

  ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอาจเริ่มเห็นโมเมนตัมการลงทุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

  ในอุตสาหกรรมดั้งเดิมท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว ส่วนในระยะต่อไปคาดว่าจะเห็นการ 

  พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่มากขึ้นภายหลังจากที่การพัฒนาอู่ตะเภา Aerotropolis เป็น 

  รูปเป็นร่าง รวมถึงอุตสาหกรรมที่สามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet of Things และ 

  เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ได้

  • บทบำทของ EEC ทีม่ต่ีอ SME ไทยนัน้ อาจเริม่เห็นการตืน่ตวัของอุตสาหกรรมบรกิารท่ีสามารถรองรบั 

  การขยายตัวของธุรกิจท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงคุณภาพและชุมชนเมือง อีกท้ัง SME ท่ีอยู่ใน 

  อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจวัสดุก่อสร้างจะได้อานิสงส์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของ 

  แผนงานขนาดเล็ก

  • ส่วน SME ทีอ่ยูใ่นภำคกำรผลตินัน้ SME ทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิในห่วงโซ่อปุทำน (Supply Chain) ท่ีสนบัสนนุ 

  ภาคการผลิตและบริการขนาดใหญ่ในพื้นที่อยู่แล้วอย่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมเครื่อง 

  ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สามารถ 

  ต่อยอดจากของเดิมได้ โดยอาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะ นอกจากนี้ การพัฒนานวัตกรรมบนพื้นท่ี  

  EEC ยงัมีส่วนช่วยให้ SME สามารถน�าเอาองค์ความรู ้(Know-How) และเทคโนโลยีต่างๆ เพือ่ปรบัปรงุ 

  กระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับทิศทางของห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคต

 
 กำรทีส่ภำนติบิญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) ได้พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบร่ำงพระรำชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) เขตพฒันำ

พเิศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) พ.ศ… เมือ่กลำงเดอืนก.พ. 2561 นบัได้ว่ำเป็นส่วนเตมิ

เตม็ส�ำคญัอกีประกำรในกำรสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกำรเอกชนทัง้ไทยและต่ำงประเทศตดัสนิใจเลอืกลงทนุในอตุสำหกรรม

เป้ำหมำยบนพ้ืนที ่EEC มำกข้ึน เพือ่ให้เกดิการลงทุนพฒันาและขบัเคลือ่น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ภาย

ใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในระยะ 20 ปี (2560-2579) อันจะมีส่วนช่วยเพิม่ขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

EEC ตัวช่วยส�ำคญั ดนั SME ไทยโต 
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 ทัง้นี ้โครงกำรพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก ซึง่ครอบคลมุจงัหวัดฉะเชงิเทรำ ชลบรีุและระยอง

นัน้ มีศกัยภำพในกำรต่อยอดอตุสำหกรรมแห่งอนำคตอยู่แล้ว อนัเนือ่งมาจากความพร้อมของพ้ืนท่ีดงักล่าวเองท่ีได้

อานสิงส์มาจากการพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 35 ปี โดยในช่วงท่ีผ่านมา 

ภาครฐัเองกไ็ด้มีความพยายามส่งเสรมิการลงทุนในพ้ืนท่ี EEC อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในพืน้ท่ี EEC สมัฤทธิผ์ล โดยเฉพาะการให้แรงจงูใจผ่านสทิธปิระโยชน์ทางภาษี รวมถงึการให้สทิธปิระโยชน์ของ BOI 

เพิม่เตมิ ตามมาตรการส่งเสรมิการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก และพ.ร.บ.เพิม่ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศส�าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 ซ่ึงเน้นการลงทุนในอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี

เป้าหมาย (Core Technologies) อันจะตอบโจทย์การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบนพืน้ท่ี EEC

 ทัง้นี ้ สำระส�ำคญัของ ร่ำง พ.ร.บ. ฉบบันีน้ัน้ได้ให้สทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่ใช่ภำษแีก่นกัลงทนุเพิม่เตมิและเอือ้

ประโยชน์ต่อกำรพฒันำพืน้ที ่ EEC มำกขึน้ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพ่ิมความเชือ่ม่ันและดงึดดูนกัลงทุนภาคเอกชนในการ

เลอืกเข้ามาลงทุนอตุสาหกรรมแห่งอนาคตในพืน้ท่ี อาทิ การเปิดกว้างด้านสทิธใินการถอืกรรมสทิธิแ์ละเช่าท่ีดนิหรอื

อสงัหาริมทรัพย์ในพืน้ท่ีของคนต่างด้าว สทิธใินการน�าคนต่างด้าวท่ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญเข้ามาอยู่อาศยั หรอืสทิธิ

ในการท�าธรุกรรมทางการเงนิท่ีมีความเสรมีากข้ึน โดยเฉพาะด้านเงนิตราต่างประเทศ นอกจากนี ้การออกใบอนญุาต

ต่างๆ ยังเป็นไปอย่างรวดเรว็มากขึน้ อาทิ การจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และสขุภาพ (EHIA) หรอื

แม้กระท่ังการให้สัมปทานต่างๆ ดังนั้น ร่ำง พ.ร.บ. EEC ดังกล่ำวมีส่วนช่วยลดควำมไม่แน่นอนของกฏระเบียบ 

ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรลงทนุและเพิม่ควำมมัน่ใจให้กบันกัลงทุนในกำรลงทุนขนำดใหญ่ในระยะยำวมำกขึน้

  ร่ำงพ.ร.บ. EEC มส่ีวนเป็นแรงขบัเคลือ่นกำรลงทนุอกีประกำรบนพืน้ที ่EEC ในช่วงระยะข้ำงหน้ำ

 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายในพืน้ท่ี EEC นัน้ ตัง้อยูบ่นแนวคดิการผสมผสาน

การมุ่งส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออกควบคูไ่ปกบัการปรบัปรงุ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งเพือ่ยกระดบัพืน้ท่ี EEC รองรบัการเกดิข้ึนของอูต่ะเภา Aerotropolis หรอืเมอืงท่ีมท่ีา

อากาศยานเป็นศนูย์กลางในการพฒันาท่ีเร่งให้มคีวามพร้อมภายในปี 2565 จนสามารถยกระดบัเป็นมหานครแห่งการ

บินได้ในปี 2570 ซ่ึงนบัเป็นหัวใจหลกัของระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

 ดงันัน้ แผนงำนในพ้ืนที ่EEC ในระยะข้ำงหน้ำนัน้ ศนูย์วจิยักสกิรไทยมองว่ำ ในระยะบกุเบกิโครงกำรหรอื

ภำยในปี 2565 นัน้ เมด็เงินลงทนุจะอยูใ่นส่วนของกำรเตรยีมควำมพร้อมและเพิม่ศกัยภำพของพืน้ท่ี EEC ในกำร

รองรับกำรลงทนุในอตุสำหกรรมแห่งอนำคต ซึง่ภำครฐัและเอกชนจะมบีทบำทร่วมกนัและนบัเป็นโอกำสส�ำหรบั SME 

ในพืน้ที ่EEC ในกำรร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกำรพัฒนำดงักล่ำว โดยการลงทุนจากภาครฐัในช่วงนีจ้ะเน้นลงทุนการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ี เพือ่เสรมิสร้างการเช่ือมต่อแบบไร้ตะเข็บของการขนส่งทุกรปูแบบเข้าไว้ด้วยกนั (Seamless 

Connectivity) ซ่ึงคาดว่าจะมีมลูค่าการลงทุนเฉลีย่ต่อปีอยู่ท่ี 80,000 ล้านบาท
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 ส�าหรับการลงทุนภาคเอกชนนั้น จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ในระยะแรกของ 

การพัฒนาพื้นท่ี EEC อาจมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหรือบริการท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม 

แห่งอนาคตในพืน้ท่ีคาดว่าจะมีมลูค่าการลงทุนเฉลีย่ราว 26,800 ล้านบาทต่อปี (2561-2565) ซึง่ประกอบไปด้วย

  • กำรลงทนุในนคิมอตุสำหกรรม ท้ังการลงทุนใหม่และการลงทุนต่อยอดเพือ่รองรบัการผลติและบรกิารของ 

  อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (High-Technology Industrial Estate) 

  • กำรลงทนุทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ อาทิ คลงัสนิค้า 

  • กำรลงทุนเพื่อสนับสนุนควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรท่ีเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี EEC อาทิ ธุรกิจโรงแรม 

  ธรุกจิการบรหิารจดัการน�า้ครบวงจร
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  • กำรลงทนุร่วมพัฒนำเมอืงใหม่ในระยะเบือ้งต้น เพือ่มุ่งยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงคณุภาพ ธรุกจิพาณชิย์  

  การศกึษา รวมถงึสาธารณสขุท่ีจ�าเป็น 

  • กำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดจิทิลั เพือ่ส่งเสรมิอุตสาหกรรมดจิทัิลของไทยให้สอดรบักบัธรุกจิอ่ืนๆ 

  ในประเทศและภายในภมูภิาคอนิโดจนี

 นอกจำกนี้ นับตั้งแต่ช่วงปี 2563-2564 เป็นต้นไป คำดว่ำจะเริ่มเห็นโมเมนตัมกำรลงทุนภำคเอกชนใน

อุตสำหกรรมแห่งอนำคตที่สำมำรถต่อยอดจำกอุตสำหกรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ EEC อยู่แล้วมำกขึ้นกว่ำเดิม 

ภายหลงัจากท่ีโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีรองรบัได้ในระดบัหนึง่แล้ว โดยเมด็เงนิลงทุนโดยเฉลีย่ต่อปีจะอยู่ท่ีราว 190,000 

ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 เพิม่ขึน้จากราว 63,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2561-2562 โดยส่วนมากจะเป็นการ

ลงทุนท่ีเกีย่วเนือ่งกบั

  • อตุสำหกรรมยำนยนต์และชิน้ส่วนยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า 

  แบบผสมท่ีใช้พลงังานเช้ือเพลงิและพลงังานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle : HEV) หรอืแบตเตอรี ่

  ลเิธียมไอออน เป็นต้น 

  • อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภำพ (Bioeconomy and Advanced Chemical) อาทิ การผลิต 

  เมทิลเอสเตอร์และกลเีซอรนี การผลติกรดแลคตกิ เป็นต้น

  • อุตสำหกรรมท่องเทีย่วกลุม่รำยได้ดแีละเชงิคณุภำพ (Affluent, Medical, and Wellness Tourism) 

  • อุตสำหกรรมอเิล็กทรอนกิส์อจัฉรยิะ รวมถงึหุน่ยนต์อตุสำหกรรม

 จากทิศทางข้างต้น ศนูย์วจิยักสกิรไทยประเมนิว่ำ เมด็เงนิลงทนุจรงิในพืน้ที ่3 จงัหวดัของ EEC ทัง้จำกภำค

รฐัและเอกชนในช่วงบกุเบกิโครงกำร EEC นัน้จะอยู่ท่ีรำว 170,000 ล้ำนบำทต่อปีในช่วงปี 2561-2563 และเพิม่ขึน้ไป

อยูท่ีร่ำว 350,000 ล้ำนบำทในช่วงปี 2564-2565 โดยการเพิม่ข้ึนในช่วงหลงันัน้เป็นผลจากการเร่งลงทุนในโครงการ

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัระยะเร่งด่วน ประกอบกบั การทยอยเข้าลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภาคเอกชน

ท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงเดยีวกนั 
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 ส�ำหรับทิศทำงกำรลงทุนในระยะต่อไป (2566-2569) นั้น เม็ดเงินลงทุนจำกภำครัฐจะเริ่มทยอยชะลอลง 

โดยจะเน้นเป็นส่วนเสริมกำรลงทุนในระยะบุกเบิก อาทิ โครงการ Air Cargo ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

ระยะท่ี 2 หรอืโครงการสถานบีรรจแุละแยกสนิค้ากล่อง (Inland Container Depot: ICD) ท่ีลาดกระบัง จ. ฉะเชิงเทรา 

รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเชื่อมต่อ EEC กับภูมิภาคอื่นทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ โครงการ

รถไฟเช่ือม EEC กับกัมพูชาและทวาย ประเทศพม่า เป็นต้น โดยเม็ดเงินลงทุนเฉลี่ยจากภาครัฐในพื้นท่ี EEC 

(2566-2569) คาดว่าจะอยู่ที่ราว 71,000 ล้านบาทต่อปี

 ส่วนทิศทำงกำรลงทุนภำคเอกชนนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ำ ตัวแปรส�ำคัญในกำรก�ำหนดปริมำณกำร

ลงทนุนัน้ขึน้อยู่กับควำมคืบหน้ำของกำรพัฒนำนวตักรรม รวมไปถงึความช�านาญของทักษะแรงงาน ประกอบกบัการ

พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาก็จะเป็นอีกตัวแปรส�าคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากเอกชนใน

พืน้ท่ี โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้ทักษะแรงงานเข้มข้น นอกจากนี ้ศกัยภาพของการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น น�้าประปาและไฟฟ้าใน EEC ในช่วงระยะบุกเบิกยังเป็นอีก

ปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ เม็ดเงินลงทุนเฉลี่ยจากภาคเอกชนในพื้นที่ 

EEC (2566-2569) นั้นคาดว่าจะอยู่ที่ราว 230,000 ล้านบาทต่อปี 

 ส่วนอุตสำหกรรมที่จะเริ่มลงทุนในระยะกลำงนี้ คำดว่ำจะเห็นโมเมนตัมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบินและ

โลจิสติกส์ที่มำกขึ้นภำยหลังจำกที่กำรพัฒนำอู่ตะเภำ Aerotropolis เป็นรูปเป็นร่างในระดับหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์อากาศยาน ศูนย์ฝึกอบรมการบิน ศูนย์ขนส่งอากาศยานและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ รถยก Forklift เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ 

Internet of Things รวมถึงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ได้ก็น่าจะเห็นทิศทางที่มากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรม

การเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Farming) และการเกษตรกรรมแม่นย�าสงู (Precision Farming) อุตสาหกรรมการแปรรปู

อาหาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

  บทบำทของกำรพัฒนำ EEC ต่อ SME จะแตกต่ำงกันไปตำมภำคอุตสำหกรรม
บทบาทของการพัฒนา EEC ต่อ SME จะแตกต่างกันไปตามภาคอุตสาหกรรม



Analysis7

 ส�ำหรับบทบำทของกำรพัฒนำพื้นที่ EEC ที่มีต่อผู้ประกอบกำร SME นั้น SME ที่อยู่ในกลุ่มบริกำรซึ่ง 

มีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 60 ของพื้นที่ EEC อยู่แล้ว สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

และเชิงคุณภาพ (Affluent, Medical, and Wellness Tourism) รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองและ 

เขตอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ในระยะบุกเบิกเป็นต้นไป โดยสามารถเน้นการท่องเท่ียวแบบไฮเอนด์และเชิงสุขภาพ 

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารและคาเฟ่ที่เน้นสุขภาพ สปา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือแม้แต่การบริการส�าหรับ

ผู้สูงอายุที่ผสมผสานสุขภาพเข้ากับการพักผ่อนไปในตัว (Leisure Nursing Home Care) เป็นต้น 

 ส่วนผู้ประกอบกำร SME ที่อยู่ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและธุรกิจวัสดุก่อสร้ำง ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็ก ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบในพื้นท่ี สามารถมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของแผนงานขนาดเล็ก อาทิ การก่อสร้าง ซ่อมแซมและขยายช่อง

จราจรถนนสายรองในพื้นท่ีภาคตะวันออก รวมถึงการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับและสะพานลอยข้ามแยก 

ซึ่งบางส่วนมีการด�าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 ส�ำหรับบทบำทของ EEC ต่อผู้ประกอบกำร SME ในภำคกำรผลิตนั้นสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน โดย

ส่วนแรกนัน้ ผูป้ระกอบกำร SME ไทยทีผ่ลติสนิค้ำปลำยน�ำ้อยูแ่ล้วอย่ำงอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดืม่ ซ่ึงในกลุม่

นี้ควรเร่งการวิจัยและพัฒนาสินค้าของตนให้มีมูลค่าเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น (Food for The Future) อาทิ อาหารเสริม 

สุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่าง อาหารออร์แกนิก อาหารเฉพาะโรค เครื่องดื่มเพื่อความงาม 

 ส�ำหรับส่วนที่สองนั้น อุตสำหกรรมที่ผู้ประกอบกำร SME ในกลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) 

ของภำคกำรผลติและบรกิำรขนำดใหญ่ทีม่ศีกัยภำพในกำรต่อยอดไปสูก่ำรผลติชิน้ส่วนป้อนอตุสำหกรรมแห่งอนำคต 

คำดว่ำจะอยู่ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics: 

E&E) ท่ีผู้ประกอบการ SME สามารถยกระดับกระบวนการผลิตผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการปลายน�้าท่ี 

เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอยู่แล้ว อีกท้ังยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้ง่ายกว่า 

เนื่องจากมีฐานการผลิตเดิมอยู่แล้ว โดยผู้ประกอบการ SME ในส่วนนี้ท่ีต้องเร่งปรับตัวคาดว่าจะอยู่ในส่วนของ 

สายการผลิตท่ีใกล้กับอุตสาหกรรมปลายน�้ามากท่ีสุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ปลายน�้าย่อมน�ามา 

ซึ่งความต้องการชิ้นส่วนที่แตกต่างจากเดิม



Analysis8

 ส่วนผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนของการผลิตหรือประกอบซึ่งต้องอาศัยห่วงโซ่

อุปทานหลายขั้นอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ใน Tier ล่างๆอาจต้องท�าการปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับประเภทวัตถุดิบท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการ Casting, Forging, Welding 

เป็นต้น โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ผู้ประกอบการ SME ที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มระบบส่งก�าลัง ช่วงล่าง

และตัวถังรถยนต์ทั้งใน Tier 1,2 และ 3 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะอย่างเหล็กกล้า อาจต้องปรับเทคนิค

การผลิตให้รองรับการใช้วัสดุขั้นสูง (Advanced Material) หรือวัสดุคอมโพสิตที่มีน�้าหนักเบาทดแทน 

 ทั้งนี้ กำรปรับตัวของผู้ประกอบกำร SME ทั้ง 2 กลุ่มข้ำงต้นนั้น จ�ำต้องเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรผลิต

ให้รองรับเทคโนโลยีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์แห่งอนำคตให้ได้มำกขึ้น โดยอำจใช้ประโยชน์จำกศูนย์ SME Industrial 

Transformation Center (SME-ITC) ท่ีจัดตั้งโดยภาครัฐในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ. ชลบุรี ผ่านการใช้

ทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง SME ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจกับ

บริษัทขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ 

 อย่ำงไรกด็ ีกำรพฒันำอตุสำหกรรมสนับสนนุแห่งอนำคตของ SME ไทยท่ีมีควำมซับซ้อนและใช้เทคโนโลยี

ระดับสูง เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม New S-Curve ท่ีใช้นวัตกรรมเข้มข้นอย่าง

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ยังมีข้อจ�ากัดในระยะสั้น แต่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ในระยะยาว 

บนสมมตฐิานท่ีผูป้ระกอบการปลายน�า้ในอตุสาหกรรม New S-Curve ข้างต้นมีศกัยภาพและความพร้อมในการลงทุน

ในระยะข้างหน้า ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนที่สัมฤทธิ์ผล

 ส�ำหรับผลประโยชน์ส่วนเสริมจำกกำรพัฒนำ EEC ที่มีต่อ SME ในภำคกำรผลิตประกำรสุดท้ำยนั้น SME 

ไทยยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ (Know-How) และเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้

สอดคล้องกับทิศทำงของห่วงโซ่อุปทำนแห่งอนำคต โดยเฉพำะในกระบวนกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร รวมถึง

อำหำรและเครื่องดื่ม ผ่านการร่วมมือกับสถาบันวิจัยในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor of Innovation: EECi) บริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จ. ระยองที่คาดว่าจะพร้อมด�าเนินการได้ในช่วง

ปี 2562 เนื่องจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือช้ินส่วนในอนาคตอาจใช้เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ในการช่วยย่นระยะ 

เวลาการผลิต จนท�าให้ห่วงโซ่การผลิตรวมถึงห่วงโซ่การท�างานที่สั้นลงด้วย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว  



Analysis9

อาทิ การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ หรือการใช้หุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็กที่ท�างานร่วมกับแรงงาน (Cobot) ในส่วนของ

การหยิบจับและจัดเรียงสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น

  สรุปแนวโน้มและผลต่อธุรกิจ SME ไทย

 กล่าวโดยสรปุ ร่าง พ.ร.บ. เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) นบัได้ว่าเป็นส่วนเตมิเตม็ท่ีส�าคญัในการ

สร้างความเช่ือม่ันให้กบันกัลงทุนภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาวจากการให้สทิธปิระโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี 

แก่นักลงทุนเพิ่มเติม หรือการออกใบอนุญาตต่างๆท่ีรวดเร็วมากข้ึน นอกเหนือจากความพยายามของภาครัฐใน 

การส่งเสริมการลงทุนใน EEC ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

 ส�ำหรับแผนงำนในพื้นที่ EEC ในระยะข้ำงหน้ำนั้น ในระยะบุกเบิกโครงกำรหรือภำยในปี 2565 นั้น เม็ด

เงินลงทุนจะอยู่ในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมและเพิ่มศักยภำพของพื้นที่ EEC ในกำรรองรับกำรลงทุนใน

อุตสำหกรรมแห่งอนำคต ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะมีบทบาทร่วมกัน นอกจากนี้ อาจเริ่มเห็นโมเมนตัมการลงทุนภาค

เอกชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบางส่วนในอตุสาหกรรมดัง้เดมิท่ีมีศกัยภาพในการต่อยอดในพ้ืนท่ีอยู่แล้วอย่างยาน

ยนต์สมัยใหม่ ธุรกจิเช้ือเพลงิและเคมชีวีภาพ ธรุกจิท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดแีละเชงิคณุภาพ รวมถงึธรุกจิอิเลก็ทรอนกิส์

อัจฉริยะ รวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วนอุตสาหกรรมที่จะเริ่มลงทุนในระยะกลาง (2566-2569) นี้ คาดว่าจะเห็น

โมเมนตัมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ท่ีมากข้ึน รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีสามารถน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet of Things รวมถึงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ได้

 ดังนั้น บทบำทของ EEC ที่มีต่อ SME ไทยนั้น อำจเริ่มเห็นกำรตื่นตัวของอุตสำหกรรมบริกำรที่สำมำรถ

รองรบักำรขยำยตวัของธรุกจิท่องเทีย่วกลุม่รำยได้ดแีละเชงิคณุภำพและชมุชนเมือง อีกท้ัง SME ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม

ก่อสร้างและธุรกิจวัสดุก่อสร้างก็จะได้อานิสงส์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของแผนงานขนาดเล็ก ส่วน  

บทบาทของการพัฒนา EEC ต่อ SME จะแตกต่างกันไปตามภาคอุตสาหกรรม
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SME ท่ีอยู่ในภาคการผลตินัน้ SME ท่ีอยู่ในกลุม่ธรุกจิในห่วงโซ่อุปทานท่ีสนบัสนนุภาคการผลติและบรกิารขนาดใหญ่ 

ในพื้นที่อยู่แล้วอย่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถมีส่วนร่วม

ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สามารถต่อยอดจากของเดิมได้ โดยอาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะ 

นอกจากนี ้การพัฒนานวตักรรมบนพืน้ท่ี EEC ยังมส่ีวนช่วยให้ SME สามารถน�าเอาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยต่ีางๆ 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับทิศทางของห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคตได้อีกทาง


