
คณะท ำงำนสง่เสรมิกำรลงทนุภำคเอกชน:

10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำย
กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนำคต

New Engine Of Growth
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10 ปีทีผ่า่นมา:ลงทนุนอ้ย..ขยายตวัต า่

กำรลงทนุขยำยตวัต ำ่จำก 9%  2%
เป็นกำรลงทนุเพือ่ซอ่ม..มำกกวำ่..เพือ่สรำ้ง

ท ำให ้GDP ขยำยตัวต ำ่จำก 5% 3%
รำยไดน้อ้ย-สง่ออกแขง่ขนัไมไ่ด ้

การลงทุน %
GDP %

ปญัหาโครงสรา้ง..ลงทนุของประเทศนอ้ย.
.เศรษฐกจิขยายตวัต า่..แขง่ขนัไมไ่ด้

10 ปีทีผ่า่นมา: เงนิลงทนุมาไทยนอ้ยลง

สว่นแบง่ FDI จำกตำ่งประเทศ
มำไทย/อำเซยีน จำก 30% 20%

ลดลง 6% ทกุปี
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ลงทนุเพิม่ 10 %   GDP เพิม่   5-6%

เงือ่นไข
1) ตอ้งเป็นกำรลงทนุ “เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่” อกีเทำ่ตัว

 อตุสำหกรรมอนำคต ทัง้เกษตร-อตุสำหกรรม-บรกิำร

2) ตอ้งเป็นกำรลงทนุ “เพือ่สรา้งความสมดลุ”
 วำงแผนแตล่ะอตุสำหกรรมอนำคตทัง้ คน-

สิง่แวดลอ้ม-เทคโนโลยี
 ลดควำมเหลือ่มล ้ำโดยกระจำยกำรลงทนุออกนอก

พืน้ทีน่อกกรงุเทพฯ

หมำยเหต:ุ เมือ่กอ่น (2000-5) ลงทนุ 1% GDP เพิม่ 0.7%
ขณะนี้ (2006-14) ลงทนุ 1% GDP เพิม่แค ่0.3%

เพือ่กา้วสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแลว้
ภายในปี 2575 เศรษฐกจิไทยตอ้ง
ขยายตวั ประมาณรอ้ยละ 6 ตอ่ปี

1 เหรยีญสหรัฐตอ่คนตอ่ปี

Asset
based

ประเทศพฒันาแลว้ 
ภายในปี 2575

รายได้
ประชากร
5,4101

Knowledge 
based

รายได้
ประชากร
12,7461

17 ปีขา้งหนา้

6%/ปี

ภารกจิของประเทศ: ลงทนุเพิม่ 10%ทกุปี เพือ่สรา้งพลงัใหก้บั

ประเทศ
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วเิคราะห ์
4 แนวโนม้โลกอนำคต..กบัไทย

• เทคโนโลยใีหม่ 12 อยำ่ง
• กำรเชือ่มโยงเศรษฐกจิ.สงัคม.คน
• กำรรวมเป็นเมอืง
• สงัคมผูส้งูอำยุ

สมัภาษณ ์ ผูล้งทนุ 70+ รำย
• ตำ่งประเทศและในประเทศ 
• เจำะผูล้งทนุและเจำ้ของเทคโนโลยี

ชัน้น ำ (จนี-ญีปุ่่ น-เกำหลใีต ้ยโุรป 
สหรัฐอเมรกิำ)

หารอื   กบั 15 หน่วยงำน  
• คณะท ำงำนสง่เสรมิกำรลงทนุ

ภำคเอกชน

น าเสนอ ทำ่น รมต.คลงั..รอง นรม.

น ำเสนอ นำยกรัฐมนตรี

First S-Curve: ยกระดบัอตุสาหกรรม
ปจัจบุนัเพือ่ตอ่ยอดการเจรญิเตบิโต

ยานยนตแ์หง่อนาคต

ทอ่งเทีย่วระดบัคณุภาพ

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

เกษตรเชงิประสทิธภิาพ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

อาหารแหง่อนาคต

อตุสาหกรรมชวีภาพ: พลงังาน-เคมชีวีภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมดจิติอล

อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ 

อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพ

New S-Curve: พฒันาอตุสาหกรรมอนาคต
เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิไทยแบบกา้วกระโดด

ระยะสัน้ถงึปำนกลำง ระยะยำว

1 2

5+5 อตุสาหกรรมเป้าหมาย.. ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ + 
เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม่
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การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ดจิติอล

อตุสาหกรรม
การแปรรปู
อาหาร 

อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิ
สอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรม
ยานยนต์
สมยัใหม่

อตุสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่ว

กลุม่รายไดด้แีละ
การทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่
อตุสาหกรรม

เชือ้เพลงิ
ชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร 

อตุสาหกรรม
การขนสง่
และการบนิ 

เตมิ 5 
อตุสาหกรรม

ใหม่

พัฒนำจำก

ตอ่ยอด 5 
อตุสาหกรรม

เดมิ

การพฒันาอตุสาหกรรมใหมม่รีากฐานสบืเนือ่งมาจากการตอ่ยอดอตุสาหกรรม
ปจัจบุนั 
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การตอ่ยอดอตุสาหกรรมเดมิ จะสามารถเพิม่รายไดป้ระชากรไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 70 จากเป้าหมาย อกีรอ้ยละ 30 จะมาจากอตุสาหกรรมใหม่

367.6

173.1

786.4

946.332.5

159.9

48.5

13.3
9.8

10.1
34.5

การ
ทอ่งเทีย่ว
กลุม่รายได้
ดแีละการ
ทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ

อเิล็กทรอ-
นกิสอ์จัฉรยิะ 

24.5
18.4

ยานยนต์
สมยัใหม่

เป้ำหมำยของ
ประเทศไทย

25.2

อตุสาห-
กรรมใหม่

อตุสำหกรรม
อืน่ๆ2

29.0

การแปร
รปูอาหาร 

การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ปัจจบุัน

ผลติภัณฑม์วลรวมของประเทศไทย, พันลำ้นเหรยีญสหรัฐในมลูคำ่ปี 25571 ขอ้มลูเบือ้งตน้

SOURCE: WorldBank; Global insights; NESDB; Team analysis

1 Converted from GNI per capital and population; using conversion rate from GNI to GDP from historical data. Back up calculation available. Then adjust GDP contribution in 2005 USD 
terms from global insights to real 2014 terms and match with World Bank. Data available until 2030 2 Growth rate projected by IHS global insights 

3 Assuming that existing sectors' growth rates will be uplifted to global top decile 4 Calculated from additional GDP growth of 5 existing sectors (Comparing new 
GDP to IHS Global Insights-predicted 2030 GDP) using indirect effect multiplier (from supply chains) and induced effect (from employee spending)

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ1 2

Direct impact

Indirect and induced impact4

70% 30%

เพือ่กา้วสูก่ารเป็น
ประเทศพฒันาแลว้
ภายในปี 2575 
เศรษฐกจิไทยตอ้ง
ขยายตวั ประมาณ
รอ้ยละ 6 ตอ่ปี

1 เหรยีญสหรฐัตอ่คนตอ่ปี

ประเทศพฒันาแลว้ 
ภายในปี 2575

Asset
based

รายได้
ประชากร
5,4101

Knowledge 
based

รายได้
ประชากร
12,7461

17 ปีขา้งหนา้

6%/ปี

เตมิ 5 

อตุสาห-

กรรมใหม่ปจัจบุนั
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อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่

• พัฒนำเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) โดยเริม่จำกกำรประกอบรว่มกบั
ผูผ้ลติ (OEM) เพือ่น ำไปสูอ่ตุสำหกรรมแบตเตอรี ่และระบบขบัเคลือ่นรถไฟฟ้ำตอ่ไป

• ขยำยธรุกจิในหว่งโซค่ณุคำ่ของอตุสำหกรรมยำนยนต ์โดยเฉพำะในดำ้นการ
ออกแบบและจดัท าตน้แบบ (Surface integration design & prototyping) 

• สง่เสรมิกำรใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและความแมน่ย าสงู 
(Catalytic manufacturing)

• พัฒนำธรุกจิอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละชืน้สว่นรถยนตท์ีก่า้วทนัมาตรฐานโลก 
เชน่ ชิน้สว่นระบบควำมปลอดภัย ชิน้สว่นระบบสง่ก ำลงั (Transmission System 
Parts)

• ผลติรถจกัรยานยนต์ (ขนาดมากกวา่ 248 cc) โดยมกีำรขึน้รปูชิน้สว่น
เครือ่งยนต์

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (1/3)

• ยกระดบัอตุสาหกรรมการผลติวงจรรวมทีม่คีวำมซบัซอ้นมำกขึน้

• ผลติระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชใ้นยานยนต ์และอปุกรณ์ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ โดยเฉพำะผลติภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู เชน่ อปุกรณ์
โทรคมนำคม 

• ออกแบบและผลติระบบทีอ่ยูอ่าศยัอจัฉรยิะ และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอจัฉรยิะ 
(Smart appliances) ซึง่เชือ่มตอ่กบัเครอืขำ่ยอนิเตอรเ์น็ตได ้(Internet of
Things) 

• ออกแบบและผลติอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสป์ระเภทสวมใส่ เชน่ Fitbits

• กำรออกแบบทำงอเิล็กทรอนกิส ์การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนกิสข์นาดเล็ก
(Microelectronics) และการออกแบบระบบฝงัตวั(Embedded systems)
รวมถงึกำรผลติกจิกำรผลติสำรหรอืแผน่ส ำหรับไมโครอเิล็กทรอนกิส ์
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การเกษตรและเทคโนโลย ี
ชวีภาพ 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่
รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ
สขุภาพ 

• ยกระดบัประสบการณ์และคณุคา่จากการทอ่งเทีย่ว (Value 
Proposition) เพือ่ดงึดดูกลุม่นักทอ่งเทีย่วทีม่รีำยไดป้ำนกลำงถงึสงูจำก
ประเทศแถบเอเชยีแปซฟิิค

• จดัระเบยีบและสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทีห่ลากหลายตำมสถำนที่
ทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่คณุคำ่และประสบกำรณ์ เชน่ กฬีำทำงน ้ำ(Water 
Sports) 

• สนับสนุนธุรกจิการฟ้ืนฟทูางการแพทย ์และศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ 
(Wellness and Rehabilitation) โดยตอ่ยอดจำกอตุสำหกรรมกำร
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพ (Medical tourism) ทีเ่ขม้แข็ง

• สง่เสรมิประเทศไทยในกำรเป็นศนูยร์วมของการแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการระดบันานาชาต ิ(MICE) 

• ธุรกจิเทคโนโลยกีารเกษตรข ัน้สงู เชน่กำรใชร้ะบบเครือ่งรับรู ้(Sensors) 
กำรใชเ้ทคนคิกำรวเิครำะหข์อ้มลูระดบัสงู (Advanced analytics) และระบบ
อตัโนมัติ

• กำรวจัิยและกำรลงทนุทำงเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) เชน่ 
กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและสตัว ์

• อตุสำหกรรมกำรคดัคณุภาพ บรรจ ุเก็บรกัษาพชืผกัผลไม ้หรอื
ดอกไม ้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู เชน่ กำรใชร้ะบบเซน็เซอรต์รวจสอบเนื้อ
ในผลไม ้

• กจิกำรผลติผลติภัณฑจ์ำกยางธรรมชาติ

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (2/3)
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อตุสาหกรรม
การแปรรปูอาหาร 

• อตุสำหกรรมเกีย่วกบักำรเพิม่มาตรฐานดำ้นกำรตรวจสอบยอ้นกลบัใน
กฎระเบยีบควำมปลอดภัยดำ้นอำหำร 

• กลุม่อตุสำหกรรมวจัิยและผลติโภชนาการเพือ่สขุภาพ

— อาหารทีม่กีารเตมิสารอาหาร (Fortified foods) 

— ผลติอาหารไทยไขมนัต า่ พลงังำนต ำ่ และน ้ำตำลต ำ่

— ผลติสารออกฤทธิ ์(Active Ingredient) และสำรสกดัจำก
วัตถดุบิทำงธรรมชำต ิ 

— อาหารทางการแพทย ์(Medical Food) และอาหารเสรมิ 
(Food Supplement)

• อตุสำหกรรมผลติภัณฑอ์ำหำรแปรรปูทีใ่ชโ้ปรตนีจากแหลง่ทางเลอืก
เชน่ โปรตนีเกษตร

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (3/3)

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ1.ksFHPYwArDZvCqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11vpmqvtj/EXP=1203954686/**http:/www.antibiotics.or.jp/jara/tool/logo
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ1.ksFHPYwArDZvCqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11vpmqvtj/EXP=1203954686/**http:/www.antibiotics.or.jp/jara/tool/logo
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หุน่ยนตเ์พือ่หุน่ยนต์ หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสำหกรรมกำรผลติยำนยนต ์กระบวนกำรผลติฉีดพลำสตกิ และ
อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ – หุน่ยนตเ์ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นด ำน ้ำและกำรแพทย์

อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร 

กำรแพทยท์ำงไกลผำ่น ICT เพือ่ตดิตำม ปรกึษำ วนิจิฉัย และรักษำ – ผลติอปุกรณท์ำงกำร
แพทยเ์พือ่กำรวนิจิฉัยและตดิตำมผลระยะไกล (Remote health monitoring devices) –
ยำประเภทชวีวตัถตุน้แบบ (Biologic) และชวีวตัถคุลำ้ยคลงึ (Biosimilar) 

อตุสาหกรรมการ
ขนสง่และการบนิ

กจิกำรสำธำรณูปโภคและบรกิำรเพือ่กำรขนสง่ – ศนูยร์วมกจิกำรโลจสิตกิสท์นัสมยั –
กำรบรกิำรซอ่มบ ำรงุอำกำศยำน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) –
อตุสำหกรรมผลติชิน้สว่นอำกำศยำน (OEM) – ธรุกจิมลูคำ่สงูทีต่อ้งกำรควำมเร็วจำกกำร
ขนสง่ทำงอำกำศ (Time-Sensitive Products) – สถำบันศกึษำและอบรมดำ้นกำรบนิ

เชือ้เพลงิชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

เชือ้เพลงิชวีภำพรุน่ที ่2 – อตุสำหกรรมเคมชีวีภำพครบวงจร โดยกำรพัฒนำอตุสำหกรรม
กลำงน ้ำ – ไบโอพลำสตกิ – เขำ้สู่ Bioeconomy

ดจิติอล Embedded Software, Enterprise Software และ Digital content – E-commerce 
(ขำย-ซือ้-จำ่ย-สง่) – วเิครำะหข์อ้มลูของและผูบ้รโิภค (Consumer insights Analytics
and Data Center) – Cloud Computing – Cyber security – Internet of Things–
enabled Smart City – Creative media and animation

เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม่
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กลุม่ผูผ้ลติ
หุน่ยนต์

กลุม่ผูใ้ช้

หุน่ยนต์
กลุม่งานวจิยั
ตน้แบบ

โรงงำนอตุสำหกรรมที่
กระจำยอยูท่ั่วไป

• หักคำ่เสือ่มอตัรำเรง่
เมือ่ลงทนุใชหุ้น่ยนต์

• หักภำษีสองเทำ่
ส ำหรับสนิคำ้ในบัญชี

นวัตกรรมหรอืน ำเงนิ
ลงทนุหักลดหยอ่น 
300 % 

กรุงเทพฯ-มหำวทิยำลัย

ควรใหร้วมในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกบันคิม
อตุสำหกรรมหุน่ยนต์

ชำยฝ่ังทะเลภำค
ตะวันออก

• Venture capital

• เงนิทนุใหก้บั
มหำวทิยำลัยเพือ่ใหม้ี
หอ้งทดลองกลำงเป็น
ศนูยพั์ฒนำหุน่ยนต์
ส ำหรับบรษัิทเอกชน
รำยยอ่ยไดย้มื-เชำ่ใช ้

• Joint Matching Fund
และสทิธปิระโยชน์กำร
ลงทนุกรณีบรษัิทขนำด
กลำง-ขนำดใหญ่

• ผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ (วซีำ่, 
ภำษีเงนิได)้

• สง่เสรมิกำรลงทนุ 

• ยกเลกิอตัรำอำกร
ชิน้สว่น

• นโยบำยอตุสำหกรรม 
ใหม้ขีนำดของตลำด
เพยีงพอ

• ผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ (วซีำ่, 
ภำษีเงนิได)้

• พืน้ทีเ่มอืงส ำหรับ
คลัสเตอรใ์หม่

• หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมตำ่งๆ ซึง่รวมถงึ

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นการผลติยานยนต ์โดยเฉพำะ
หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นกำรเชือ่มโลหะ ซึง่มักจะมำใน
รปูแบบแขนหุน่ยนตท์ีม่แีกนเคลือ่นทีแ่บบหมนุ 
(Articulated robot)

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นกระบวนการผลติฉดีพลาสตกิ

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

• หุน่ยนตเ์ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่ดำ้นด ำน ้ำและ
กำรแพทย์

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอุตสาหกรรม

• โลก: เป็นอตุสำหกรรมหลกัของโลกในอนำคต..ใหญ่กวำ่รถยนต์
ขยำยตวัรอ้ยละ 15 ตอ่ปี และเอเชยีเป็นตลำดใหญอ่นัดบัหนึง่

• ไทย: มใีชอ้ยูแ่ลว้ในหลำยอตุสำหกรรม น ำเขำ้ปีละ 6 แสนลำ้นบำท
สำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพอตุสำหกรรมในไทยไดอ้ยำ่งมหำศำล
มกีำรสรำ้งบคุคลำกรในประเทศ
ใชแ้ทนแรงงำนทัว่ไป..สรำ้งงำนคณุภำพ

• นักลงทนุ: ประเทศไทยเหมำะเพรำะมอีตุสำหกรรมชิน้สว่นทีแ่ข็งแรง

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม
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อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ
ความส าคญัของอตุสาหกรรม

• โลก: คำดวำ่จะเตบิโตเร็วเป็นอันดับตน้ๆของอตุสำหกรรมในประเทศพัฒนำแลว้ทีร่อ้ยละ 3.4 ตลอด 15 ปี
ผูโ้ดยสำรขยำยตัวสงู โดยเฉพำะในเอเชยี โดยจะมเีครือ่งบนิพำณชิย ์10,000 ล ำทั่วโลกในปี 2562
มกีำรสั่งเครือ่งบนิจ ำนวนมำกในเอเชยี
มเีพยีงไทย กับสงิคโปร ์ทีม่คีวำมพรอ้มแตส่งิคโปรม์ขีอ้จ ำกัดดำ้นพืน้ทีร่องรับ

• ไทย: มสีนำมบนิอูต่ะเภำ..มรีันเวยพ์รอ้ม มพีืน้ทีว่ำ่ง 5,000 ไร ่(ใหญก่วำ่สนำมบนิสงิคโปร)์ 
เป็นสนำมบนิทอ่งเทีย่วและขนสนิคำ้ของอำเซยีน
สรำ้งธุรกจิและอำชพีรำยไดส้งูใหค้นไทย  

• นักลงทนุ: พรอ้มมำนำนแลว้ หำกเปิดโครงกำรลงทนุทันที

อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ

กลุม่
ธุรกจิ
การบนิ

สนำมบนิพัทยำ-อู่
ตะเภำ

กลุม่อตุ-
สาหกรรม
มลูคา่สงู

สนำมบนิพัทยำ-อู่
ตะเภำ และพืน้ที่
นคิมอตุสำหกรรม
รอบนอก

สถาบนั
ศกึษาและ
วจิยัดา้น
การบนิ

สนำมบนิพัทยำ-อู่
ตะเภำ และ
มหำวทิยำลัยที่
สนใจ 

กลุม่ธุรกจิ
ดา้นการ
ขนสง่

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงกับ
สนำมบนิอูต่ะเภำ

ธุรกจิ Terminal/ 
Cargo/ MRO

• สทิธปิระโยชนก์ำร
ลงทนุ

• จูงใหม้เีทีย่วบนิ
มำกๆ

• จัดตัง้ Certified 
Body เพือ่รับรอง
มำตรฐำนกำรผลติ
และบรกิำรใน
อตุสำหกรรมกำร
บนิ

• สทิธปิระโยชน์
ดำ้นภำษี และเงนิ
อดุหนุนงำนสอน
และวจัิย

• ควำมรว่มมอืกับ
บรษัิทชัน้น ำดำ้น
กำรบนิ (หัก
ลดหยอ่น R&D)

• ผูส้อนและ
เชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ

ICT/ ยำ/ DC 

• สทิธปิระโยชน์
กำรลงทนุ

• ผูเ้ชีย่วชำญ

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

เงือ่นไขส าคญั: 

• กำรอนุญำตใหใ้ชท้ีร่ำชพัสดบุรเิวณสนำมบนิและระยะเวลำกำรเชำ่ใช ้

• กำรประกำศเขตเศรษฐกจิพเิศษ (ปลอดภำษี/อำกร น ำเขำ้ ปรวิรรตเงนิตรำ) 

• สทิธปิระโยชนก์ำร
ลงทนุ

• มโีครงสรำ้งสำธำร-
ณูปโภคพืน้ฐำนทีไ่ด ้
มำตรฐำน

• มพีืน้ทีเ่พยีงพอ
ส ำหรับกำรจัดตัง้
warehouse ใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกับ
ทำ่เรอืหรอืทำ่อำกำศ
ยำน

• ระบบอำกรและ
ศลุกำกรทีม่ี
ประสทิธภิำพ และ
สะดวกรวดเร็ว

• กจิการสาธารณูปโภคและบรกิารเพือ่การขนสง่ เชน่ 
Inland Container Depot (ICD) กจิกำรขนถำ่ยสนิคำ้
ส ำหรับเรอืบรรทกุสนิคำ้ และสนำมบนิพำณชิย์

• ศนูยร์วมกจิการโลจสิตกิสท์นัสมยั เชน่ กำรขนสง่ทำง
อำกำศ (Air Cargo) ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ระหวำ่งประเทศ
ดว้ยระบบทีทั่นสมัย (Inernational Distribution 
Center: IDC) และกำรขนสง่แบบ Cold Chain 

• การบรกิารซอ่มบ ารงุอากาศยาน (Maintenance, 
Repair and Overhaul: MRO) โดยมุง่เนน้ทีก่ำรซอ่ม
บ ำรงุโครงสรำ้งเครือ่งบนิล ำตัวแคบ (Narrow-body 
Airframe maintenance) และอตุสาหกรรมผลติ
ชิน้สว่นอากาศยาน (OEM) 

• พัฒนำพืน้ทีโ่ดยรอบเป็นเขตอตุสำหกรรมส ำหรับธุรกจิที่
มมีลูคา่สงู (High-value Manufacturing) และธุรกจิที่
ตอ้งการความเร็วจากการขนสง่ทางอากาศ (Time-
Sensitive Products)

• ใหบ้รกิำรฝึกอบรมนกับนิและลกูเรอื (Pilot and cabin 
crew) และบคุลำกรดำ้นเทคนคิ (Technician)
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การรกัษา
ทางไกล

อุปกรณ์
การแพทย์

ยา-วจิยั-
พฒันา-ผลติ

พืน้ทีว่จิัยและพัฒนำ: 
โรงเรยีนแพทย/์คลสั
เตอรก์ำรแพทย ์เชน่ 
กรุงเทพ พัทยำ

• สง่เสรมิกำรลงทนุ 

• กำรอนุมัตแิละ
สนับสนุนใหใ้ช ้

อปุกรณ์ใหมใ่น
ประเทศ

• กำรตกลงระหวำ่ง
ประเทศใหใ้ชอ้ปุกรณ์
ทีไ่ทยผลติ

พืน้ทีว่จิัยและพัฒนำ: 
โรงเรยีนแพทย/์คลสัเตอร์
กำรแพทย ์เชน่ กรุงเทพ 
พัทยำ

พืน้ทีว่จิัยและพัฒนำ: 
โรงเรยีนแพทย/์คลสั
เตอรก์ำรแพทย ์เชน่ 
กรุงเทพ พัทยำ

• เงนิทนุใหก้บั
มหำวทิยำลยัสนับสนุน
กจิกรรม

• สทิธปิระโยชนก์ำร
ลงทนุกรณีบรษัิทขนำด
กลำง-ขนำดใหญ่

• สนับสนุนผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ

• กำรปรับระบบกำร
ทดสอบและทดลองยำ
ใหส้ัน้ลงตำมขอ้เท็จจรงิ
ทำงกำรแพทย ์เพือ่ให ้
ยำใหม่ๆ มำทดลองและ
ผลติในประเทศไทย

• สง่เสรมิกำรลงทนุ 

• ลดภำษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคลและแกไ้ข
โครงสรำ้งอำกร 
ส ำหรับกลุม่
อตุสำหกรรมเครือ่ง
อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์

• ใหม้กีำรใชร้ะบบใหม่
ในประเทศไทย และมี
ระบบผลตอบแทนใหม ่
เชน่ แพทยส์ ำหรับ
บรกิำรใหค้ ำปรกึษำ 
วนิจิฉัยโรค และ
ตดิตำมผลระยะไกล

• ใหบ้รกิารดา้นการแพทยผ์า่นอนิเตอรเ์น็ตและ
สมารท์โฟน (eHealth and mHealth) เพือ่ตดิตำม 
ปรกึษำ วนิจิฉัย และรักษำ

• ผลติอปุกรณ์ทางการแพทยเ์พือ่การวนิจิฉยัและ
ตดิตามผลระยะไกล (Remote health monitoring 
devices) ส ำหรับ กลุม่ผูม้โีรคเรือ้รัง ผูส้งูอำย ุและ ผูท้ี่
ตอ้งกำรวนิจิฉัยโรคดว้ยตนเอง 

• วจิยัและผลติยาชวีวตัถคุลา้ยคลงึ (Biosimilar) ซึง่
คอืยำสำมัญของยำชวีวตัถตุน้แบบ (Biologic)

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอุตสาหกรรม

• โลก: คำดวำ่จะเตบิโตเร็วเป็นอนัดบัตน้ๆของอตุสำหกรรมในประเทศพัฒนำแลว้ทีร่อ้ยละ 3.4 
ตลอด 15 ปี

โลกและเอเชยีมคีวำมตอ้งกำรมำกขึน้รักษำพยำบำลทำงไกล อปุกรณ์กำรแพทยแ์ละยำ
ใหม่ๆ  มำกขึน้ตำมสงัคมผูส้งูอำย ุ

• ไทย: มคีวำมสำมำรถและมฐีำนอตุสำหกรรมแลว้ระดบัด ีทัง้ในดำ้นควำมรูค้วำมช ำนำญ และ
บคุลำกร  

• นักลงทนุ: พรอ้มถำ้มกีฎระเบยีบ และ กำรสนับสนุนเพยีงพอ 

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 
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กลุม่ผูผ้ลติ
เอทานอล/
เคม-ีพลา-
สตกิชวีภาพ กลุม่ผูใ้ช้

กลุม่งานวจิยั
ตน้แบบ

เอทำนอล: โรงกลัน่
น ้ำมัน / ผูใ้ชน้ ้ำมันทัว่
ประเทศ

เคมชีวีภำพ: โรงงำน-
ประชำชน

เอทำนอล

• ใชใ้นน ้ำมันรถมำกขึน้

• ลดภำษียำนยนตท์ีใ่ช ้
เอทำนอล

เคม-ีพลำสตกิชวีภำพ

• มำตรกำรกำรเงนิ และ
มำตรกำรสงัคมใหใ้ช ้

ผลติภัณฑเ์คมี
ชวีภำพและพลำสตกิ
ชวีภำพ

กรุงเทพฯ-มหำวทิยำลยั

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงคลสัเตอร์

พืน้ทีป่ลกูออ้ย-มัน

พืน้ทีบ่รเิวณมำบตำพุด
ส ำหรับอตุสำหกรรม
ตอ่เนือ่ง

• Venture capital

• เงนิทนุใหก้บั
มหำวทิยำลยัสนับสนุน
กจิกรรม

• สทิธปิระโยชนก์ำร
ลงทนุกรณีบรษัิทขนำด
กลำง-ขนำดใหญ่

• ผูเ้ชีย่วชำญตำ่งประเทศ

• สง่เสรมิกำรลงทนุ

• กำรใหค้วำมชว่ยเหลอื
กำรเงนิเพิม่เตมิเพือ่
ชว่ยผลตอบแทนทำง
กำรเงนิ

• นโยบำยอตุสำหกรรม 
ใหม้ขีนำดของตลำด
เพยีงพอ

• ผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ (วซีำ่ 
ภำษีเงนิได)้ ส ำหรับ 
Gen2-3

• พืน้ทีส่ ำหรับคลสัเตอร์
ใหม่

• อตุสาหกรรมเคมชีวีภาพครบวงจร โดยกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมกลำงน ้ำ เชน่ กำรผลติกรดแลคตกิและกรด
ซกัซนิกิจำกเอทำนอล เป็นสะพำนเชือ่มระหวำ่ง
อตุสำหกรรมตน้น ้ำ (ผลติเอทำนอล) และปลำยน ้ำ 
(อตุสำหกรรมเคม)ี ทีม่อียูแ่ลว้ 

• ไบโอพลาสตกิ หรอืคอืผลติภัณฑเ์คมทีีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้มและผลติภัณฑพ์อลเิมอร์ ชนดิพเิศษ 

• ใชเ้ทคโนโลยผีลติเชือ้เพลงิชวีภาพรุน่ทีส่อง เพือ่
ยกระดับอตุสำหกรรมเชือ้เพลงิชวีภำพทีม่อียูแ่ลว้ใน
ปัจจบุัน 

• เพิม่กำรวจัิยและพัฒนำเทคโนโลยกีำรผลติเชือ้เพลงิ
ชวีภาพรุน่ทีส่าม 

เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอุตสาหกรรม

• โลก: ก ำลงัสรำ้งมำตรฐำนใหม.่.เศรษฐกจิชวีภำพ (BioEconomy)

สหรัฐอเมรกิำ ยโุรป ญีปุ่่ น มำเลเซยี รับเป็นกฎหมำยแลว้

• ไทย: มภีำคเกษตรใหญท่ีส่ดุในภมูภิำค และน ำอำเซยีนได ้(หำกไมท่ ำมำเลเซยีจะน ำ)  

• นักลงทนุ: ประเทศไทยมคีวำมพรอ้ม..ขอใหม้นีโยบำยอตุสำหกรรมชดัๆ 

อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ    
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การ
พาณิชย์
อเิล็กโทร-
นกิส์

กลุม่สนบั
สนนุ
กจิกรรม

ภาพยนตร ์
Animation

เมอืงใหญท่ั่วประเทศ
เชน่ กรงุเทพ 
เชยีงใหม ่ภเูก็ต อืน่ๆ

• เงนิทนุใหก้บั
มหำวทิยำลัย
สนับสนุนกจิกรรม

• สทิธปิระโยชนก์ำร
ลงทนุกรณีบรษัิท
ขนำดกลำง-ขนำด
ใหญ ่หักคำ่วจิัยและ
พัฒนำ

• ผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ

กรงุเทพ-มหำวทิยำลยั

เมอืงใหญ่

เมอืงใหญท่ั่วประเทศ
เชน่ กรงุเทพ 
เชยีงใหม ่ภเูก็ต อืน่ๆ

• แผนยทุธศ์ำสตร์
อตุสำหกรรม
ภำพยนตร์

• เงนิทนุใหก้บั
มหำวทิยำลัย
สนับสนุนกจิกรรม

• สทิธปิระโยชนก์ำร
ลงทนุกรณีบรษัิท
ขนำดกลำง-ขนำด
ใหญ ่หักคำ่วจิัยและ
พัฒนำ

• ผูเ้ชีย่วชำญ
ตำ่งประเทศ

• สง่เสรมิกำรลงทนุ

• กฎหมำยดำ้นธรุกจิ
ออนไลน ์ตัง้แต่
เสนอขำย-ซือ้-
จำ่ยเงนิ-สง่ของ-
ประกนั

• ระบบ e-payment 
ครอบคลมุทั่ว
ประเทศ โดย
เชือ่มตอ่สถำบนั
กำรเงนิทกุประเทศ

• Embedded Software, Enterprise Software 
และ Digital content 

• ธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิสทั์ง้ในและตำ่งประเทศ 
(E-commerce Player)

• ศนูยร์วมรวบและวเิคราะหข์อ้มลูของผูบ้รโิภค
(Analytics and Data Center) เพือ่ใหบ้รกิำรกำร
วเิครำะหข์อ้มลูเจำะลกึของตลำด(Consumer Insights)

• หนว่ยจดัเก็บขอ้มลูและการประมวลผลออนไลน์
(Cloud Computing) และกำรป้องกันอันตรำยในโลก
ออนไลน์ (Cyber Security) 

• พัฒนำเมอืงอจัฉรยิะโดยใชเ้ทคโนโลยกีำรเชือ่มตอ่
อนิเตอรเ์น็ทของอปุกรณ์ตำ่งๆ (Internet of Things–
enabled Smart City) 

• อตุสำหกรรมสือ่สรา้งสรรคแ์ละแอนนเิมช ัน่ (Creative 
media and animation) 

ดจิติอล

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอตุสาหกรรม

• โลก: กำ้วไปสู ่Digital Economy เต็มตัว .. ควำมตอ้งกำรในเอเชยีไมจ่ ำกดั

• ไทย:มคีวำมตอ้งกำรในประเทศ แต ่กำรพัฒนำอตุสำหกรรมยงัชำ้

มบีคุคลำกรพอสมควร   

• นักลงทนุ: นักลงทนุมคีวำมพรอ้ม..ขอใหม้นีโยบำยอตุสำหกรรมชดัๆ 

อตุสาหกรรมดจิติอล  
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วธิกีารและสทิธปิระโยชน ์BOI ไมเ่พยีงพอ

1. ปรบัวธิกีาร มาสูก่ารเจรจากบันกัลงทนุรายส าคญั
• เจำะจงตดิตอ่ นักลงทนุ/บรษัิท/เจำ้ของเทคโนโลยรีะดบัโลก ทีจ่ะผลักดนั

แตล่ะอตุสำหกรรมอนำคต
• มคีณะเจรจำสทิธปิระโยชนเ์ป็นรำยๆ (กระทรวงอตุสำหกรรม/BOI/

กระทรวงกำรคลงั)
2. เพิม่สทิธปิระโยชนน์อกเหนอืจาก BOI ใหไ้วเ้จรจา

• มำตรกำรกำรเงนิ
 ตัง้กองเงนิทนุสนับสนุนกำรลงทนุภำคเอกชน ใชอ้ดุหนุนดอกเบีย้

ส ำหรับเงนิกูข้องธนำคำรเฉพำะกจิ และสนับสนุนกำรวจัิยและพัฒนำ 
รวมทัง้กำรอดุหนุนสถำบันกำรศกึษำเพือ่สรำ้งคน รวมทัง้กำรให ้
grant

• มำตรกำรกำรคลงั
 ยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลอกี 2 ปี (เพิม่จำก BOI 8 ปี)
 ลดภำษีรำยไดน้ติบิคุคลเหลอื 0 หรอื ไมเ่กนิ 15% ใหก้บั

ผูเ้ชีย่วชำญ/ผูล้งทนุ/ผูบ้รหิำรระดบัสงู
 ปรับอตัรำภำษีศลุกำกรชิน้สว่น วัตถดุบิและส ำเร็จรปู เพือ่ขจัดควำม

ลกัหลัน่
• มำตรกำรอืน่ๆ

 สนับสนุนวซีำ่ส ำหรับผูเ้ชีย่วชำญตำ่งชำติ
 ใหถ้อืหุน้เกนิ 50% ได ้โดยเฉพำะกจิกำรวจัิยและพัฒนำ
 ใหต้ำ่งชำตถิอืครองทีด่นิได ้99 ปี

3.  ประกาศเขตพืน้ทีล่งทนุพเิศษตวัอยา่ง
• ประกำศพืน้ทีเ่ขตลงทนุพเิศษในพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลภำคตะวันออก เพือ่ให ้

ตำ่งชำตสินใจ /เพือ่วำงแผนโครงสรำ้งพืน้ฐำน/เพือ่เรง่รัด
• มอีงคก์รก ำกบัดแูลแผนกำรลงทนุในพืน้ทีเ่ขตลงทนุพเิศษ

เง ือ่นไขของความส าเร็จ*

*ขอ้สรุปจำกกำรวเิครำะหก์ำรสนับสนุนกำรลงทนุของประเทศเอเชยีอืน่ๆ 
และสอบถำม นักลงทนุทัง้ไทยและตำ่งประเทศ
**ลงทนุ 72,000 ลำ้นบำท/1ลำ้นตนัตอ่ปี ใชน้ ้ำตำล 7 แสนตันตอ่ปี)

ตวัอยา่งสทิธปิระโยชนข์องมาเลเซยีเทยีบกบัของ
ไทย
กรณี โครงกำรไบโอพลำสตกิ ทีม่ำเลเซยีใหม้ำกกวำ่ไทยกวำ่
เทำ่ตัว (ทีม่ำ: สศค. และ BOI)**
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• จัดตัง้กองทนุเพิอ่พัฒนำเศรษฐกจิอตุสำหกรรม 
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของกระทรวงอตุสำหกรรม

• ใหม้คีณะอนุกรรมเรง่รัดกำรลงทนุอตุสำหกรรม
เป้ำหมำย (จัดตัง้ขึน้ภำยใต ้พรบ.เขตเศรษฐกจิ
พเิศษ) “คดัเลอืก-เจรำจำ” สทิธปิระโยชน์
เพิม่เตมิเป็นรำยๆ และเสนอตอ่คณะกรรมกำร
เขตเศรำฐกจิพเิศษ (นรม.เป็นประธำน) เป็น
ผูอ้นุมัต ิ

• ใหส้ ำนักงำนสง่เสรมิกำรลงทนุเป็นผูต้ดิตำม
ตรวจสอบ

• ใหก้ระทรวงอตุสำหกรรมเป็นผูต้ัง้งบประมำณ

• นติบิคุคล กรมสรรพำกรด ำเนนิกำร ใหเ้ฉพำะ 
5+5

• บคุคลธรรมดำ ออกเป็น พรฎ.ยกเวน้/ลด
ระยะเวลำตำมสทิธกิำรสง่เสรมิ

• ภำษีศลุกำกรชิน้สว่น เรง่ด ำเนนิกำรภำยใน 3 
เดอืน

• ถอืหุน้เกนิ 50% ใชก้ฎหมำย BOI
• แกร้ะเบยีบกำรถอืครองทีด่นิของตำ่งชำติ
• แกร้ะเบยีบกำรเชำ่ทีด่นิกรมธนำรักษ์
• แกร้ะเบยีบวซีำ่ส ำหรับผูเ้ชีย่วชำญตำ่งชำติ

เพิม่สทิธปิระโยชนน์อกเหนอืจาก BOI
ใหไ้วเ้จรจา

• มาตรการการเงนิ
 จดัต ัง้ “กองทนุเพือ่พฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรม” 

(Industrial Economic Development Fund: 
IEDF) เพือ่สนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรม
ดว้ยการสนบัสนุนการลงทนุเอกชน

 มจีดุประสงคเ์พือ่สนับสนุนกำรลงทนุภำคเอกชน โดยใหเ้งนิ
สนับสนุน (Grant) ชดเชยดอกเบีย้เงนิกูย้มื (Loan) หรอืเพือ่
เป็นทนุส ำหรับ ผูล้งทนุภำคเอกชนทีม่กีำรลงทนุสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด รวมทัง้สนับสนุนกำรวจัิยและพัฒนำ 
และกำรใหเ้งนิอดุหนุนสถำบันกำรศกึษำเพือ่สรำ้งคน

• มาตรการการคลงั
 ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเป็น 10 หรอื 15 ปี (เพิม่จำก 

BOI 8 ปี)
 ลดภำษีรำยไดน้ติบิคุคลเหลอื 0 หรอื ไมเ่กนิ 15% ใหก้บั

ผูเ้ชีย่วชำญ/ผูล้งทนุ/ผูบ้รหิำรระดบัสงู
 ปรับอตัรำภำษีศลุกำกรชิน้สว่น วัตถดุบิและส ำเร็จรปู 

เพือ่ขจัดควำมลกัหลัน่

• มาตรการอืน่ๆ
 ใหถ้อืหุน้เกนิ 50% ได ้โดยเฉพำะกจิกำรวจัิยและพัฒนำ
 ใหต้ำ่งชำตถิอืครองทีด่นิได ้99 ปี
 สนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเขำ้ประเทศ และ

กำรท ำงำนในประเทศส ำหรับผูเ้ชีย่วชำญ ผูบ้รหิำรและนัก
ลงทนุตำ่งชำตใินโครงกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิ
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เขตเศรษฐกจิ
การลงทนุ
พเิศษ

จนี: 
 เซนิเจิน้ เป็นโครงกำรน ำ
ร่องในปี 2523  โดยมี
เป้ำหมำยคอืกลุม่
อตุสำหกรรม
อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่กำร
สง่ออก

 ปี 2557 จนีมรีำยไดต้อ่หวั
ประชำกรสงูกวำ่ไทย

มาเลเซยี: 
 5 เขตเศรษฐกจิกำรลงทนุ
พเิศษ สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่น
ฝ่ังตะวันออก

 มุง่สูก่ำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมผลติชัน้สงู
และปรับปรุงอตุสำหกรรม
เดมิใหท้ันสมยั

 ในปี 2557 มำเลเซยีมี
อตัรำกำรเตบิโตทำง
เศรษฐกจิรอ้ยละ 6

อนิเดยี: 
 382 เขตเศรษฐกจิกำร
ลงทนุพเิศษไดรั้บกำร
อนุมัตคิรอบคลมุทั่ว
ประเทศ

 ครอบคลมุอตุสำหกรรม
เบำและหนัก

ญีปุ่่ น: 
 เขตเศรษฐกจิกำรลงทนุพเิศษ
หรอืโทก ู(Tokku)ถกูใชใ้หเ้ป็น
เครือ่งมอืหลักเพือ่กระตุน้
เศรษฐกจิโดยนำยกฯ อำเบะ

เกาหลใีต:้ 
 8 เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ มอีนิซอน
เป็นหลัก โดยมี
อตุสำหกรรม
เป้ำหมำยคอื
ธรุกจิขนสง่
(Logistics)
และกำรบนิ

เมยีนมารแ์ละ
เวยีดนาม: 
 รัฐบำล เร่งรัด
โครงกำรอยำ่ง
ตอ่เนื่อง

 เวยีดนำม: มุง่เนน้
อตุสำหกรรมผลติ
และ ปิโตรเคม ี
และสำมำรถ
รักษำอตัรำกำร
เตบิโตทำง
เศรษฐกจิไดท้ี ่     
รอ้ยละ 6 ตอ่ปี  
ในชว่ง   3 ปีที่
ผำ่นมำ (2554-
2557)

หลายประเทศในภมูภิาคน ากลไกของเขตเศรษฐกจิการลงทนุ
พเิศษไปใชอ้ยา่งไดผ้ล เพือ่ผลกัดนัการลงทนุใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย
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6 ใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย อยูใ่นพืน้ที่
รูจ้กัดที ัว่โลก

ดว้ยพืน้ฐานทีแ่ข็งแกรง่จากจดุเร ิม่ตน้ในอดตี ชายฝั่งทะเลภาคตะวนัออกจงึเป็นเขตเศรษฐกจิที่
ควรใชเ้ป็นตวัจดุประกายในการกระตุน้การพฒันาเขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษเพือ่สง่เสรมิ
การพฒันาอตุสาหกรรมเป้ามาย

อตุสาหกรรมหุน่ยนต์

ยานยนตแ์หง่อนาคต

อเิล็กโทรนกิสอ์จัฉรยิะ

ทอ่งเทีย่วระดบัคณุภาพ

อตุสาหกรรมการบนิ

อตุสาหกรรมไบโอเคมี

ชลบรุ/ีศรรีำชำ

สมทุรปรำกำร/ชลบรุ/ีศรรีำชำ

พัทยำ/ระยอง

ชลบรุ/ีศรรีำชำ

อูต่ะเภำ-สตัหบี

มำบตำพดุ

ESB:
• HUB ของรถยนต ์และชิน้สว่น
• ทำ่เรอืระดบัโลกแหลมฉบงั
• นคิมอตุสำหกรรมพลงังำนมำบตำพดุ และ

กำ๊ซธรรมชำติ
• พัทยำ แหลง่ทอ่งเทยีวระดบัโลก

ความส าเร็จของโครงการพฒันาชายฝั่งทะเลภาคตะวนัออก 
พรอ้มทีจ่ะเป็นตวัจดุประกายการพฒันาในอนาคต
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คณะกรรมการการ
ลงทนุอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 

คณะกรรมการก ากบั
ดแูลเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ หรอื เขต
เศรษฐกจิการลงทนุ
พเิศษ 

• “ก าหนดแผน” วำ่ตอ้งกำรกำรลงทนุอะไรบำ้งของคลสัเตอรเ์ป้ำหมำยนัน้ๆ ทัง้ที่
เป็น อตุสำหกรรมหลกั-อตุสำหกรรมสนับสนุน-อตุสำหกรรมบรกิำร

• “ก าหนดผูล้งทนุรายส าคญั” ทีเ่ป็นบรษัิทเป้ำหมำยหรอืเจำ้ของเทคโนโลยทีี่
จะเป็นก ำลงัผลกัดนัใหเ้กดิคลสัเตอรนั์น้ๆ ในเวลำอนัรวดเร็ว

คณะกรรมการระดบัชาต ิมหีนา้ที่

• อนุมตัแิผนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกจิพเิศษ ในพืน้ทีนั่น้ๆ ซึง่ประกอบดว้ย 
โครงกำรกำรลงทนุคลสัเตอรแ์ละโครงสรำ้งพืน้ฐำน กำรบรหิำรเขตเศรษฐกจิ
พเิศษทัง้แผนงำน-แผนคน-แผนคน 

• อนุมตัแิผนงบประมำณและงบประมำณประจ ำปี

• ประสำนงำนเชงินโยบำยภำยในและระหวำ่งประเทศ

คณะอนกุรรมการเรง่รดัการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย

• คดัเลอืก-เจรจำ กบัโครงกำรลงทนุส ำคญั

ส านกังานบรหิารเขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ มหีนา้ที ่

• เป็น End-to-End ส ำหรับนักลงทนุคอือ ำนวยควำมสะดวกตัง้แตก่ำรตดิตอ่ กำร
กอ่ตัง้และเริม่ท ำกำรผลติ 

• ตดิตำมควำมคบืหนำ้ในกำรตดิตอ่และชกัจงูนักลงทนุทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยของ
ประเทศไทย และเป็นเลขำนุกำรใหก้บัคณะกรรมกำรระดบัชำติ

กลไกก ากบัดแูลอตุสาหกรรมเป้าหมาย และ เขตเศรษฐกจิพเิศษ

• “คดัเลอืก-เจรจากบัผูล้งทนุรายส าคญั” นัน้ ดว้ยสทิธปิระโยชนท์ัว่ไปภำยใต ้
กำรสง่เสรมิกำรลงทนุและสทิธปิระโยชนพ์เิศษนอกเหนอืจำกกำรสง่เสรมิกำร
ลงทนุทั่วไป

คณะอนกุรรมการ
เรง่รดัการลงทนุ
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย
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▪ ประธำน: นำยกรัฐมนตรี
▪ สมำชกิ:

– รองนำยกรัฐมนตรดีำ้นเศรษฐกจิ
– กระทรวงทีเ่กีย่วกบัสงัคมและกำรเงนิ 

▪ จัดตัง้ในภำยในส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

▪ องคก์ำรเฉพำะกจิ โดย
ประกอบดว้ย 4 สว่น พรอ้ม
เจำ้หนำ้ทีม่อือำชพี

องคก์รในการเรง่รดัการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย

คณะกรรมการนโยบาย
พฒันาเขตเศรษฐกจิการลงทนุ

พเิศษ

ส านกังานบรหิารเขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ

อนกุรรมการเรง่รดัการลงทนุ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

▪ ประธำน:รอง นรม.
▪ กรรมกำร รมต.อตุสำหกรรม รมต.คลัง 

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ เลขำธกิำรส ำนักงำนสง่เสรมิกำรลงทนุเป็น

กรรมกำรและเลขำนุกำร

คัดเลอืก-เจรจำ ใหไ้ด ้
โครงกำรส ำคัญทีจ่ะ
ผลักดันอตุสำหกรรม

เป้ำหมำย

กองทนุพฒันา
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
กระทรวงอตุสาหกรรม

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ
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คณะกรรมการทีป่รกึษา
เขตเศรษฐกจิการลงทนุ
พเิศษชายฝั่งทะเลภาค
ตะวนัออก 

การวางแผน

▪ ก ำหนดแผนงำนกำรพฒันำ
▪ ออกแบบสทิธปิระโยชน์

เพือ่ดงึดดูนักลงทนุ
▪ ใหข้อ้เสนอแนะหำกควรม ี  

กำรปรับปรงุนโยบำย

นกัลงทนุสมัพนัธ์

▪ สรำ้งเครอืขำ่ยระดับ
ภมูภิำคและระดับโลกเพือ่
สง่เสรมิ กำรลงทนุ 

▪ บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงธรุกจิแบบ one-stop 
shop

โครงสรา้งพืน้ฐาน

▪ ดแูลโครงกำรทีเ่กีย่วกบั
โครงสรำ้งพืน้ฐำนส ำคัญ
ไดแ้ก ่รถไฟควำมเร็วสงู 
ทำ่เรอืแหลมฉบงั ทำ่
อำกำศยำนอูต่ะเภำ และ
กำรขนสง่สนิคำ้ทำงรำง

กลุม่อตุสาหกรรม

▪ พัฒนำกลุม่อตุสำหกรรมใน
เขตเศรษฐกจิกำรลงทนุ
พเิศษพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเล
ภำคตะวันออก

▪ ประธำน: นำยกรัฐมนตรี
▪ สมำชกิ:

– ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำร
พัฒนำเขตกำรลงทนุ

– ผูแ้ทนจำกสถำบนั
ภำคเอกชน

▪ ประธำน: นำยกรัฐมนตรี
▪ สมำชกิ:

– รองนำยกรัฐมนตรดีำ้นเศรษฐกจิ
– กระทรวงทีเ่กีย่วกบัสงัคมและกำรเงนิ 

▪ จัดตัง้ในภำยในส ำนักนำยกรัฐมนตรี
▪ องคก์ำรเฉพำะกจิ โดยประกอบดว้ย 4 

สว่น พรอ้มเจำ้หนำ้ทีม่อือำชพี

ตวัอยา่ง : ระบบหนว่ยประสานงานกลางส าหรบัเขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ
พืน้ทีช่ายฝั่งทะเลภาคตะวนัออก

คณะกรรมการนโยบาย
พฒันาเขตเศรษฐกจิ
การลงทนุพเิศษชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวนัออก 

ส านกังานบรหิารเขต
เศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ

ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวนัออก 


