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โครงการแผนลงทุน EEC หนุน 3 ธุรกิจเป้าหมาย 4 ธุรกิจต่อเนื่อง

ดันเศรษฐกิจภาคตะวันออกโตแรงนับจากปี 2561
คอลัมน์
รูท้ นั AEC ฉบับนีข้ อน�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับ
โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor Development (EEC)
เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การผลักดันเป็นอย่างมาก และก�ำลังเป็น
ที่พูดถึงในแวดวงนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย
เป็นโครงการที่หนุนการลงทุนในภาคตะวันออกขยายตัวระยะยาว
ช่วง 3-5 ปีข้างหน้าการลงทุนกระจุกตัวใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
กับ 4 ธุรกิจต่อเนื่อง หนุนเศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวเร่งขึ้น
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
จากการศึกษาของส�ำนักวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ซึง่ ได้วเิ คราะห์ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ
EEC ว่า ปัจจุบัน ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ก�ำลังได้รับความสนใจ
จากนักลงทุน ซึ่งเป็นผลจากรัฐบาล ตั้งเป้าผลักดัน Eastern Economic Corridor Development: EEC เพื่อให้เกิดการลงทุนรอบใหม่
ในภาคตะวันออก โดยล่าสุด ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจ
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พิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมพืน้ ที่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
(มีผลบังคับใช้ต้นปี 2560)
นอกจากนี้ การด�ำเนินงานในด้านอื่นมีความคืบหน้า อาทิ 1)
แผนพัฒนาระบบคมนาคมทุกมิติ วงเงินกว่า 400,000 ล้านบาท
ซึ่งจะช่วยลดข้อด้อยของไทยด้านต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงประมาณ
14% ของ GDP สูงเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน 2) แผนพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรม ซึง่ กนอ. และผูพ้ ฒ
ั นานิคมฯ เอกชน เตรียมพัฒนาพืน้ ที่
รวมกัน 35,000 ไร่ จากที่รัฐประเมินใช้พื้นที่ถึง 70,000 ไร่ และ
3) เตรียมขยายเพดานให้สิทธิประโยชน์การลงทุน อาทิ ยกเว้นภาษี
นิติบุคคลจาก 8 ปีเป็น 13 ปี ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับ
ใหม่ และ 15 ปี ภายใต้ พ.ร.บ. การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ภาคตะวันออกเป็น
พื้นที่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาว
แผนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมในโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics
Corridor Development (EEC)
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ระบบ
ถนน

ราง
น้ำ�

ระยะสั้น
(2559-2560)

ขยายถนนทางเข้าแหลมฉบัง 14 ช่องทางจราจร
●
2,500 ล้านบาท
● มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาตาบพุด 20,200 ล้านบาท
●
ขยายช่องทางจราจร ช่วงกระทิงลาย-ชลบุรี 2,200
●
ล้านบาท
● ขยายช่องทางจราจาร ช่วง จันทบุรี-สระแก้ว 2,600
บาท
● ขยายช่องทางการจราจร ช่วงหนองปรือ-หนองใหญ่
700 ล้านบาท
● รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง 152,528 ล้านบาท
● ทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย 10,524 ล้านบาท
●

ระยะกลาง
(2561-2563)

ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม
6,535 ล้านบาท
ถนนศรีราชา-อ่าวอุดม
600 ล้านบาท
ขยายช่องทางจราจรช่วง
หนองใหญ่-หนองเสือข้าง-แยกวัง
จันทร์-แกลง 1,900 ล้านบาท

ระยะยาว
(2564-2570)

●

มอเตอร์เวย์ ชลบุรีนครราชสีมา 103,200 ล้านบาท

เฟอร์รี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 4,000 ล้านบาท
ศูนย์ขนส่งรถไฟแหลมฉบัง (STRO) 2,031 ล้านบาท
● ท่าเรือชายฝั่ง A 1,864 ล้านบาท
● ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 88,132 ล้านบาท
●
●

อากาศ

ศูนย์ซ่อมอากาศยานสยามบินอู่ตะเภา ระยะที่ 1

รวม

ศูนย์ซอ่ มอากาศยานสนามบินอูต่ ะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบิน
อู่ตะเภาระยะที่ 3 5,096 ล้านบาท
ระยะที่ 2 4,799 ล้านบาท

292,656 ล้านบาท
43,834 ล้านบาท
19 โครงการ กรอบวงเงินรวม 444,786 ล้านบาท

108,296 ล้านบาท

ที่มา: รวบรวมโดย วิจัยกรุงศรี

ด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
หลายรูปแบบ (Multi-modal transport) และสิทธิประโยชน์การลงทุน
ใหม่ที่มากกว่าชาติอื่นในอาเซียน EEC น่าจะท�ำให้ภาคตะวันออก
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่นในการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมมูลค่าเพิม่ สูง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ ป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการตัดสินใจลงทุนของเอกชนน่าจะเห็น
ชัดเจนหลังมีการเลือกตัง้ ในไทย อีกทัง้ โอกาสทางธุรกิจอาจไม่เกิดขึน้
พร้อมกัน เพราะหลายธุรกิจที่เป็น “Global Mega Trend” ไทยยังอยู่
ในขั้นศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งการแปรรูปอาหาร และ
เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ การผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือแม้แต่
รถยนต์ EV ที่ยังติดเงื่อนไขตลาดขนาดเล็กจนอาจไม่คุ้มค่าลงทุน
ในขณะนี้ เช่นเดียวกับการดึงเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ในธุรกิจทีต่ อ้ งได้
มาตรฐานโลกอย่างการบิน และบริการอากาศยานก็อาจไม่ง่ายนัก
ระยะ 3-5 ปีจากนี้ ให้จบั ตาความเคลือ่ นไหวของ 7 ธุรกิจทีจ่ ะ
มีเม็ดเงินสะพัด คาดมีผลให้ Gross Regional Product (GRP) ของ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นราว 1.0%-1.5% ต่อปี จากอัตราการเติบโต
เฉลี่ยตามศักยภาพที่ 5%

3 ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเป้าหมายเติบโตขึ้น

ธุรกิจโลจิสติกส์: โอกาสการลงทุนของเอกชนโดดเด่นในกลุม่
คลังสินค้าสมัยใหม่ และ Third Party Logistics Service Provider
(3PL) ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจยุคใหม่ในการลดต้นทุนขนส่ง
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน อีกทัง้ จากศักยภาพของพืน้ ทีใ่ น
การพัฒนาเชื่อมโยงการค้าโลก หากโครงการทวายในเมียนมาร์เปิด
ด�ำเนินการ และจีนยังเน้น “Look South Policy” จะช่วยส่งเสริมให้
ภาคตะวันออกกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่าง
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ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน จึงหนุนการ
เติบโตของธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งระบบในระยะยาว
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และเคมีชีวภาพ : คาดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะขยับลงทุนก่อนกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากไทยมีความพร้อมเป็น
“Biodiversity Hotspots” (มีความหลากหลายในการปลูกพืชเชิง
พาณิชย์ อาทิ ข้าว อ้อย ยางพารา มันส�ำปะหลัง) ซึง่ เป็นโอกาสในการ
ลงทุนธุรกิจเชือ้ เพลิงชีวภาพ และยังสอดรับกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีของไทยทีต่ อ้ งปรับตัวตามกระแส “Bio Economy” โดยขยาย
ธุรกิจสู่ไบโอพลาสติก และเคมีชีวภาพมากขึ้น
ธุรกิจท่องเที่ยว: ได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เติบโตดี
หลังการพัฒนา “ท่าอากาศยานอูต่ ะเภา” ทีช่ ว่ ยดึงเทีย่ วบินเช่าเหมาล�ำ
บินตรงสู่พัทยา (กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซียที่มีสัดส่วนถึง 45%
ของตลาดนักท่องเทีย่ วในพัทยา) ขณะทีแ่ ผนการพัฒนา “ท่าเรือน�ำ้ ลึก
จุกเสม็ด” ให้เป็นเมืองท่ารองรับตลาด Luxury tourist จะช่วยสร้าง
รายได้ให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นมากจากเดิมที่เน้นตลาด Budget
tourist เป็นหลัก
นอกจากนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง ที่
คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะมีผลให้มีการเดินทาง
เข้ า สู ่ ภ าคตะวั น ออกมากขึ้ น ช่ ว ยหนุ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยวมีรายได้สม�่ำเสมอทั้งปี

4 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องโตโดดเด่น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: ได้แรงหนุนจากโครงการ
พัฒนาเมืองใหม่ เนื่องจากศักยภาพพื้นที่ที่เป็นทั้งแหล่งงาน แหล่งที่
อยู ่ อ าศั ย แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของประชากรสู ง
โดยเฉพาะใน จ.ชลบุรีและระยอง ขณะที่ จ.ฉะเชิงเทราจะเป็นเมือง
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกในอนาคต จึงคาดว่า
จะมีการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึน้ จากทีช่ ะลอมาหลายปี
● ธุรกิจค้าปลีกและพืน
้ ทีค่ า้ ปลีก: คาดจะมีการลงทุนเตรียม
รั บ กั บ ประชากร และนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ค าดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น มาก แต่
เชื่อว่าการแข่งขันที่ดุเดือดจะท�ำให้ความเสี่ยงออกจากธุรกิจมีสูง
เช่นกัน นิคมอุตสาหกรรม: EEC จะช่วยหนุนศักยภาพนิคมฯ ใน
ภาคตะวันออกให้โดดเด่นเหนือภาคอื่น และเหนือประเทศอื่นใน
ภูมิภาค ท�ำให้อัตราขายหรือเช่าที่ดินนิคมฯ เขตอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ความต้องการเช่าโรงงานขยายตัวจากที่ซบเซามาไม่ต�่ำกว่า 3 ปี
● ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: ได้ประโยชน์จากงานก่อสร้างที่
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะงานภาครัฐทีผ่ รู้ บั เหมาน่าจะได้ประโยชน์ในทุกกลุม่
เนือ่ งจากรัฐบาลมีการแบ่งสัญญาก่อสร้างย่อย ท�ำให้ผรู้ บั เหมา SME
ในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึง และรับงานตรงได้มากขึ้น
ในระยะยาว ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงปัจจัยเดียว
คงไม่เพียงพอที่จะดึงการลงทุนให้อยู่ในไทย แต่ปัจจัยเสถียรภาพ
การเมือง กฎระเบียบที่ชัดเจน และเอื้อต่อเอกชน การยกระดับ
มาตรฐานบุคลากร/แรงงานไทย รวมทัง้ การวางแผนการใช้ทรัพยากร
ที่ดี โดยเฉพาะทรัพยากร “น�้ำ” ในพื้นที่ที่มีแหล่งน�้ำจ�ำกัดอย่าง
ภาคตะวันออก น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม เพราะนั่นจะช่วย
การันตีวา่ ไทยจะสามารถรักษาสถานะการเป็นทีต่ งั้ ของฐานผลิตของ
โลกได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน TPA
news
●

ที่มา: วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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