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SME

ทั้งนี้ 
จากกจิการทีข่อรบัส่งเสรมิลงทนุจากบโีอไอข้างต้น (ราย

ละเอียดในฉบับที่ 236) มีจ�านวนโครงการ และมูลค่า

การลงทุนไม่สูงนักจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังสนใจเข้าไป

ลงทุนใน Border SEZs ไม่มากนัก ซึ่งอาจมีสาเหตุหลักมาจากใน 

Border SEZs บางแห่งยังไม่สามารถขอคืนพื้นที่มาใช้ประโยชน์ เช่น 

ใน SEZs สงขลา และบางแห่งอาจอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน และกระบวนการออกโฉนดเพือ่โอนให้แก่กรมธนารกัษ์น�าไป

บริหารจัดการ เช่น ใน SEZs ตราด อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจน่าจะทยอย

ตดัสนิใจเข้าไปลงทนุใน Border SEZs มากขึน้ และอาจจะปรบัตวัสงู

ยิง่ขึน้ หากภาครฐัสามารถขจดัปัญหาดงักล่าว และสามารถเร่งจดัต้ัง

นิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมให้เปิดใช้บริการ ภายในปี 2559 ซึ่ง

น่าจะช่วยสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนได้อีกแนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ 

การที่ภาครัฐมีนโยบายผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุนให้แก่กลุ่มธุรกิจ 

SME กน่็าจะเป็นสญัญาณทีด่ทีีจ่ะดงึดดูให้กลุม่ผูป้ระกอบการขนาด

กลาง และย่อยตดัสนิใจเข้ามาลงทนุ เช่น การปรบัลดเงนิลงทนุขัน้ต�า่

ลงเหลือไม่น้อยกว่า 500,000 บาท จากปกติต้องมี เงินลงทุนไม่น้อย

กว่า 1,000,000 บาท และการอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่ใช้แล้วใน

ประเทศได้ไม่เกิน 10,000,000 บาทจากเดิมทีต้่องใช้เฉพาะเครือ่งจกัรใหม่

การที่กลุ่มผู้ประกอบการจะตัดสินใจเลือกลงทุนใน Border 

SEZs จังหวัดใด นอกจากผู้ประกอบการจะพิจารณาศักยภาพความ

สามารถของตน และความช�านาญในพืน้ทีท่ีจ่ะลงทนุแล้ว ผูป้ระกอบ

การควรจะศึกษาโอกาส และข้อจ�ากัดการลงทุนในแต่ละพื้นที่ ซ่ึง 

บางแห่งอาจจะมีปัจจัยเอื้อหนุนที่มีต่อการลงทุนแตกต่างกันโดยมี

รายละเอียด ดังนี้

เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสทองของ          ไทย

จากฉบับที่แล้วต่อ

สร้างโอกาสการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาค
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1. เขตเศรษฐกิจพิเศษในตาก (ด่านแม่สอด)

ศักยภาพ

●	 SEZs แม่สอด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ติดกับด่านเมียวดีของ

เมียนมาร์ ซึ่งจุดนี้การค้าชายแดนที่มีทิศทางเติบโตสูง

●	 มท่ีาอากาศยานแม่สอด และก�าลงัจะปรบัปรงุเพือ่รองรบั

การขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยว และนักลงทุน

●	 อยูต่ดิกบัสะพานข้ามแม่น�า้เมยแห่งที ่2 ซึง่จะช่วยให้การ

เดินทาง และการขนส่งสินค้าคล่องตัวมากขึ้น

ค่าเช่าที่ดิน (กรมธนารักษ์) ที่ดิน 2,183 ไร่ แบ่งให้ กนอ. 

837 ไร่

ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท/ ไร่/ 50 ปี  ค่าเช่า 36,000 บาท/ 

ไร่/ปี

ก�าลังแรงงาน

แรงงานต่างด้าวส่วนเพิ่มท่ีจะเข้ามาจากเมียวดี มีจ�านวน

ประมาณ 29,000-34,000 คน

กิจการเป้าหมาย

เกษตร และอาหารแปรรปู เซรามกิ สิง่ทอ เครือ่งนุง่ห่ม เครือ่ง

หนงั เคร่ืองเรือน อัญมณ ีเครือ่งประดบั เครือ่งมอืแพทย์ ยานยนต์และ

ช้ินส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยา  

โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

โครงสร้างเศรษฐกิจ

บริการ 49% เกษตร 27% และ อุตสาหกรรม 24%

2. เขตเศรษฐกิจพเิศษในสระแก้ว (ด่านอรญัประเทศ)

ศักยภาพ

●	 เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ โดยตั้งอยู่ระหว่าง SEZs  

ปอยเปต (บันเตียเมียนเจย) ของกัมพูชา กับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะ

เอื้ออ�านวยการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ผ่านท่าเทียบเรือของ

ไทย

●	 โครงการสะพานรถไฟ ช่วงคลองลึก-ปอยเปต ก�าลัง

ก่อสร้างซึ่งจะท�าให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้า และเดินทาง

ค่าเช่าที่ดิน (กรมธนารักษ์) ที่ดิน 1,194 ไร่ แบ่งให้ กนอ. 

660 ไร่

ค่าธรรมเนยีม 225,000 บาท / ไร่ / 50 ปี  ค่าเช่า 32,000 บาท/ 

ไร่/ปี

ก�าลังแรงงาน

แรงงานต่างด้าวส่วนเพิ่มที่จะเข้ามาจากบันเตียเมียนเจย มี

จ�านวนประมาณ 20,000 - 31,000 คน

กิจการเป้าหมาย

เกษตร และอาหารแปรรปู เซรามกิ สิง่ทอ เครือ่งนุง่ห่ม เครือ่ง

หนงั เคร่ืองเรือน อัญมณ ีเครือ่งประดบั เครือ่งมอืแพทย์ ยานยนต์และ

ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยา 

โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

โครงสร้างเศรษฐกิจ

บริการ 51% เกษตร 28%  และอุตสหกรรม 20%

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษในสงขลา (ด่านสะเดาและด่าน

ปาดังเบซาร์)

ศักยภาพ

●	 มีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมจากหาดใหญ่ไปยังกัวลาลัมเปอร์

●	 ท่าเรอืสงขลาแห่งที ่2 เตรยีมจะด�าเนนิการก่อสร้าง ซึง่จะ

อ�านวยความสะดวกแก่การส่งออกสินค้าทางทะเล

●	 ระยะข้างหน้าจะมีมอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-มาเลเซีย 

ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้น

ค่าเช่าที่ดิน (กรมธนารักษ์) ที่ดินจัดสรรให้ กนอ. 1,121 ไร่

ค่าธรรมเนยีม 300,000 บาท /ไร่ / 50 ปี  ค่าเช่า 40,000 / ไร่ / ปี

ก�าลังแรงงาน

โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้แรงงานไทย ซึง่ในปัจจบุนัม ี836,816 คน

กิจการเป้าหมาย

เกษตร และอาหารแปรรูป สิ่งทอ / เครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนัง 

เครื่องเรือน โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

บริการ 47%  อุตสาหกรรม 36% และเกษตร 17%

4. เขตเศรษฐกจิพิเศษในมกุดาหาร (ด่านมกุดาหาร)

ศักยภาพ

●	 SEZs มุกดาหารเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจที่จะเชื่อม 

แนวเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

●	 มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที่เชื่อมกับสะหวัน

นะเขต สปป.ลาว ซึ่งมีการจัดตั้ง SEZs ด้วย

●	 มโีครงการส�าคญัท่ีเตรยีมจะก่อสร้างคอื รถไฟทางคู ่ช่วง

บ้านไผ่-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

ค่าเช่าที่ดิน (กรมธนารักษ์) ที่ดินจัดสรรให้ กนอ. 1,085 ไร่

ค่าธรรมเนยีม 160,000 บาท / ไร่ / 50 ปี  ค่าเช่า 24,000 บาท/ 

ไร่/ปี

ก�าลังแรงงาน

แรงงานต่างด้าวส่วนเพิม่ทีจ่ะเข้ามาจากสะหวนัเขต มจี�านวน

ประมาณ 20,000-30,000 บาท

กิจการเป้าหมาย

เกษตร และอาหารแปรรูป สิ่งทอ / เครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนัง 

เครื่องเรือน โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

บริการ 52% เกษตร 30% และอุตสาหกรรม 17%

สระแก้วและตาก เมืองต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน

ส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่  1 จังหวัด

ชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับกลุ่มประเทศ CLM มีความได้เปรียบที่จะได้

เริ่มต้นลงทุนก่อน เนื่องจากจะได้รับอานิสงส์จากที่ประเทศในกลุ่มนี้

เริ่มขยายกิจกรรมการค้า และการลงทุนมากขึ้น บวกกับการที่กลุ่ม 

ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLM จะมีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น และนิยมบริโภค

สนิค้าของไทยอยูแ่ล้ว ก็น่าจะส่ังซือ้สินค้าจากไทยมากขึน้ เช่น อาหาร

กึง่ส�าเร็จรูป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิน้ส่วนยานยนต์ และวสัดกุ่อสร้าง โดยที่

ในปัจจบุนัมอียู ่2 จงัหวัด น่ันคอื “สระแก้ว และตาก” ซึง่จากทีท่ัง้สอง

จังหวัดนี้มีมูลค่าการส่งออกชายแดนสูง และเติบโตต่อเนื่อง จึงมี

ศกัยภาพทีน่่าจะเร่ิมต้นลงทนุได้ก่อนในจงัหวดัอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัการจดัตัง้

ให้เป็น Border SEZs ระยะท่ี 1 นอกจากน้ี ทางภาครัฐก็จัดตั้งให้ 

Border SEZs สระแก้ว และตากเป็นโครงการน�าร่อง โดยก�าลังเร่ง

ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออ�านวย-

ความสะดวกแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ท้ังชาวไทย และต่างชาติที่จะ

เข้าไปลงทุน

งบลงทนุในปีงบประมาณ 2559 ของ Border SEZs ระยะที ่1

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบลงทุนในปีงบประมาณ 2559 พบว่า 

งบลงทุนใน Border SEZs ตาก มีมูลค่ามากที่สุดถึงร้อยละ 56 ของ

งบลงทุนทั้งหมดใน Border SEZs ระยะที่ 1 ซึ่งมีแผนเร่งลงทุนใน

โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการพฒันาท่าอากาศยานแม่สอด และ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่ 2 ขณะที่ใน Border 

SEZs สระแก้ว มสีดัส่วนงบลงทนุฯ ดงักล่าวเพยีงร้อยละ 11 เนือ่งจาก

โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางถึงย่อย นอกจากนี้ จากที ่

ทั้งสองจังหวัดมีสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเศรษฐกิจ 

ของประเทศเพื่อนบ้าน และมีปัจจัยแวดล้อมอื่นที่น่าจะดึงดูดให้ 

นักลงทุนสนใจเข้าไปลงทุน ติดตามรายละเอียดในฉบับหน้า

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Border SEZs งบลงทุน (ล้านบาท)

ตาก 3,150.0

มุกดาหาร 795.0

สระแก้ว 607.0

สงขลา 491.0

ตราด 408.0

หนองคาย 151.0


