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การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) ของไทยมแีนวโนม้ชะลอตวั
ตอ่เนือ่ง ซึง่สวนทางกบัประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคอาเซยีน

การเปรยีบเทยีบแนวโนม้การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) ของไทยกบัประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค

หน่วย: ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ
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ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ CEIC
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นโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ถกูรา่งขึน้เพือ่ขบั
เคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิและตอ่ยอดเป็นประตสููก่ลุม่ประเทศ CLMV

หมายเหต:ุ 1 จ านวนนักทอ่งเทีย่วในพัทยา
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงอตุสาหกรรม
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หมายเหต:ุ 1 ส าหรับผูเ้ชีย่วชาญ/ผูล้งทนุ/ผูบ้รหิารระดบัสงู
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ พ.ร.บ. สง่เสรมิการลงทนุฯ, พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถฯ และ พ.ร.บ. EEC

พ.ร.บ. EEC มอบสทิธปิระโยชนท์ีเ่หนอืกวา่พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ในไทยแกน่กัลงทนุ
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ประเทศ
อัตราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 

(CIT)
การยกเว้นภาษีรายไดน้ิติบุคคล
(ส าหรับบริษัทท่ีบุกเบิกธุรกิจ

1
)

ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
การเช่าท่ีดิน

(ปี)

ไทย 20%
15 ปี (ธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย),

9-13 ปี (ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)
<8 ปี (ธุรกิจอื่นท่ีได้รับการส่งเสริม)

35% 
(17% ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ)

50+49

สิงคโปร์ 17%
5-15 ปีและอาจไดร้ับการลดหย่อนเพ่ิมเติม

อีกไม่เกิน 10 ปี
22% 33+60

อินโดนีเซีย 25% 10-100% ในระยะเวลา 5-15 ปี
2

30% 30+20

มาเลเซีย 20-24% 10 ปี 28% 50

ฟิลิปปินส์ 30% 6 ปี และมากที่สุด 8 ปี 32% 50

เวียดนาม 20%
4 ปีและได้รับการลดหย่อนอีก

50% ไม่เกิน 9 ปี
35% 70

หมายเหต:ุ 1 ยกตวัอยา่งเชน่ บรษัิททีใ่ชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู l 2 ส าหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษ (KEKs) ไดรั้บการลดหยอ่นภาษี 20-100% ในระยะเวลา 10-25 ปี
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ PWC และ KPMG

สทิธปิระโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการลงทนุในบรเิวณ EEC สามารถแขง่ขนักบั
ประเทศกลุม่อาเซยีนได ้ท ัง้ในดา้นภาษ ีและระยะเวลาเชา่ทีด่นิ
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หมายเหต:ุ กจิการในกลุม่ A1, A2, A3 และ A4 จะไดรั้บสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 8 ปี (ไมจ่ ากดัวงเงนิ), 8 ปี, 5 ปี และ 3 ปี ตามล าดบั 
รวมถงึสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิตามคณุคา่ของโครงการ ยกเวน้อากรเครือ่งจักร ยกเวน้อากรวตัถดุบิเพือ่การสง่ออก และสทิธปิระโยชนอ์ืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษี             
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของส านักคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและสทิธปิระโยชนแ์บง่แยกตามจ านวนกจิการ

หน่วย: กจิการ

ในระยะเร ิม่ตน้ อตุสาหกรรมดจิทิลั การบนิและโลจสิตกิส์ รวมถงึหุน่ยนต์
และระบบอตัโนมตั ิเป็น 3 อตุสาหกรรมทีม่โีอกาสทีเ่กดิขึน้ใน EEC
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การพฒันาสนามบนิอูต่ะเภา จะจดุประกายสูเ่ป้าหมายเมอืงการบนิภาค
ตะวนัออก (Eastern Airport City)

Key Success factors ของเมอืงการบนิภาคตะวนัออก

ความรว่มมอืจากผูเ้ลน่ช ัน้น า
และการสนบัสนนุจากภาครฐั 

การเขา้ถงึและการเชือ่มตอ่
• สถานทีต่ ัง้
• รปูแบบการเดนิทาง
• ผูโ้ดยสารและสนิคา้

การพฒันาบคุลากร
และแรงงาน

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงคมนาคมและส านักงานเพือ่การพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (สกรศ.)

ศนูยก์ารแพทย์

ศนูยว์จิยัอตุสาหกรรมทางทหาร

รนัเวยท์ ี ่2

ศนูยธ์ุรกจิการคา้

อาคารผูโ้ดยสารหลงัที ่3

กลุม่ธุรกจิอตุสาหกรรมอากาศยาน 

ศนูยข์นสง่สนิคา้ทางอากาศ ระยะที ่1, 2

ศนูยซ์อ่มบ ารงุอากาศยาน MRO ระยะที ่1, 2

ศนูยฝึ์กอบรมบคุลากรการบนิ ระยะที ่1, 2

แผนการกอ่สรา้งบนพืน้ทีก่วา่ 6,500 ไร่
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ธรุกจิซอ่มบ ารงุอากาศยานทีเ่นน้รองรบัเครือ่งบนิล าตวัแคบจะสรา้งโอกาส
ใหผู้ป้ระกอบการไทยเขา้สูอ่ตุสาหกรรมชิน้สว่นอากาศยานในอนาคต

ธุรกจิซอ่มบ ารงุอากาศยาน (MRO) ธุรกจิผลติชิน้สว่นอากาศยาน

• ควรมุง่ดา้นซอ่ม
เครือ่งบนิแบบ
Narrow-body

ตอ้งการแรงงานเพิม่
• ชา่งซอ่มบ ารงุ
• ชา่งเทคนคิ 
• ชา่งอเิล็กทรอนกิส์

หาพนัธมติรกบัผูผ้ลติทีเ่ป็น
เจา้ของเทคโนโลยี

1 2

ยกระดบัผลติภณัฑต์นเอง

ศนูย ์MRO ครบวงจร

ความทา้ทาย

Upgrade

โอกาสอยูใ่น Tier 2 เป็นตน้ไป

• เนน้ Airframe และ
OEM for Engine

• ใหบ้รกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิ 
เชน่ Interior, Freight 
converter

วธิกีารเขา้ไปใน Supply chain

เครือ่งบนิใหมม่ี
จ านวนคร ัง้ในการ
ซอ่มบ ารงุลดลง 

Principal components

Sub-components

Raw materials

Tier 2

Tier 3

Tier 4

• ปีกเครือ่งบนิ, ปีกโครงสรา้ง
• ใบพัดอัดอากาศ 

• เกยีร,์ น็อต, สกรู
• ชิน้สว่นทีท่ าดว้ยเหล็ก

• อะลมูเินยีม, ไทเทเนยีม, เหล็ก
• Composite, ไฟเบอรก์ลาส

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ IATA, Oliver Wyman, Airbus, Boeing และ ST Aerospace



โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัจะสรา้งแรงดงึดดูการลงทนุในดา้น Internet of 
Things (IoT) และสรา้งโอกาสในการพฒันา IoT ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ IDC และกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

Internet of Things (IoT) เป็น Technology คลื่นลูกที่ 3

9



เกษตรกร
ใช้ IoT ในการเพาะปลกูพชื หรือเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการดูแลเป็นพิเศษและ

ขายได้ราคาสูง

น าเสนอ IoT Solution ผ่านฮาร์ดแวร์
ควบคู่กับ App ด้วย ราคาที่จับต้องได้ 

และสะดวกต่อการน าไปใช้

ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรและร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนานวัตกรรม

ด้านการเกษตร

ผู้ประกอบการ

ภาครัฐ

ค ำนวณปริมำณน ้ำ 
และเวลำในกำรรดน ้ำ

ที่เหมำะสม

เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ควบคุมโรคและศัตรูพืช 

เช่น กำรสั่งให้มีกำรฉีดยำฆ่ำ
แมลงเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น

ตรวจสอบคุณสมบัติดิน
ควำมชื้น อุณหภูมิ แร่ธำตุ 
ท ำให้เกษตรกร ทรำบว่ำ
ควรปลูกพืชชนิดใด และ
ปรับปรุงดินให้เหมำะสมกับ

พืชชนิดนั้น

หากมกีารใช ้IoT ในการเกษตรเพือ่ควบคมุการใหน้ า้ ควบคมุโรคและศตัรพูชื 
และตดิตามสภาพดนิ จะสามารถเพิม่ผลผลติตอ่ไรไ่ดถ้งึ 30-50% 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC
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ความคุม้คา่ของการลงทนุและการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุเป็นแรงผลกัดนั   
ส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ป้ระกอบการพึง่พาหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัมิากขึน้ 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ UN และ International Federation of Robotic (IFR)
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การลงทนุใชหุ้น่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัเิพือ่ทดแทนแรงงานมคีวามคุม้คา่
แลว้ในปจัจบุนั และจะสรา้งโอกาสเขา้สูธ่รุกจิผูใ้หบ้รกิารดา้นการรวมระบบ

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงแรงงาน (MOL), McKinsey และ BCG

กำรเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน
ในหุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงำน
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อยา่งไรก็ด ีการสรา้งความเชือ่ม ัน่ในการลงทนุ การพฒันาแรงงาน และ
การป้องกนัดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็น 3 สิง่ทีภ่าครฐัไมค่วรละเลย

2) การเตรยีมความ
พรอ้มและพฒันาทกัษะ

แรงงาน

3) มาตรการป้องกนั
ดา้นสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

1)  การสรา้งความเชือ่ม ัน่
และความตอ่เนือ่งของ

มาตรการสง่เสรมิการลงทนุ

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC
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DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer

The information contained in this 

report has been obtained from 

sources believed to be reliable. 

However, neither we nor any of our 

respective affiliates, employees or 

representatives make any 

representation or warranty, express 

or implied, as to the accuracy or 

completeness of any of the 

information contained in this report, 

and we and our respective affiliates, 

employees or representatives 

expressly disclaim any and all liability 

relating to or resulting from the use 

of this report or such information by 

the recipient or other persons in 

whatever manner.

Any opinions presented herein 

represent our subjective views and 

our current estimates and judgments 

based on various assumptions that 

may be subject to change without 

notice, and may not prove to be 

correct.

This report is for the recipient’s 

information only. It does not 

represent or constitute any advice, 

offer, recommendation, or solicitation 

by us and should not be relied upon as 

such. We, or any of our associates, 

may also have an interest in the 

companies mentioned herein.


