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คอลัมน์
รูท้นั AEC ฉบบันีข้อน�ำเสนอข้อมลูเก่ียวกับ 

โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำค

ตะวนัออก หรอื Eastern Economics Corridor Development (EEC) 

เป็นโครงกำรที่รัฐบำลให้กำรผลักดันเป็นอย่ำงมำก และก�ำลังเป็น 

ที่พูดถึงในแวดวงนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ โดย 

เป็นโครงกำรที่หนุนกำรลงทุนในภำคตะวันออกขยำยตัวระยะยำว 

ช่วง 3-5 ปีข้ำงหน้ำกำรลงทุนกระจุกตัวใน 3 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย

กับ 4 ธุรกิจต่อเน่ือง หนุนเศรษฐกิจภำคตะวันออกขยำยตัวเร่งขึ้น

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

จำกกำรศึกษำของส�ำนักวิจัยกรุงศรี ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 

ซึง่ได้วเิครำะห์ “โครงกำรพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออกหรอื 

EEC ว่ำ ปัจจุบัน ภำคตะวันออกเป็นพื้นท่ีท่ีก�ำลังได้รับควำมสนใจ

จำกนักลงทุน ซึ่งเป็นผลจำกรัฐบำล ตั้งเป้ำผลักดัน Eastern Eco-

nomic Corridor Development: EEC เพื่อให้เกิดกำรลงทุนรอบใหม่

ในภำคตะวนัออก โดยล่ำสดุ ครม. เหน็ชอบร่ำง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกจิ

พเิศษภำคตะวนัออก ครอบคลมุพืน้ที ่จ.ชลบรุ ีระยอง และฉะเชิงเทรำ 

(มีผลบังคับใช้ต้นปี 2560)

นอกจำกนี้ กำรด�ำเนินงำนในด้ำนอื่นมีควำมคืบหน้ำ อำทิ 1) 

แผนพัฒนำระบบคมนำคมทุกมิติ วงเงินกว่ำ 400,000 ล้ำนบำท  

ซึ่งจะช่วยลดข้อด้อยของไทยด้ำนต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงประมำณ  

14% ของ GDP สูงเป็นอันดับต้นๆ ของอำเซียน 2) แผนพัฒนำพื้นที่

อตุสำหกรรม ซึง่ กนอ. และผูพ้ฒันำนคิมฯ เอกชน เตรยีมพฒันำพืน้ที่

รวมกัน 35,000 ไร่ จำกที่รัฐประเมินใช้พื้นที่ถึง 70,000 ไร่ และ  

3) เตรียมขยำยเพดำนให้สิทธิประโยชน์กำรลงทุน อำทิ ยกเว้นภำษี

นิติบุคคลจำก 8 ปีเป็น 13 ปี ภำยใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุนฉบับ

ใหม่ และ 15 ปี ภำยใต้ พ.ร.บ. กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ซึ่งจะย่ิงส่งผลให้ภำคตะวันออกเป็น

พื้นที่ยุทธศำสตร์อุตสำหกรรมของประเทศในระยะยำว

แผนกำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมในโครงกำร

พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก หรือ Eastern Economics 

Corridor Development (EEC)

ดันเศรษฐกิจภาคตะวันออกโตแรงนับจากปี 2561
โครงการแผนลงทุน EEC หนุน 3 ธุรกิจเป้าหมาย 4 ธุรกิจต่อเนื่อง



23TPA news

รู้ทัน AEC

July 2017 ●  No. 247

ด้วยศักยภำพกำรเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคม

หลำยรปูแบบ (Multi-modal transport) และสทิธปิระโยชน์กำรลงทนุ

ใหม่ที่มำกกว่ำชำติอื่นในอำเซียน EEC น่ำจะท�ำให้ภำคตะวันออก 

เป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพโดดเด่นในกำรดึงดูดกำรลงทุน โดยเฉพำะ 

อตุสำหกรรมมลูค่ำเพิม่สงู และเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีเ่ป็นเป้ำหมำยใน

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ

อย่ำงไรกต็ำม คำดว่ำกำรตดัสนิใจลงทนุของเอกชนน่ำจะเหน็

ชดัเจนหลงัมกีำรเลอืกตัง้ในไทย อกีทัง้โอกำสทำงธรุกจิอำจไม่เกิดขึน้

พร้อมกัน เพรำะหลำยธุรกิจที่เป็น “Global Mega Trend” ไทยยังอยู่

ในขั้นศึกษำวิจัยและพัฒนำ (R&D) ทั้งกำรแปรรูปอำหำร และ

เทคโนโลยีเกษตรชีวภำพ กำรผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือแม้แต่

รถยนต์ EV ที่ยังติดเงื่อนไขตลำดขนำดเล็กจนอำจไม่คุ้มค่ำลงทุน 

ในขณะน้ี เช่นเดยีวกบักำรดงึเมด็เงนิลงทนุก้อนใหญ่ในธรุกิจทีต้่องได้

มำตรฐำนโลกอย่ำงกำรบิน และบริกำรอำกำศยำนก็อำจไม่ง่ำยนัก

ระยะ 3-5 ปีจำกนี ้ให้จบัตำควำมเคลือ่นไหวของ 7 ธรุกจิทีจ่ะ

มีเม็ดเงินสะพัด คำดมีผลให้ Gross Regional Product (GRP) ของ

ภำคตะวันออกเพิ่มขึ้นรำว 1.0%-1.5% ต่อปี จำกอัตรำกำรเติบโต

เฉลี่ยตำมศักยภำพที่ 5%

3 ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเป้าหมายเติบโตขึ้น

ธรุกจิโลจสิตกิส์: โอกำสกำรลงทนุของเอกชนโดดเด่นในกลุม่

คลังสินค้ำสมัยใหม่ และ Third Party Logistics Service Provider 

(3PL) ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจยุคใหม่ในกำรลดต้นทุนขนส่ง 

เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั อกีทัง้จำกศกัยภำพของพืน้ทีใ่น

กำรพัฒนำเชื่อมโยงกำรค้ำโลก หำกโครงกำรทวำยในเมียนมำร์เปิด

ด�ำเนินกำร และจีนยังเน้น “Look South Policy” จะช่วยส่งเสริมให้

ภำคตะวันออกกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมระหว่ำง 

ระบบ ระยะสั้น  
(2559-2560)

ระยะกลาง  
(2561-2563)

ระยะยาว  
(2564-2570)

ถนน ●  ขยำยถนนทำงเข้ำแหลมฉบัง 14 ช่องทำงจรำจร
    2,500 ล้ำนบำท
●  มอเตอร์เวย์ พัทยำ-มำตำบพุด 20,200 ล้ำนบำท
   ขยำยช่องทำงจรำจร ช่วงกระทิงลำย-ชลบุรี 2,200
   ล้ำนบำท
●  ขยำยช่องทำงจรำจำร ช่วง จันทบุรี-สระแก้ว 2,600 
    บำท
● ขยำยช่องทำงกำรจรำจร ช่วงหนองปรือ-หนองใหญ่  

700 ล้ำนบำท

●  ทำงเลี่ยงเมืองพนัสนิคม 
 6,535 ล้ำนบำท
● ถนนศรีรำชำ-อ่ำวอุดม 
 600 ล้ำนบำท
●  ขยำยช่องทำงจรำจรช่วง
    หนองใหญ่-หนองเสือข้ำง-แยกวัง 
    จันทร์-แกลง 1,900 ล้ำนบำท

●  มอเตอร์เวย์ ชลบุรี- 
   นครรำชสีมำ 103,200 ล้ำนบำท

ราง ●  รถไฟควำมเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง 152,528 ล้ำนบำท
●  ทำงคู่ ฉะเชิงเทรำ-คลอง 19-แก่งคอย 10,524 ล้ำนบำท

น้ำา ●  เฟอร์รี่เชื่อมชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย 4,000 ล้ำนบำท
●  ศูนย์ขนส่งรถไฟแหลมฉบัง (STRO) 2,031 ล้ำนบำท
●  ท่ำเรือชำยฝั่ง A 1,864 ล้ำนบำท
●  ท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 88,132 ล้ำนบำท

อากาศ ศูนย์ซ่อมอำกำศยำนสยำมบินอู่ตะเภำ ระยะที่ 1 ศูนยซ่์อมอำกำศยำนสนำมบนิอูต่ะเภำ 
ระยะที่ 2 4,799 ล้ำนบำท

ศูนย์ซ่อมอำกำศยำนสนำมบิน 
อู่ตะเภำระยะที่ 3 5,096 ล้ำนบำท

รวม 292,656 ล้านบาท 43,834 ล้านบาท 108,296 ล้านบาท

19 โครงการ กรอบวงเงินรวม 444,786 ล้านบาท

ที่มา: รวบรวมโดย วิจัยกรุงศรี
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ฝั่งมหำสมุทรแปซิฟิก และมหำสมุทรอินเดียเข้ำด้วยกัน จึงหนุนกำร

เติบโตของธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งระบบในระยะยำว

อุตสำหกรรมเชื้อเพลิง และเคมีชีวภำพ : คำดว่ำเป็นอุตสำห-

กรรมที่จะขยับลงทุนก่อนกลุ่มอื่นๆ เนื่องจำกไทยมีควำมพร้อมเป็น 

“Biodiversity Hotspots” (มีควำมหลำกหลำยในกำรปลูกพืชเชิง

พำณชิย์ อำท ิข้ำว อ้อย ยำงพำรำ มนัส�ำปะหลัง) ซึง่เป็นโอกำสในกำร

ลงทนุธรุกจิเชือ้เพลงิชวีภำพ และยงัสอดรบักบัแผนพฒันำอตุสำหกรรม

ปิโตรเคมีของไทยทีต้่องปรบัตวัตำมกระแส “Bio Economy” โดยขยำย

ธุรกิจสู่ไบโอพลำสติก และเคมีชีวภำพมำกขึ้น

ธุรกิจท่องเที่ยว: ได้อำนิสงส์จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ เติบโตดี

หลังกำรพฒันำ “ท่ำอำกำศยำนอูต่ะเภำ” ทีช่่วยดงึเทีย่วบนิเช่ำเหมำล�ำ

บินตรงสู่พัทยำ (กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซียที่มีสัดส่วนถึง 45% 

ของตลำดนกัท่องเทีย่วในพทัยำ) ขณะทีแ่ผนกำรพฒันำ “ท่ำเรอืน�ำ้ลกึ

จุกเสม็ด” ให้เป็นเมืองท่ำรองรับตลำด Luxury tourist จะช่วยสร้ำง

รำยได้ให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นมำกจำกเดิมที่เน้นตลำด Budget 

tourist เป็นหลัก 

นอกจำกนี้ โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง ที่ 

คำดว่ำจะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้ำงหน้ำจะมีผลให้มีกำรเดินทำง 

เข้ำสู่ภำคตะวันออกมำกขึ้น ช่วยหนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกำร 

ท่องเที่ยวมีรำยได้สม�่ำเสมอทั้งปี

4 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องโตโดดเด่น

●  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: ได้แรงหนุนจำกโครงกำร

พัฒนำเมืองใหม่ เนื่องจำกศักยภำพพื้นที่ที่เป็นทั้งแหล่งงำน แหล่งที่

อยู ่อำศัย แหล่งท่องเที่ยว จึงมีกำรกระจุกตัวของประชำกรสูง  

โดยเฉพำะใน จ.ชลบุรีและระยอง ขณะที่ จ.ฉะเชิงเทรำจะเป็นเมือง

รองรับกำรขยำยตัวของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกในอนำคต จึงคำดว่ำ

จะมกีำรลงทนุโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์มำกขึน้จำกทีช่ะลอมำหลำยปี

●  ธรุกจิค้าปลกีและพืน้ทีค้่าปลกี: คำดจะมกีำรลงทนุเตรยีม

รับกับประชำกร และนักท่องเที่ยวที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นมำก แต ่

เชื่อว่ำกำรแข่งขันที่ดุเดือดจะท�ำให้ควำมเสี่ยงออกจำกธุรกิจมีสูง 

เช่นกัน นิคมอุตสำหกรรม: EEC จะช่วยหนุนศักยภำพนิคมฯ ใน 

ภำคตะวันออกให้โดดเด่นเหนือภำคอื่น และเหนือประเทศอื่นใน

ภูมิภำค ท�ำให้อัตรำขำยหรือเช่ำที่ดินนิคมฯ เขตอุตสำหกรรม รวมทั้ง

ควำมต้องกำรเช่ำโรงงำนขยำยตัวจำกที่ซบเซำมำไม่ต�่ำกว่ำ 3 ปี

● ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: ได้ประโยชน์จำกงำนก่อสร้ำงที่

เพิม่ขึน้ โดยเฉพำะงำนภำครฐัทีผู่ร้บัเหมำน่ำจะได้ประโยชน์ในทกุกลุม่ 

เนือ่งจำกรฐับำลมกีำรแบ่งสญัญำก่อสร้ำงย่อย ท�ำให้ผูร้บัเหมำ SME 

ในพื้นที่มีโอกำสเข้ำถึง และรับงำนตรงได้มำกขึ้น

ในระยะยำว ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดีเพียงปัจจัยเดียว 

คงไม่เพียงพอที่จะดึงกำรลงทุนให้อยู่ในไทย แต่ปัจจัยเสถียรภำพ

กำรเมือง กฎระเบียบที่ชัดเจน และเอื้อต่อเอกชน กำรยกระดับ

มำตรฐำนบคุลำกร/แรงงำนไทย รวมทัง้กำรวำงแผนกำรใช้ทรพัยำกร

ที่ดี โดยเฉพำะทรัพยำกร “น�้ำ” ในพื้นที่ที่มีแหล่งน�้ำจ�ำกัดอย่ำง 

ภำคตะวันออก น่ำจะเป็นสิ่งที่ไม่อำจมองข้ำม เพรำะนั่นจะช่วย 

กำรนัตีว่ำ ไทยจะสำมำรถรกัษำสถำนะกำรเป็นทีต้ั่งของฐำนผลติของ

โลกได้อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน

ที่มา: วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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