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	ศููนย์์บริิการลงทุุน สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
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ในช่่วงหนึ่่�งถึึงสองปีีที่่�ผ่่านมา คืือปีีที่่�พวกเราทุุกคนต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงของโลก สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงกลายเป็็นแรงผลัักดััน
ที่่�ช่่วยให้้พวกเราหัันมารัังสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ๆ
กระแสยานยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าจากทั่่�วโลก ทั้้�งในยุุโรป สหรััฐอเมริิกา และจีีน
มีีการขยายตััวเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด และประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�เริ่่�ม
ตื่่�นตััวกัับกระแสรถยนต์์ไฟฟ้้านี้้� โดยปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลให้้รถยนต์์ไฟฟ้้าได้้รัับความสนใจ
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องคืือความต้้องการที่่�จะแก้้ไขปััญหามลพิิษและสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เกิิดขึ้้�น
เนื่่�องจากประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�การผลิิตรถยนต์์แบบเครื่่�องยนต์์สัันดาป
ในภููมิิภาคอาเซีียน รััฐบาลไทยจึึงตั้้�งเป้้าหมายให้้ไทยปรัับโหมดไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�
การผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าในอนาคตอัันใกล้้ เพราะไม่่ใช่่เพีียงอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไทย
เท่่านั้้�นที่่�จะได้้รัับประโยชน์์จากการเติิบโตของอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าในไทย
แต่่รวมไปถึึงอุุตสาหกรรมพลัังงาน อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรม
ขนส่่งมวลชนอีีกด้้วย
	รััฐบาลได้้พยายามผลัักดัันให้้เกิิดการใช้้งานรถยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศ
มาตลอด โดยเมื่่�อไม่่นานมานี้้� คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบในมาตรการสนัับสนุุน
ยานยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า 3 ประเภท ได้้แก่่ รถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์ และรถกระบะ
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าได้้ง่่ายยิ่่�งขึ้้�น
ในส่่วนของการส่่งเสริิมการลงทุุนในประเภทยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�เกิิดขึ้้�น
ในประเทศ สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนได้้ออกมาตรการสนัับสนุุน
ประเภทกิิจการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 โดยภายในเล่่มท่่านจะได้้ทราบถึึง
มุุมมองของผู้้�บริิหารบีีโอไอที่่�มีต่ี ่อการส่่งเสริิมการลงทุุนอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้า
ในประเทศไทย มาตรการและสิิทธิิประโยชน์์ที่่�บีีโอไอให้้การสนัับสนุุน รวมถึึง
การบอกเล่่าประสบการณ์์การประกอบธุุรกิิจจากภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง
กัับอุุตสาหกรรมนี้้� จากบริิษััท ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� สตอเรจ แมนููแฟคเจอริ่่�ง จำำ�กััด
และบริิษััท ไมน์์ โมบิิลิิตีี คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
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และความเป็็นไปได้้ที่่�จะขัับเคลื่่�อนให้้เกิิด “Ecosystem” ด้้านยานยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศ และโอกาสของประเทศไทย
ที่่� จะครองความเป็็ นฐานการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าในภููมิิภาค
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เรื่่�อง :
นิิมาเรีียม เบ็็ญวิิศิิษฎ์์

ขัับเคลื่่�อน
อุุตสาหกรรมไทย
สู่่�ยุุคยานยนต์์ ไฟฟ้้า
ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�การผลิิตรถยนต์์แบบเครื่่�องยนต์์
สัันดาปภายใน หรืือ ICE (Internal Combustion Engine)
ในอาเซีียนมาอย่่างช้้านาน เมื่่อ� กระแสการบริิโภคได้้เริ่่ม� เปลี่่ย� นไปสู่่�
ยานยนต์์ ไฟฟ้้า หรืือ EV (Electric Vehicle) ที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม
การลงทุุน หรืือ บีีโอไอ ในฐานะหน่่วยงานภาครััฐที่่�มีีหน้้าที่่�
ให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนได้้ตระหนัักถึึงเรื่่�องนี้้�ม าโดยตลอด
จึึ ง เปิิ ด ประเภทกิิ จ การผลิิ ต ยานยนต์์ ไฟฟ้้ า มาตั้้� ง แต่่ปีี
พ.ศ. 2560 และปรัั บ ปรุุ ง ประเภทกิิ จ การและสิิทธิิประโยชน์์
การให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนในกิิจการยานยนต์์ ไฟฟ้้ามาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรองรัับการลงทุุนในด้้านนี้้�อย่่างจริิงจััง

เจตนารมณ์์ของรััฐบาล ความท้้าทายของบีีโอไอ

	รััฐบาลได้้กำำ�หนดเจตนารมณ์์ที่่�จะให้้ประเทศไทยคงอัับดัับ 1 ในการเป็็นฐานการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าในภููมิิภาค
โดยอาศััยศัักยภาพจากการที่่�ไทยเคยเป็็นฐานการผลิิตยานยนต์์ ICE อัันดัับ 1 ของภููมิิภาคอาเซีียน ตาม Roadmap 30/30
นั่่�นคืือ การผลิิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรืือรถยนต์์ที่่�ปล่่อยมลพิิษเป็็นศููนย์์ให้้ได้้อย่่างน้้อย 30% ของการผลิิต
ยานยนต์์ทั้้�งหมดภายในปีี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) โดยกำำ�หนดเป้้าหมายการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าประเภทรถยนต์์นั่่�ง
ส่่วนบุุคคลและรถกระบะ 725,000 คััน รถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า 675,000 คััน รถบััสและรถบรรทุุก 34,000 คััน รวมไปถึึง
การผลิิตรถสามล้้อ เรืือโดยสาร และรถไฟระบบรางอีีกด้้วย
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แน่่นอนว่่าความปลอดภััยของการใช้้
รถยนต์์ ไฟฟ้้าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างมากที่่�จะ
ช่่วยสร้้างความเชื่่� อ มั่่� น ให้้กัั บ ผู้้� ใช้้ ง าน
แต่่อาจยัั ง ไม่่เพีี ย งพอในการตัั ด สิิ น ใจ
ที่่� จ ะซื้้� อ มาขัั บ ขี่่� เพราะผู้้ � ใ ช้้ ง านต้้องการ
ความมั่่�นใจในการขัั บ ขี่่� ร ถยนต์์ ไฟฟ้้ า ว่่า
จะไม่่สร้้างความยุ่่�งยากในการใช้้งาน เช่่น
การชาร์์จแบตเตอรี่่� หรืือการซ่่อมบำำ�รุุง เป็็นต้้น
	นั่่� น หมายความว่่า นอกเหนืือจาก
การผลิิ ต แฟลตฟอร์์ ม และชิ้้� น ส่่วนสำำ � หรัั บ
ยานยนต์์ ไฟฟ้้าที่่�ไทยจำำ�เป็็นต้้องมีีเพื่่�อให้้เกิิด
Ecosystem ของยานยนต์์ ไฟฟ้้าที่่�ครบวงจร
ในประเทศ ความพร้้อมในการสร้้างสถานีี
บริิการอััดประจุุไฟฟ้้า สถานีีบริิการซ่่อมบำำ�รุุง
ให้้เกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศก็็มีีความจำำ�เป็็นไม่่แพ้้กััน
เพื่่�อให้้ผู้้� ใช้้งานเกิิดความมั่่�นใจอย่่างแท้้จริิง
ที่่�จะใช้้ยานยนต์์ ไฟฟ้้า

เพื่่�อให้้จุุดมุ่่�งหมายของรััฐบาลบรรลุุผลตามแผน
ที่่ว� างไว้้ บีีโอไอจึึงปรัับปรุงุ ประเภทกิิจการและสิิทธิิประโยชน์์
การให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนด้้านยานยนต์์ไฟฟ้้า โดยหารืือ
กัับหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
เชิิ ญ ผู้้�ประกอบการที่่� อยู่่� ในอุุ ต สาหกรรมนี้้� เ ข้้ า มา
ร่่วมแสดงความคิิดเห็็นต่่างๆ เพื่่�อหาแนวทางที่่�เหมาะสม
ในการให้้การส่่งเสริิมฯ ซึ่่�งถืือเป็็นความท้้าทายของบีีโอไอ
อย่่างมากในการผลัักดัันให้้เกิิดการลงทุุนด้้านยานยนต์์ไฟฟ้้า
และการเป็็นฐานการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าในภููมิิภาคอาเซีียน
เนื่่�องจากปััจจุุบัันความพร้้อมด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานในประเทศ
ยัังไม่่อาจเอื้้�ออำำ�นวยให้้กัับผู้้�ใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้าได้้อย่า่ งเต็็มที่่�
ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ ความเชื่่� อมั่่� น ของผู้้�ใช้้ ง านยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า
และอาจส่่งผลให้้แผนการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าของรััฐบาล
ไม่่สััมฤทธิิผล หากมีีการผลิิตแต่่กลัับไม่่สามารจำำ�หน่่ ายได้้
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”

โดยประเด็็นดัังกล่่าว คุุณชนิินทร์์มองว่่า หากไทยต้้องการ
เป็็นฐานการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า ก็็จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องผลัักดัันให้้เกิิด
การผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า เพื่่�อใช้้งานในประเทศในสััดส่่วน 50%
และส่่งออกอีีก 50% ซึ่่�งแนวทางนี้้�จะทำำ�ให้้ไทยสามารถก้้าวสู่่�
การเป็็นฐานการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าของภููมิิภาคได้้อย่่างแน่่นอน
	อย่่างไรก็็ตาม การมุ่่�งไปสู่่�การเป็็นฐานการผลิิต
รถยนต์์ไฟฟ้้าของอาเซีียน มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้อง
ผลัักดัันให้้เกิิดการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศเสีียก่่อน
แต่่ พ ฤติิ ก รรมของผู้้�บริิ โ ภคในการเปลี่่� ย นผ่่ า นจาก
การใช้้รถยนต์์ ICE สู่่�การใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า ไม่่สามารถที่่�จะ
เปลี่่� ย นแปลงได้้ ในทัันทีีทัันใด เนื่่�องจากต้้องอาศััยปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้ามาสนัั บสนุุ นหลายด้้ าน โดยเฉพาะด้้ าน
ความเชื่่� อมั่่ � นของผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่่อรถยนต์์ไฟฟ้้า ซึ่่�งถืือเป็็น
กุุญแจสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว

เริ่่�มต้้นจากรถยนต์์เชิิงพาณิิชย์์

ภายใต้้ประเด็็นความท้้าทายนี้้� ความเป็็นไปได้้
มากที่่� สุุด ที่่� ประเทศไทยจะก้้ าวสู่่�การเป็็ น ฐานการผลิิ ต
ในภููมิิภาค คืือการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงในประเทศก่่อน
โดยคุุณชนิินทร์์มองว่่า ไทยควรเริ่่�มต้้นจากการสนัับสนุุน
ให้้ เ กิิ ด การใช้้ ง านยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ที่่� เ ป็็ น รถยนต์์ ที่่� ใช้้
ในเชิิงพาณิิชย์์อย่่างเช่่นรถบััสก่อ่ นการใช้้งานรถยนต์์นั่่ง�
ส่่วนบุุคคล ซึ่่ง� ถืือเป็็นแนวทางที่่คน
� ไทยได้้ประโยชน์์ถ้้วนหน้้า
ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยมีีอุุปสงค์์ในการใช้้งานรถยนต์์เชิิงพาณิิชย์์
อยู่่�แล้้ว ซึ่่�งภาครััฐสามารถสร้้างให้้เกิิดอุุตสาหกรรมยานยนต์์
ไฟฟ้้าจากจุุดนี้้� แล้้วจึึงต่่อยอดไปสู่่�อุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้า
ที่่�เป็็นรถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคลต่่อไป
"อย่่ า งที่่� ท ราบกัั น ดีี ว่่ า ภาคเศรษฐกิิ จ หลัั ก
ที่่�ปล่่อยก๊๊าซ CO2 มากที่่�สุุด คืือภาคการขนส่่งพาณิิชย์์
หรืือรถโดยสารสาธารณะ ซึ่่�งการปรัับเปลี่่ย� นไปสู่่�รถยนต์์ไฟฟ้้า
จะช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซ CO2 ในชั้้น� บรรยากาศได้้เป็็นอย่่างดีี
และการเปลี่่�ยนจากรถโดยสารสาธารณะที่่�ใช้้เครื่่�องยนต์์
สู่่�การใช้้พลัังงานไฟฟ้้านั้้�นง่่ายกว่่า เนื่่�องจากรถสาธารณะ
มีีการกำำ�หนดเส้้นทางการวิ่่�งที่่�ชััดเจน ง่่ายต่่อการบริิหารจััดการ
ระบบชาร์์จแบตเตอรี่่� ซึ่่�งแนวทางนี้้�สามารถทำำ�ได้้เร็็วกว่่า
อีีกทั้้� ง ผู้้� ป ระกอบการไทยมีีศัั กย ภาพในการผลิิ ต
รถโดยสารสาธารณะอยู่่�แล้้ว กลุ่่�มผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�
ถืื อ เป็็ น กลุ่่�มที่่� ภ าครัั ฐ ควรสนัั บ สนุุ น เป็็ น อย่่ า งมาก
หากได้้รัับการยกระดัับขีีดความสามารถและปรัับเข้้ามาสู่่�
การผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าได้้ ก็็จะสามารถต่่อยอดสู่่�อุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ไฟฟ้้าแบบรถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคลได้้ในอนาคต"

นอกเหนืื อ จากอุุ ต สาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้้ า
สาธารณะแล้้ ว อุุ ตส าหกรรมรถจัั ก รยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า
เป็็ น อีีกหนึ่่�งอุุตสาหกรรมที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิดการผลิิต
และการใช้้งานในประเทศได้้ง่่าย และดููเหมืือนว่่าอุุปสงค์์
ของการใช้้ รถจัั ก รยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า มีี แ นวโน้้ ม เติิ บ โตขึ้้� น
แม้้ จ ะยัั ง มีี ผู้้�ผลิิ ต น้้ อยร ายก็็ ต ามแต่่ ถืื อ เป็็ น โอกาสดีี
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องการลงทุุนในกิิจการนี้้� ทั้้�งนี้้�
คุุณชนิินทร์์ยกตััวอย่่างนโยบายสีีเขีียว (Green Policy)
ของรััฐบาลไต้้หวัันที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้ า
เพื่่� อลดการปล่่ อยก๊๊ าซ CO2 ซึ่่ � งถืื อเป็็ นหนึ่่ � งในต้้นแบบ
ที่่� ประสบความสำำ� เร็็ จ จากการเปลี่่� ย นแปลงไปสู่่�
การใช้้ รถจัั ก รยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ในไต้้ ห วัั น ได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี
คุุ ณ ชนิิ น ทร์์ กล่่ า วว่่ า “สำำ � หรัั บ ประเทศไทย มองดููแล้้ ว
ก็็สามารถทำำ�ได้้เช่่นกััน โดยการดััดแปลงรถจัักรยานยนต์์
ที่่�ใช้้น้ำำ��มัันไปสู่่�การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าแทน อย่่างไรก็็ตาม
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์์ไฟฟ้้า (บอร์์ด EV) ก็็ได้้มีี
การวางแผนการใช้้ ร ถจัั ก รยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ในประเทศ
โดยจะนำำ�ร่อ่ งในกลุ่่�มรถจัักรยานยนต์์รับั จ้้างก่่อนในเบื้้อ� งต้้น”
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พััฒนาเทคโนโลยีี เพื่่�อลดต้้นทุุน

	สิ่่�งหนึ่่ง� ที่่จ� ะไม่่กล่่าวถึึงไม่่ได้้คือื ราคาของยานยนต์์
ไฟฟ้้ า เพราะเป็็ นปัั จจัั ยสำำ �คัั ญที่่� จะช่่ วยกระตุ้้�นให้้ เกิิ ด
การใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้า หากราคายานยนต์์ไฟฟ้้าสููงกว่่า
ยานยนต์์ ICE ผู้้�บริิโภคก็็จะเข้้าถึึงการใช้้งานและเป็็น
เจ้้าของได้้ยาก ซึ่่�งการทำำ�ให้้ราคายานยนต์์ไฟฟ้้าถููกได้้นั้้�น
ต้้ อ งคำำ�นึึ งถึึงองค์์ ปร ะกอบสำำ�คัั ญ ที่่� กำำ� หนดราคาของ
ยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า นั่่� น คืื อ ราคาแบตเตอรี่่ � เนื่่� อ งจากราคา
ครึ่่�งหนึ่่�งของต้้นทุุนการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้ามาจากแบตเตอรี่่�
ซึ่่�งผู้้�ประกอบการจะต้้องพััฒนาให้้แบตเตอรี่่�มีีราคาถููกลง
และแม้้ว่่าเทคโนโลยีีการผลิิตแบตเตอรี่่�จะยัังไม่่อิ่่�มตััว
และสามารถพััฒนาไปได้้อีกี ไกล แต่่ผู้้�ประกอบการก็็จำ�ำ เป็็น
ต้้องหาแนวทางลดต้้นทุุนของแบตเตอรี่่�ให้้ได้้ เพื่่�อให้้ราคา
ยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ถูู ก ลง เพราะหากราคายานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า
สููงกว่่ายานยนต์์ ICE โอกาสที่่�จะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�
การใช้้ ง านยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ก็็ เ ป็็ น ไปได้้ ย าก หรืื อ ในกรณีี ที่่ �
ความต้้ อ งการในการใช้้ ย านยนต์์ ไ ฟฟ้้ า มีี จำำ� นวนมาก
ก็็อาจทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานหัันไปใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�นำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศแทนที่่�หากยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�ผลิิตในประเทศไทย
ยัังมีีราคาสููง ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าของไทยไม่่สามารถ
แข่่ งขัั นในตลาดโลกได้้ และโอกาสการเป็็นฐานการผลิิต
ยานยนต์์ไฟฟ้้าในภููมิิภาคก็็อาจเป็็นเพีียงฝััน โดยคุุณชนิินทร์์
กล่่าวว่่า “การมองประเทศอื่่�นที่่�ผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าเป็็น
คู่่�แข่่งในวัันนี้้�อาจไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ดีีนััก เพราะประเทศอื่่�นๆ
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ที่่� มีีศัั กย ภาพในการผลิิ ตย านยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ก็็ ต้้ อ งการเป็็ น
ผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิต เช่่ น เดีียวกัั น หากเปลี่่�ยนมุุมมองใหม่่
โดยมองให้้เป็็นพัันธมิิตรจะช่่วยเสริิมให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
องค์์ความรู้้�และสนัับสนุุนการเติิบโตของอุุ ตส าหกรรม
ยานยนต์์ไฟฟ้้าระหว่่างกัันได้้ อย่่างเช่่น กรณีีของการผลิิต
แบตเตอรี่่� ซึ่่� ง เป็็ น ที่่� ท ราบกัั น ดีี ว่่ า ประเทศไทยไม่่ มีี
แร่่นิิกเกิิลที่่�ใช้้ในการผลิิตแบตเตอรี่่� ผู้้�ประกอบการไทย
จึึงจำำ� เป็็ น ต้้ อ งนำำ� เข้้ า เซลล์์ แ บตเตอรี่่� ม าจากประเทศ
อิินโดนีีเซีียหรืือประเทศอื่่�น หรืือหากจำำ�เป็็นต้้องนำำ�เข้้า
มาจากอิิ น โดนีีเซีีย  ไทยก็็ ส ามารถดำำ � เนิิ น การภายใต้้
กรอบอาเซีียนได้้ ซึ่่�งไทยไม่่จำำ�เป็็นต้้องอยู่่�ในฐานะคู่่�แข่่งกัับ
อิินโดนีีเซีีย หากสามารถร่่วมมืือกัันได้้ ทั้้�งไทยและอิินโดนีีเซีีย
ต่่างก็็จะได้้รัับประโยชน์์ร่่วมกัันที่่�เกื้้�อหนุุนกัันไปได้้”
	มากไปกว่่านี้้� เทคโนโลยีีด้า้ น Power Electronics
และชิ้้� น ส่่ ว นยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ก็็ มีี ค วามสำำ�คัั ญ ไม่่ แ พ้้ กัั น
ซึ่่�งคุุณชนิินทร์์มองว่่า สิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะสร้้างความสำำ�เร็็จให้้
ประเทศไทยสู่่�การเป็็นฐานการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าของภููมิิภาค
คืือ การสร้้างความแข็็งแกร่่งใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ แบตเตอรี่่�
Power Electronics และชิ้้�นส่่วน ซึ่่�งผู้้�ประกอบการจะต้้อง
ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาเทคโนโลยีีทั้้�ง 3 ด้้านที่่�ได้้กล่่าวไป
ให้้ออกมาดีีที่่�สุุด โดยที่่�ต้้นทุุนจะต้้องไม่่สููงมากนัักเพื่่�อสร้้าง
ข้้อได้้เปรีียบในการกำำ�หนดราคายานยนต์์ไฟฟ้้า

โอกาสการลงทุุน

เมื่่�อกระแสความนิิยมได้้เปลี่่�ยนไปสู่่�การใช้้งาน
ยานยนต์์ไฟฟ้้า ผนวกกัับความต้้องการของรััฐบาลที่่ต้� อ้ งการ
รัักษาการเป็็นอัันดัับ 1 ของการเป็็นฐานการผลิิตยานยนต์์
ไฟฟ้้าในภููมิิภาค การเปลี่่�ยนผ่่านดัังกล่่าวจึึงเป็็นทั้้�งโอกาสและ
อุุปสรรคสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ โดยคุุณชนิินทร์์ประสงค์์ให้้
ผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�เริ่่�ม
มีีการผลิิตแล้้วเชื่่�อมั่่�นในความตั้้�งใจของรััฐบาลที่่�จะสนัับสนุุน
การลงทุุนในอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้า และพร้้อมผลัักดััน
การบริิโภคยานยนต์์ไฟฟ้้าให้้เกิิดเป็็นรููปธรรมอย่่างแท้้จริิง
	สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตเครื่่�องยนต์์ โดยเฉพาะผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วน
สนัับสนุุนของเครื่่�องยนต์์ คุุณชนิินทร์์กล่่าวว่่า “อยากให้้
มองหาแนวทางในการกระจายโอกาสในอุุตสาหกรรม
ที่่ � ดำ ำ � เนิิ น การอยู่่ �  หากต้้ อ งการอยู่่ � ใ นอุุ ตส าหกรรม
ยานยนต์์ไฟฟ้้าจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องพััฒนาทัักษะฝีีมืือ
ของตนเองให้้มีีความชำำ�นาญและก้้าวทัันกัับเทคโนโลยีีใหม่่ๆ
อย่่างไรก็็ตาม หากต้้องการออกจากอุุตสาหกรรมยานยนต์์แล้้ว
ก็็ยัังมีีอุุตสาหกรรมอีีกมากมายที่่�ผู้้�ประกอบการสามารถ
นำำ�องค์์ความรู้้�เดิิมมาต่่อยอดและปรัับเปลี่่�ยนไปสู่่�อุุตสาหกรรม
อื่่�นได้้ เช่่ น อุุ ตสาหกรรมด้้ านการแพทย์์ จำำ �พวกการผลิิ ต
เครื่่�องมืือแพทย์์ หรืืออุุตสาหกรรมอากาศยานที่่�อุุปสงค์์
มีีแนวโน้้ ม เพิ่่� ม ขึ้้� น  ทั้้� ง นี้้�  บีี โอไอได้้ เ ปิิ ด ให้้ ก ารส่่ ง เสริิ ม
การลงทุุนในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวเช่่นกััน นอกจากนี้้�

กิิจการให้้บริิการซ่่อมบำำ�รุุงก็็เป็็นหนึ่่�งในกิิจการที่่�สำำ�คััญ
เมื่่� อ การบริิ โภคยานยนต์์ ไฟฟ้้ าเกิิ ดขึ้้� น อย่่างแพร่่หลาย
สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั คืือผู้ป้� ระกอบการต้้องวางตััวเองให้้ชััดเจนว่่าต้้องการ
อยู่่�ในสายใด แล้้วลงทุุนพััฒนาทัักษะให้้เกิิดความชำำ�นาญ
ในด้้านนั้้�น”
ปััจจุุบัันบีีโอไอมีีประเภทกิิจการที่่�เปิิดให้้การส่่งเสริิม
การลงทุุ นในอุุ ตสาหกรรมยานยนต์์ ไฟฟ้้ าที่่� ครอบคลุุ ม
ทั้้�งภาคการผลิิตและบริิการ ทั้้�งนี้้� ในอนาคตบีีโอไออาจมีี
การปรัับเปลี่่�ยนนโยบายให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนเพื่่�อให้้ทััน
กัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทุุกเมื่่�อ “ผมเชื่่�อมั่่�นว่่า
ประเทศไทยสามารถเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้า
ที่่�ใช้้พลัังงานสะอาดและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่าง
แน่่นอน แต่่จะก้้าวสู่่�การเป็็นฐานการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้า
ของภููมิิ ภ าคได้้ ห รืื อ ไม่่ นั้้ � น ภาครัั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนต้้ อ งช่่ วย กัั น ผลัั กดั ั น ให้้ เ กิิ ดขึ้้ � น  สำำ � หรัั บ
บีีโอไอนั้้�น ตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี
ยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ทุกุ เมื่่�อ ผู้้�ประกอบการ
สามารถหารืื อ หรืื อ เสนอแนะสิ่่� ง ใหม่่ ๆ ให้้ บีี โอไอได้้
นำำ� มาปรัั บ ปรุุ ง นโยบายให้้ ก ารส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น
ในอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าได้้เสมอ เพื่่�อให้้การส่่งเสริิม
การลงทุุ นของบีีโอไอก้้ าวทัั นกัั บการเปลี่่� ย นแปลงตาม
บริิบทโลกและทัันกัับเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนไป ซึ่่�งจะเอื้้�อให้้
ผู้้�ประกอบการมีีโอกาสได้้ รั ั บ การส่่ ง เสริิ ม ฯ จากบีีโอไอ
อย่่างแน่่นอน” คุุณชนิินทร์์กล่่าวทิ้้�งท้้าย
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ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไทยสู่่�ยุุคยานยนต์์ ไฟฟ้้า

โลกของ

ยานยนต์์ ไฟฟ้้า
		
หากมองย้้อนกลัับไปในอดีีต ยานยนต์์ไฟฟ้้า หรืือ
EV (Electric Vehicle) ไม่่ใช่่เทคโนโลยีีใหม่่เสีียทั้้�งหมด
เพราะนัับตั้้�งแต่่ศตวรรษที่่� 19 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�มีีนัักคิิดและ
นัักประดิิษฐ์์นวััตกรรมหลายคนในยุุโรปและอเมริิกา
มีีการต่่อยอดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าไปสู่่�การพััฒนา
รถยนต์์ ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยพลัั ง งานไฟฟ้้ า สำำ� หรัั บ
ใช้้งานส่่วนบุุคคล ซึ่่�งได้้รัับความนิิยมเป็็นอย่่างมาก
ในสัั ง คมเมืื อ ง อย่่ า งไรก็็ ต าม ในปีี พ.ศ. 2451
นายเฮนรีี ฟอร์์ ด (Henry Ford) วิิศวกรชาวอเมริิกันั
สามารถผลิิ ตยานยนต์์ ที่่� ขัับเคลื่่� อนด้้ วยเครื่่� องยนต์์
สัันดาปภายใน หรืือ ICE (Internal Combustion Engine)
ของค่่ า ยรถยนต์์ ฟ อร์์ ด รุ่่�น Model T ได้้ ใ นปริิ ม าณมาก
เนื่่อ� งจากฟอร์์ดมีีสายการผลิิตขนาดใหญ่่ ทำำ�ให้้เกิิดการประหยััด
ต่่อขนาดที่่�ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต ดัังนั้้�น ฟอร์์ดจึึงสามารถ
ตั้้�งราคารถรุ่่�น Model T ในราคาที่่�ผู้้�บริิโภคเข้้าถึึงได้้ง่่าย
อีีกทั้้�ง Model T ยัังมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่ายานยนต์์ไฟฟ้้า
ทั้้�ง ด้้ า นความเร็็ ว และระยะทางที่่� แ ล่่ น ไปได้้ ไ กลกว่่ า ด้้ ว ยเหตุุ นี้้ �
ผู้้�ประกอบการรายอื่่�นเห็็นโอกาสการลงทุุนด้้านนี้้จึึ� งพากัันมาลงทุุนเทคโนโลยีี
เครื่่� อ งยนต์์ น้ำ ำ � �มั ั น มากขึ้้� น ตามอุุ ป สงค์์ ข องผู้้�บริิ โ ภคที่่� ต้ ้ อ งการใช้้ ย านยนต์์
พลัังงานน้ำำ�มั
� นั ซึ่่ง� เป็็นผลให้้การพััฒนารถยนต์์ EV ยุุติิลงไป
	อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบัันมีีการตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการใช้้ยานยนต์์ขัับเคลื่่�อนด้้วยเครื่่�องยนต์์
สัันดาปภายใน เนื่่�องจากการใช้้พลัังงานจากน้ำำ��มัันทำำ�ให้้เกิิดการปล่่อยของเสีียที่่�เป็็นอัันตรายออกมาเมื่่�อมีีการเผาไหม้้ภายใน
เครื่่�องยนต์์ รวมถึึงเรื่่�องความเสี่่�ยงและความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันที่่�ยิ่่�งตอกย้ำำ��ความจำำ�เป็็นในการค้้นหาทางเลืือกอื่่�นสำำ�หรัับ
ยานยนต์์ ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาได้้ปลุุกกระแสรถยนต์์ EV ให้้กลัับมาอีีกครั้้�ง ในวัันนี้้�เราจึึงได้้เห็็นยานยนต์์ไฟฟ้้าหลายประเภทเกิิดขึ้้�น
เช่่น HEV, PHEV และ BEV เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายสููงสุุดสำำ�หรัับรถยนต์์ EV คืือ ผลัักดัันให้้ภาคการผลิิตสามารถ
สร้้างยานยนต์์ประเภท BEV ที่่�สามารถแข่่งขัันกัับยานยนต์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายในได้้ และกระตุ้้�นให้้ผู้้�บริิโภค
หัันมาใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้า BEV มากขึ้้�น
10 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

เรื่่�อง :
อััสลััน ถิ่่�นเกาะแก้้ว

ปััจจุุบันั กระแสความนิิยมในการใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้า
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในชุุมชนเมืือง
ทั่่�วโลกซึ่่ � งมีี การใช้้ งานในหลากหลายวัั ตถุุ ประสงค์์ อาทิิ
การใช้้งานสำำ�หรัับเป็็นรถส่่วนบุุคคล การใช้้ในการขนส่่ง
สาธารณะ การปล่่อยให้้เช่่า การใช้้งานสำำ�หรัับประกอบการ
รถรัับจ้้างสาธารณะ (แท็็กซี่่�) หรืือแม้้กระทั่่�ง Ridesharing
หรืือ การบริิการใช้้รถยนต์์ร่่วมกััน ผ่่านแอปพลิิเคชัันและ
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่างๆ เช่่น อููเบอร์์ (Uber) แกร็็บ คาร์์
(Grab Car) เป็็นต้้น
	องค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ (International
Energy Agency, IEA) รายงานใน Global EV Outlook
2021 ว่่า การเติิบโตของตลาดยานยนต์์ไฟฟ้้าทั่่�วโลกเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2553 - 2563 มีีจำำ�นวน
การใช้้งานรถยนต์์ไฟฟ้้าบนท้้องถนนทั่่�วโลกมากกว่่า 10 ล้้านคััน
ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�เป็็นยานยนต์์ไฟฟ้้าประเภท BEV, PHEV
และ FCEV* แต่่ไม่่ได้้มีีการบัันทึึกจำำ�นวนยานยนต์์ไฟฟ้้า
ประเภท HEV รวมอยู่่�ด้้วย โดยในปีี พ.ศ. 2563 ประเทศจีีน
เป็็ น ผู้้�นำำ�ด้้ า นยอดขายยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า จำำ� นวนมากกว่่ า
1 ล้้านคััน ตามด้้วยสหรััฐอเมริิกามากกว่่า 250,000 คััน
ในขณะที่่�สหภาพยุุโรปรวมกัันแล้้วมากกว่่า 1,250,000 คััน
*	FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) เป็็นยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�มีี
เซลล์์เชื้้�อเพลิิง (Fuel cell) ที่่�สามารถผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าได้้โดยตรง
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แม้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด -19 จะส่่งผลให้้การเดิินทางและการใช้้งานรถยนต์์
มีีจำำ�นวนลดลง แต่่ยอดขายยานยนต์์ไฟฟ้้ายัังคงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปััจจััยสำำ�คััญที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิด
การใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้าคืือ ตลาดยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�มีีการแข่่งขัันสููง ทั้้�งในด้้านราคาและความหลากหลาย
ของผลิิตภััณฑ์์ อีีกทั้้�งมาตรการต่่างๆ ของรััฐบาลทั่่�วโลกที่่�ผลัักดัันให้้เกิิดการใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้า ไม่่ว่่าจะเป็็น
การอุุดหนุุนราคา หรืือการลดกำำ�แพงภาษีีและอากรนำำ�เข้้ายานยนต์์ไฟฟ้้า เพื่่�อช่่วยลดช่่องว่่างด้้านราคา
ระหว่่างยานยนต์์ขัับเคลื่่�อนด้้วยเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายในและยานยนต์์ไฟฟ้้า การสนัับสนุุนการจััดตั้้�งสถานีี
บริิการอััดประจุุไฟฟ้้าสาธารณะ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าสามารถชาร์์จไฟฟ้้าให้้รถของตนโดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่าย
เพิ่่�มเติิม รวมทั้้�งการออกกฎหมายที่่�เข้้มงวดด้้านการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของรถยนต์์สัันดาปภายใน
จำำ�พวก มาตรฐานไอเสีี ย EURO 1-6 ที่่� มีี การนำำ �มาใช้้ ในระดัั บสากล ซึ่่�งนอกจากจะสร้้างความท้้าทายให้้ผู้้�ผลิิตยานยนต์์
ที่่�ใช้้น้ำำ��มัันต้้องปรัับตััวและสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อรองรัับมาตรฐานดัังกล่่าวแล้้ว ยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ผลิิตยานยนต์์หัันไปศึึกษา
วิิจััย และพััฒนายานยนต์์ไฟฟ้้าเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ในการลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในอีีกทางหนึ่่�ง
นอกจากนี้้� ความร่่วมมืือในระดัับพหุุภาคีีก็็มีีความสำำ�คััญเช่่นกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นการจััดตั้้�ง The Electric Vehicles
Initiative (EVI) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มความร่่วมมืือที่่�เป็็นเวทีีในการสร้้างนโยบายกระตุ้้�นการใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้า การให้้สััตยาบััน
ในพิิธีีสารเกีียวโตและความตกลงปารีีส การประชุุม COP21 และ COP26 รวมถึึงการกำำ�หนดโรดแมป EV 30@30
โดยความร่่วมมืือเหล่่านี้้�ต่่างเอื้้�อให้้อุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าทั่่�วโลกสามารถเติิบโตได้้อย่่างก้้าวกระโดด

สำำ�หรัับประเทศไทยการใช้้งานยานยนต์์ ไฟฟ้้า ยัังมีีการเติิบโตอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป
โดยสมาคมยานยนต์์ ไฟฟ้้าไทย (EVAT) ได้้สรุุปข้้อมููลยอดสะสมการใช้้งานรถยนต์์ EV
และยอดสถานีีบริิการอััดประจุุไฟฟ้้าในประเทศไทย (EV charging stations) ดัังนี้้�
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ในขณะที่่�แนวโน้้มการใช้้งานยานยนต์์ ไฟฟ้้าเติิบโตและเป็็นที่่�นิิยมมากขึ้้�น ทางภาครััฐ
ก็็ยัังคงหามาตรการสนัับสนุุนรถยนต์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังงานไฟฟ้้าเพื่่�อกระตุ้้�นทั้้�งอุุปสงค์์
และอุุปทานของยานยนต์์ ไฟฟ้้าในประเทศไทย อาทิิ

ใช้้กลไกของบีีโอไอในการเปิิดประเภท

กิิจการสำำ�หรัับรถยนต์์ EV โดยเฉพาะ

เพื่่�อส่่งเสริิมให้้อุุตสาหกรรมยานยนต์์ ไฟฟ้้า
ภายในประเทศเติิบโตมากยิ่่�งขึ้้�น

กำำ�หนดให้้กระทรวงพาณิิชย์แ์ ละกระทรวงอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการภายใต้้ข้้อตกลง
เขตการค้้าเสรีีอาเซียี น-จีีน ในการกำำ�หนด

อัั ตร าอากรนำำ� เข้้ า ที่่� เ หมาะสม
สำำ�หรัับ BEV

กำำ�หนดให้้กระทรวงการคลััง ดำำ�เนิินการ

กำำ� หนดให้้ สำำ�นัั ก งบประมาณ จัั ด ซื้้� อ

เพื่่�อทดลองตลาดในประเทศ

ที่่�หน่่วยงานราชการจััดซื้้�อ

ลดอััตราอากรและยกเว้้นอากร
ศุุลกากร สำำ�หรัับยานยนต์์ ไฟฟ้้า

รถยนต์์ ไฟฟ้้าแบบ BEV ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 20 ของรถยนต์์ ใหม่่ทั้้�งหมด

ที่่�มา
กระทรวงพลัังงงาน สหรััฐอเมริิกา คลิิก
สมาคมยานยนต์์ไฟฟ้้าของประเทศไทย คลิิก
องค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ คลิิก
กระทรวงอุุตสาหกรรม คลิิก
โครงการสนัับสนุุนการใช้้งานรถตุ๊๊�กตุ๊๊�กเป็็นรถตุ๊๊�กตุ๊๊�กไฟฟ้้า (eTukTuk) คลิิก
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ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไทยสู่่�ยุุคยานยนต์์ ไฟฟ้้า

”
มาตรการ

ยานยนต์์ ไฟฟ้้า

”
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เรื่่�อง :
ศุุทธิิภณ เหลืืองทองคำำ�

	ขณะที่่�อุุตสาหกรรมรถยนต์์และชิ้้�นส่่วนรถยนต์์
ของประเทศไทยซึ่่�งเป็็นอุุตสาหกรรมหลัักของประเทศ
กำำ�ลัั ง เผชิิ ญ กัั บ ความท้้าทายใหม่่อัั น เนื่่� อ งมาจาก
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี จากที่่�เป็็นฐานการผลิิต
รถยนต์์ ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้วยเครื่่� อ งยนต์์ สัั น ดาปภายใน
(INTERNAL COMBUSTION ENGINE : ICE) มาตลอด
ระยะเวลาหลายสิิบปีีที่่�ผ่่านมา สู่่�การเปลี่่�ยนผ่่านไปยััง
อุุตสาหกรรมรถยนต์์ไฟฟ้้า (ELECTRIC VEHICLES : xEV)
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนซึ่่�งเล็็งเห็็น
ความสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลงในอุุตสาหกรรมยานยนต์์
สมััยใหม่่ (NEXT – GENERATION AUTOMOTIVE)
โดยถืือเป็็น 1 ใน 10 อุุตสาหกรรมเป้้าหมายของประเทศ
จึึ ง ได้้จัั ด ทำำ� นโยบายส่่งเสริิ ม การลงทุุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 5/2560 และ 3/2564
เรื่่�อง นโยบายส่่งเสริิมการลงทุุนการผลิิตยานพาหนะ
ไฟฟ้้าและชิ้้�นส่่วน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยที่่�ผ่่านมาได้้รัับ
การตอบรัั บ เป็็ น อย่่างดีี จ ากนัั ก ลงทุุ น ทั้้� ง ในและ
ต่่างประเทศ เห็็นได้้จากการมีีโครงการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิ ม
การลงทุุ น ไปแล้้ว จำำ � นวน 26 โครงการ รวมมููลค่่ากว่่า
71,000 ล้้านบาท
	อย่่างไรก็็ตาม แม้้ตลาดยานยนต์์ไฟฟ้้าจะขยายตััว
อย่่างรวดเร็็ว แต่่ขนาดของตลาดยัังเล็็กมากเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับยานยนต์์แบบเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน (ICE) ดัังนั้้�น
หากจะให้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าแข่่งขัันได้้ การผลิิตจำำ�เป็็นต้้องมีี
ความยืืดหยุ่่�น โดยหากนำำ�มาพิิจารณา อุุตสาหกรรมรถยนต์์
ไฟฟ้้า (ELECTRIC VEHICLES : xEV) กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่าง
การพััฒนาเทคโนโลยีี ซึ่่�งจะช่่วยให้้เกิิดการประหยััดต่่อขนาด
(ECONOMIES OF SCALE) ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตลดลง
และแข่่งขัันกัับยานยนต์์แบบเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน (ICE)
ได้้ดีีขึ้้�น นำำ�มาสู่่�แนวคิิดเรื่่�อง การผลิิต “แพลตฟอร์์มร่่วม
(SHARING PLATFORM)” ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้งานร่่วมกัันได้้
ระหว่่างยานยนต์์ไฟฟ้้าหลายแบรนด์์และรุ่่�นที่่�แตกต่่างกััน
ซึ่่�งแพลตฟอร์์ม (รวมแบตเตอรี่่�) มีีมููลค่่าสููงถึึงประมาณ
ร้้อยละ 74 ของมููลค่่ายานยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� การผลิิต
ในลัักษณะแพลตฟอร์์มร่่วมจึึงสามารถลดการใช้้วััตถุุดิิบ
ประหยััดเวลาและค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิต  และทำำ�ให้้เกิิด
การพััฒนายานยนต์์ไฟฟ้้ารุ่่�นใหม่่ๆ เข้้าสู่่�ตลาด ซึ่่�งจะช่่วย
ขยายฐานลููกค้้าผู้้�ใช้้งานได้้รวดเร็็วขึ้้�น

คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน หรืือ บอร์์ดบีีโอไอ
จึึงได้้ปรับปรุ
ั ุงนโยบายการส่่งเสริิมการลงทุุนในกิิจการผลิิต
โดยพิิจารณาขยายขอบข่่ายของการให้้ส่่งเสริิมการผลิิต
ยานยนต์์ไฟฟ้้า ทั้้�งที่่�เป็็นรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� รถสามล้้อ
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� รถโดยสารไฟฟ้้าและรถบรรทุุกไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� ที่่�มีีประเภทให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนอยู่่�
ในปััจจุุบันั ให้้ครอบคลุุมการผลิิต “แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับยานยนต์์
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� (BATTERY ELECTRIC VEHICLE
PLATFORM)” ด้้วย เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�น
ในด้้านเทคโนโลยีีการผลิิต และกระตุ้้�นให้้เกิิดการลงทุุน
เพื่่�อต่่อยอดไปสู่่�การผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าภายในประเทศ
ในปริิมาณที่่ม� ากเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�ให้้เกิิดการประหยััด
ต่่อขนาดตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุปุ ทานของอุุตสาหกรรมการผลิิต
ยานยนต์์ไฟฟ้้าและยัังเป็็นการสนัับสนุุนเป้้าหมายการผลิิต
ยานยนต์์ไฟฟ้้าของประเทศไทยที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการ
นโยบายยานยนต์์ไฟฟ้้าแห่่งชาติิอีีกด้้วย
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แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับ

ยานยนต์์ ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
(BEV PLATFORM)

เป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานในการสร้้างยานยนต์์ ไฟฟ้้าที่่�ออกแบบให้้วางชิ้้�นส่่วน
ประกอบอื่่�นๆ และเป็็นตััวกำำ�หนดขนาดรููปแบบการทำำ�งาน และโครงสร้้าง
ตััวถัังของยานยนต์์ ไฟฟ้้า ทั้้�งนี้้� โดยทั่่�วไปแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับยานยนต์์ ไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM) จะประกอบด้้ ว ยส่่ ว นประกอบหลัั ก
ดัังต่่อไปนี้้�

& REAR AXLE MODULES
1		FRONT
(ส่่วนประกอบของคานหน้้าและคานหลััง)
• มอเตอร์์ ไฟฟ้้า (TRACTION MOTOR)

ทำำ�หน้้าที่่�แปลงพลัังงานไฟฟ้้าให้้เป็็นพลัังงานกล ส่่งถ่่ายกำำ�ลัังผ่่านระบบส่่งผ่่านกำำ�ลัังลงสู่่�ล้้อ

• ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำ�ลั
ำ งั (POWER ELECTRONICS)

เป็็นชุุดอุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับควบคุุมระบบไฟฟ้้าแรงสููงในรถยนต์์ไฟฟ้้า โดยเป็็นส่่วนต่่อเชื่่�อมระหว่่าง
การจ่่ายพลัังงานขัับเคลื่่�อนด้้วยไฟฟ้้ากระแสตรง (DC) โดยแบตเตอรี่่� กัับการจ่่ายกำำ�ลัังขัับ
ทางกล โดยชุุดมอเตอร์์ขัับเคลื่่�อนที่่�ทำำ�งานกัับไฟฟ้้ากระแสสลัับ (AC) ช่่วยบริิหารจััดการ
การใช้้พลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ

• อุุปกรณ์์แปลงกระแสไฟฟ้้าแรงดัันสููง (HIGH VOLTAGE INVERTER)

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง (POWER ELECTRONICS) โดยทำำ�หน้้าที่่�
แปลงกระแสไฟฟ้้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่่� ให้้เป็็นไฟฟ้้ากระแสสลัับ (AC) โดยอาศััย
วงจรอิินเวอร์์เตอร์์ (INVERTER CIRCUIT) ซึ่่ � งแปลงทั้้� งความถี่่� และแรงดัั น เพื่่�อส่่งต่่อ
ให้้กัับมอเตอร์์ไฟฟ้้าใช้้เป็็นพลัังงานในการขัับเคลื่่�อนรถยนต์์ รวมทั้้�งยัังทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม
ความเร็็วในการทำำ�งานของมอเตอร์์ไฟฟ้้า ในขณะที่่�รถมีีอััตราเร่่งหรืือหน่่วงจากผู้้�ขัับขี่่�อีีกด้้วย
• เกีียร์์ทดรอบ (REDUCTION GEAR หรืือ REDUCER)
ทำำ�หน้้าที่่�ส่่งผ่่านกำำ�ลัังจากมอเตอร์์ไฟฟ้้าไปยัังระบบเพลาให้้ขับั เคลื่่อ� นได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพ
โดยการปรัับความเร็็วรอบของมอเตอร์์ไฟฟ้้าเพื่่�อสร้้างแรงขัับเคลื่่�อนที่่�เหมาะสมไปยัังล้้อรถ
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EL

LECTRIC CAR

• ระบบห้้ามล้้อ

(REGENERATIVE BRAKING SYSTEM)

เป็็นอุุปกรณ์์ด้้านความปลอดภััย ทำำ�หน้้าที่่�เปลี่่�ยนพลัังงานจลน์์
ที่่�เกิิดจากการชะลอความเร็็วของล้้อในสภาวะการใช้้งาน
ต่่างๆ ให้้เป็็นพลัังงานไฟฟ้้า แล้้วนำำ�มากัักเก็็บไว้้ในแบตเตอรี่่�
เพื่่�อใช้้ในการขัับเคลื่่�อน

• ระบบช่่วงล่่าง (SUSPENSION SYSTEM)

เป็็นกลุ่่�มชิ้้�นส่่วนที่่�เป็็นตััวเชื่่�อมต่่อระหว่่างล้้อกัับเฟรม
(FRAME / CHASSIS) หรืือตััวถััง (BODY) ของรถ ได้้แก่่ SHOCK
ABSORBER, BALL JOINT และ LEAF / COIL SPRING

• คานหน้้า (FRONT AXLE) หรืือเพลาหน้้า

เป็็นตััวรองรัับน้ำ�ำ� หนัักตััวถัังรถในด้้านหน้้าเพื่่�อเพิ่่�มความสมดุุล
โดยได้้รับั การออกแบบให้้รัับแรงกระแทกและความสั่่�นสะเทืือน
ขณะขัับขี่่�บนพื้้�นผิิวถนนที่่�ไม่่เรีียบสม่ำำ��เสมอ ช่่วยให้้ผู้้�ขัับขี่่�
สามารถควบคุุมรถได้้ดีทั้้ี �งการบัังคัับเลี้้�ยวและการหยุุดรถ

• คานหลััง (REAR AXLE) หรืือเพลาหลััง

เป็็นตััวรองรัับน้ำำ��หนัักตััวถัังรถในด้้านหลััง ทำำ�หน้้าที่่�ส่่งถ่่าย
แรงบิิดจากเฟืืองท้้าย (DIFFERENTIAL) ไปขัับเคลื่่�อน
ล้้อหลัังของรถให้้หมุุนเคลื่่�อนที่่� และเป็็นส่่วนที่่�ใช้้ติิดตั้้�ง
ชิ้้�นส่่วนของระบบช่่วงล่่างด้้านหลััง เช่่น เฟืืองท้้าย แหนบ
โช๊๊คอััพ เสื้้�อเพลาท้้าย และเพลาข้้าง เป็็นต้้น

• ส่่วนประกอบล้้อ (WHEEL ASSEMBLY)

เป็็ นส่่ วนที่่� ประกอบด้้ วยชิ้้� นส่่ วนของล้้ อ (WHEEL) ซึ่่�ง
ประกอบด้้วยกระทะล้้อ (RIMS) และยางรถยนต์์ โดยมีีดุมล้
ุ ้อ
(WHEEL HUB) เป็็นส่่วนที่่�ยึึดต่่อระหว่่างแกนล้้อ (WHEEL
AXEL) กัับล้้อ (WHEEL)
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STORAGE SYSTEM
2 ENERGY
(ระบบกัักเก็็บพลัังงาน)
• แบตเตอรี่่� ทั้้�งแบบ BATTERY MODULE
และ BATTERY PACK (กล่่องชุุดแบตเตอรี่่�)

เป็็นแหล่่งกัักเก็็บพลัังงานไฟฟ้้าของรถยนต์์ไฟฟ้้าสำำ�หรัับ
จ่่ายพลัังงานแรงสููงไปยัังมอเตอร์์ไฟฟ้้า (ELECTRIC MOTOR
หรืือ TRACTION MOTOR) เพื่่�อให้้กำ�ลั
ำ ังขัับเคลื่่�อนรถยนต์์
โดย BATTERY PACK จะประกอบด้้วย BATTERY MODULE
ที่่จั� ดั วางเรีียงกัันเป็็นชุุด ในขณะที่่ใ� นแต่่ละ BATTERY MODULE
จะประกอบด้้วยเซลล์์ย่่อยที่่�บรรจุุสาร ELECTROLYTE
ซึ่่�งติิดไฟได้้อยู่่�ภายใน และทำำ�งานได้้ด้้วยการอััดและคายประจุุ
(CHARGE & DISCHARGE)

• ระบบบริิหารจััดการแบตเตอรี่่�

(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM: BMS)

ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมและตรวจวััดการทำำ�งานของแบตเตอรี่่�
ตั้้�งแต่่ระดัับเซลล์์ การไหลของกระแสไฟฟ้้าทั้้�งแรงดัันและ
ปริิ ม าณกระแสไฟฟ้้ า ที่่� ไ หลเข้้ า ออกแบตเตอรี่่� เพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและยืืดอายุุการใช้้งานของแบตเตอรี่่�

•	กล่่องตััด-ต่่อการทำำ�งานของแบตเตอรี่่�

(BATTERY JUNCTION BOX)

เป็็นชุุดกล่่องอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้เชื่่�อมต่่อหรืือตััดการเชื่่�อมต่่อเพื่่�อแยก
วงจรไฟฟ้้าแรงสููงระหว่่างแบตเตอรี่่�กัับอุุปกรณ์์ที่่�ทำำ�งาน
โดยอาศััยพลัังงานไฟฟ้้าจากแบตเตอรี่่�ในกรณีีเกิิดอุุบััติิเหตุุ
หรืือกรณีีฉุุกเฉิิน

• หน่่วยระบายความร้้อน (COOLING UNIT)

รวมถึึงระบบหล่่อเย็็นในแบตเตอรี่่� (BATTERY
COOLING SYSTEM)

ทำำ�หน้้าที่่�รัักษาอุุณหภููมิิของแบตเตอรี่่�และอุุปกรณ์์ต่่างๆ
ให้้ อยู่่� ในช่่ ว งที่่� เ หมาะสมกัั บ การทำำ� งานโดยไม่่ สูู ง เกิิ น ไป
เพื่่�อยืืดอายุุการทำำ�งานของแบตเตอรี่่�และอุุปกรณ์์ในส่่วนอื่่�น
ของระบบไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทั้้�งหมด

•	หน่่วยจ่่ายพลัังงานไฟฟ้้า

(POWER DISTRIBUTION MODULE)

ทำำ�หน้้าที่่�แปลงและจ่่ายพลัังงานไฟฟ้้าไปยัังระบบที่่�ทำ�ำ งาน
โดยอาศััยพลัังงานไฟฟ้้า เช่่น ระบบควบคุุมการขัับเคลื่่�อน
(DCU) ระบบบริิหารจััดการแบตเตอรี่่� (BMS) ระบบประจุุไฟฟ้้า
(CHARGING SYSTEM) ระบบแปลงความต่่างศัักย์์ (DC / DC
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CONVERTER) ระบบปรัับอากาศด้้วยไฟฟ้้า (ELECTRICAL
AIR-CONDITION SYSTEM) ระบบช่่วยบัังคัับเลี้้ย� วด้้วยไฟฟ้้า
(ELECTRIC STEERING AUXILIARY SYSTEM) และระบบเบรก
(BRAKING SYSTEM)

• อุุปกรณ์์แปลงแรงดัันไฟฟ้้า

(DC-DC CONVERTER)

ทำำ�หน้้าที่่�แปลงแรงดัันไฟฟ้้าหรืือความต่่างศัักย์์ที่่�สููงจาก
แบตเตอรี่่� ใ ห้้ ปรัั บ ลดระดัั บ แรงดัั น ลงมาให้้ เ หมาะสมกัั บ
อุุปกรณ์์ย่่อยบางชนิิดที่่�ทำำ�งานกัับแรงดัันที่่�ต่ำำ��กว่่า

MODULE
3		CHARGING
(ส่่วนประกอบของอุุปกรณ์์ประจุุไฟฟ้้า)

• อุุปกรณ์์รองรัับการอััดประจุุไฟฟ้้ายานยนต์์ ไฟฟ้้า

(HV CHARGING POINT หรืือ CHARGING
CONTACT FOR EXTERNAL CHARGING)

เป็็ น จุุ ด เชื่่� อมต่่ อ สายไฟจากแหล่่ ง จ่่ า ยไฟภายนอกไปยัั ง
รถไฟฟ้้าเพื่่�ออััดประจุุไฟฟ้้าให้้แบตเตอรี่่� ประกอบด้้วย 2 ส่่วน
คืือ เต้้าเสีียบ (CONNECTOR) และเต้้ารัับ (INLET) เรีียกว่่า
COUPLER

•	ตััวแปลงกระแสไฟฟ้้า (AC / DC CONVERTER)

ทำำ�หน้้าที่่�แปลงไฟฟ้้ากระแสสลัับ (AC) จากแหล่่งจ่่ายไฟฟ้้า
ทั่่�วไปหรืือภายนอกที่่�มีีแรงดัันและความถี่่�คงที่่� ให้้เป็็นไฟฟ้้า
กระแสตรง (DC) โดยวงจรอิินเวอร์์เตอร์์ ของอุุปกรณ์์ INVERTER
เพื่่�อจ่่ายไปยัังแบตเตอรี่่�ในรถไฟฟ้้า

• เครื่่�องอััดประจุุไฟฟ้้า (ON-BOARD CHARGER)

เป็็นอุุปกรณ์์ในรถยนต์์ไฟฟ้้าทำำ�หน้้าที่่�บรรจุุพลัังงานไฟฟ้้าลงไป
ในแบตเตอรี่่�หรืือระบบเก็็บพลัังงานไฟฟ้้าชนิิดอััดประจุุใหม่่ได้้
(RECHARGEABLE) แบบอื่่�นๆ ของรถยนต์์ไฟฟ้้า นอกจากนี้้�
ยัังสื่่�อสารกัับอุุปกรณ์์ประจุุไฟฟ้้าอื่่�นๆ และตรวจสอบการทำำ�งาน
ของแบตเตอรี่่� เช่่น แรงดัันไฟฟ้้า กระแสไฟฟ้้า อุุณหภููมิิ และ
สถานะของการประจุุไฟฟ้้าขณะที่่�มีีการอััดประจุุ เป็็นต้้น

หน่่วยงานภาครััฐ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในหน่่วยงานสำำ�คััญที่่�มีีส่่วน
ในการพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรมรถยนต์์ ข องประเทศ จึึงได้้
ปรัับปรุุงนโยบายส่่งเสริิมการลงทุุนการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า
เพื่่�อให้้เกิิด Ecosystem ด้้านยานยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศ
โดยปััจจุุบััน บีีโอไอมีีประเภทกิิจการที่่�เปิิดให้้การส่่งเสริิมฯ
ดัังนี้้�
1)	กิิจการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า BATTERY ELECTRIC
VEHICLE (BEV), PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE
(PHEV), HYBRID ELECTRIC VEHICLE (HEV) และแพลตฟอร์์ม
สำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM)
2)	กิิจการผลิิตจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
3)	กิิจการผลิิตรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� และ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
4)	กิิจการผลิิตรถโดยสารไฟฟ้้าและรถบรรทุุกไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� และแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถโดยสารไฟฟ้้าและ
รถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
5)	กิิจการผลิิตรถจัักรยานไฟฟ้้า
6) สถานีีบริกิ ารอััดประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับยานพาหนะไฟฟ้้า
	กิิจการข้้างต้้นดัังกล่่าว บีีโอไอจะให้้สิิทธิิประโยชน์์
สำำ�หรัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลแก่่กิิจการที่่�ได้้รัับ
การส่่งเสริิมการลงทุุนแตกต่่างกัันตั้้�งแต่่ 3 – 8 ปีี โดยขึ้้�นอยู่่�กัับ
ประเภทกิิจการ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมฯ จะต้้องดำำ�เนิินการ
ตามเงื่่� อ นไขที่่� บีี โ อไอกำำ� หนดของแต่่ ล ะประเภทกิิ จ การ
อย่่างไรก็็ตาม ในอนาคตบีีโอไออาจปรัับสิิทธิิประโยชน์์หรืือ
เพิ่่�มเติิมประเภทกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้การส่่งเสริิมฯ
ด้้ า นยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า มากขึ้้� น ตามบริิ บ ทของเทคโนโลยีี
ที่่�เปลี่่�ยนไป เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการลงทุุนและการบริิโภค
ยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�เป็็นรููปธรรมอย่่างแท้้จริิง

	ดัังนั้้�น เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การลงทุุนในอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ ก้้ า วผ่่ า นการเปลี่่� ย นแปลงจากอุุ ต สาหกรรม
รถยนต์์สัันดาปไปสู่่�อุุตสาหกรรมรถยนต์์ไฟฟ้้า ตามเป้้าหมาย
ของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า แห่่ ง ชาติิ
อย่่ างยั่่� งยืื น และให้้ ประเทศไทยเป็็ นศูู นย์์ กลางการผลิิ ต
ของภูู มิ ิ ภ าคตามยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ต่ ่ อ ไป บีี โ อไอในฐานะ
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ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไทยสู่่�ยุุคยานยนต์์ ไฟฟ้้า

รััฐบาลเพิ่่�มมาตรการสนัับสนุุนการใช้้

รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ ไฟฟ้้า
ในประเทศไทย ครอบคลุุมด้้านภาษีี - ให้้เงิินอุุดหนุุน

เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า รััฐบาลได้้ผลัักดัันให้้เกิิดการใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการประชุุม
คณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2565 มีีมติิรัับทราบแนวทางการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมยานยนต์์ไฟฟ้้าตามผลการประชุุม
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์์ไฟฟ้้าแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 3/2564 และครั้้�งที่่� 1/2565 เพี่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการผลิิต การใช้้ยานยนต์์
ไฟฟ้้าในประเทศให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายการผลิิตและการใช้้ยานยนต์์ไร้้มลพิิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ของยานยนต์์
ทุุกประเภท โดยกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาและขัับเคลื่่�อนมาตรการสนัับสนุุนฯ ทั้้�งในส่่วนของมาตรการทางภาษีีและที่่�ไม่่ใช่่
ภาษีีด้้วยมาตรการระยะสั้้�นระหว่่างปีี พ.ศ. 2565–2568 แบ่่งเป็็น 2 ช่่วง คืือ

มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้เกิิดการใช้้
ยานยนต์์ ไฟฟ้้าในประเทศอย่่างกว้้างขวางโดยเร็็ว
และเพื่่�อดึึงดููดการลงทุุนในอุุตสาหกรรมยานยนต์์
ไฟฟ้้าของผู้้�ประกอบการในไทย ซึ่่�งมาตรการ
ที่่�กำำ�หนดขึ้้�นนั้้�นครอบคลุุมทั้้�งการนำำ�เข้้ารถยนต์์
และรถจัักรยานยนต์์ ไฟฟ้้าสำำ�เร็็จรููปทั้้�งคััน (CBU)*
และในกรณีีของรถยนต์์ รถกระบะ และรถจัักรยานยนต์์
ไฟฟ้้าที่่�ผลิิตในประเทศ (CKD)** ด้้วยการยกเว้้น
หรืือลดอากรขาเข้้า การลดอััตราภาษีีสรรพสามิิต
และ/หรืือการให้้เงิินอุุดหนุุนตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนด
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เรื่่�อง :
ณััฐธิิดา ดวงอุุไร

มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ยานยนต์์
ไฟฟ้้าที่่�ผลิิตในประเทศเป็็นหลัักทั้้�งรถยนต์์และ
รถจัักรยานยนต์์ ไฟฟ้้าด้้วยการผลัักดัันให้้
ผู้้�ประกอบการเร่่งผลิิตยานยนต์์ ไฟฟ้้าในประเทศ
เพื่่�อรองรัับแนวโน้้มความต้้องการยานยนต์์ ไฟฟ้้า
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมทั้้�งลดการนำำ�เข้้าชิ้้�นส่่วนและ
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับยานยนต์์ ไฟฟ้้า โดยจะยกเลิิก
มาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการยกเว้้น/ลดอากรขาเข้้า
รถยนต์์สำำ�เร็็จรููปทั้้�งคััน (CBU) แต่่ยัังคงมาตรการ
ลดอััตราภาษีีสรรพสามิิต และ/หรืือการให้้เงิิน
อุุดหนุุนตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดต่่อไป

นอกจากนี้้� รััฐบาลยัังได้้กำำ�หนดมาตรการเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อสนัับสนุุนการผลิิตรถยนต์์ และรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า
ในประเทศ อาทิิ การยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับชิ้้�นส่่วนที่่�มีี
การนำำ�เข้้าในช่่วงปีี พ.ศ. 2565–2568 การให้้นับมู
ั ูลค่่าของ
เซลล์์แบตเตอรี่่�ที่่�นำ�ำ เข้้าเป็็นต้้นทุุนการผลิิตที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ
สำำ�หรัับการคำำ�นวณมููลค่่าเพิ่่�มในประเทศได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 15
ของราคายานยนต์์ไฟฟ้้าหน้้าโรงงาน การผลิิตรถยนต์์และ
รถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศเพื่่�อชดเชยการนำำ�เข้้า
ในช่่วงแรก เป็็นต้้น
การดำำ� เนิิ น งานของภาครัั ฐ แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึง
ความพยายามในการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้า
ในประเทศไทย เพื่่�อไม่่ให้้ประเทศไทยเสีียโอกาสความเป็็นผู้้�นำำ�
ในอุุตสาหกรรมยานยนต์์ โดยการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าซึ่่�งเป็็น
อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้พลัังงานสะอาดและเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
จะช่่วยตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�การผลิิตในภููมิิภาคอาเซีียน
ให้้กัับประเทศไทยควบคู่่�ไปพร้้อมกัับการดำำ�เนิินตามแผน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิเพื่่�อสร้้างรายได้้และเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของประเทศ
*	CBU (Completely Built Up) หมายถึึง รถยนต์์ ที่่�ผลิิตจาก
ต่่างประเทศ และนำำ�เข้้ามาทั้้�งคััน
**	CKD (Completely Knocked Down) หมายถึึง รถยนต์์ที่่�ผลิิต
ในประเทศ แม้้ว่่าอะไหล่่ที่่�นำำ�มาประกอบจะเป็็นอะไหล่่นำำ�เข้้าหรืือ
อะไหล่่ที่่�ผลิิตในประเทศก็็ตาม
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ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไทยสู่่�ยุุคยานยนต์์ ไฟฟ้้า

ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� สตอเรจ แมนููแฟคเจอริ่่�ง

แนวคิิดสู่่�การเป็็นฐานผลิิต EV
แห่่งอาเซีียน
ยานยนต์์ ไฟฟ้้า หรืือ Electric Vehicle (EV) ถืือเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (S-Curve)

ซึ่่�งรััฐบาลได้้กำำ�หนดเอาไว้้ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อรัักษาสถานภาพของการเป็็นศููนย์์กลาง
การผลิิตยานยนต์์แห่่งอาเซีียน
	ข้้อมููลจากเว็็บไซต์์ Salika ได้้ระบุุว่่า ภายในปีี
พ.ศ. 2573 ประเทศไทยมีีเป้้าหมายที่่จ� ะผลิิตยานยนต์์
ไฟฟ้้าให้้ได้้อย่่างน้้อย 30% ของปริิมาณการผลิิต
รถยนต์์ทั้้ง� หมดต่่อปีี หรืือประมาณ 7.5 แสนคััน

บริิษััท ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� สตอเรจ
แมนููแฟคเจอริ่่�ง จำำ�กััด เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ด้้าน

การประกอบชิ้้น� ส่่วนรถยนต์์ของประเทศไทย และ
ยัังเป็็นผู้�ป้ ระกอบการรายใหญ่่ในอุุตสาหกรรม
การผลิิตแบตเตอรี่่� เพราะได้้รัับความไว้้วางใจ
แต่่เพีี ย งผู้้ � เ ดีี ย วในการผลิิ ต แบตเตอรี่่� ใ ห้้กัั บ
เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ (Mercedes-Benz) แบรนด์์
รถยนต์์ชั้้�นนำำ�จากยุุโรปเพื่่�อรองรัับความต้้องการ
ภายในประเทศและการส่่งออกไปยัั ง ตลาด
ต่่างประเทศ

บีีโอไอจึึงเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ในการผลัักดัันให้้บริิษััทเติิบโตขึ้้�น
จากสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ
ที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับจากบีีโอไอ
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เรื่่�อง :
กองบรรณาธิิการ

“

สำำ�หรัับผมนั้้�น เชื่่�อมั่่�นในบีีโอไอ
ในฐานะหน่่วยงานของภาครััฐ
ที่่�พร้้อมให้้การส่่งเสริิมการลงทุุน
ผู้้�ประกอบการไทยมาโดยตลอด

จุุดเริ่่�มต้้นจากคู่่�ค้้า
สู่่�การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ

คุุณวีีระชััย เชาว์์ชาญกิิจ กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ธนบุุรีี ประกอบรถยนต์์ จำำ�กััด และกรรมการ
บริิษััท ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� สตอเรจ แมนููแฟคเจอริ่่�ง
จำำ�กััด พร้้อมด้้วย คุุณรััฐพล วิิริิยะพัันธุ์์� ประธาน
กรรมการบริิษััท ธนบุุรีี ประกอบรถยนต์์ จำำ�กััด และ
กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� สตอเรจ 
แมนููแฟคเจอริ่่�ง จำำ�กััด กล่่าวว่่า “บริิษััทก่่อตั้้�งมา
ร่่วม 70 ปีี โดยเริ่่�มจากโรงงานประกอบรถบััส หรืือ
ขสมก. ต่่อมาได้้มีีความร่่วมมืือกัับ Mercedes-Benz
และนำำ�ไปสู่่�การเป็็นพัันธมิิตรร่่วมกััน โดยแรกเริ่่�ม
เราดำำ�เนิินกิิจการประกอบรถโดยสารสาธารณะหรืือ
รถบััส แต่่ด้วยอุ
้ ุปสงค์์ของตลาดรถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคล
ที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น�   เราจึึงได้้พัฒ
ั นาตนเองสู่่�การประกอบรถยนต์์นั่่ง�
ส่่วนบุุคคล เพื่่�อให้้กิิจการของเราสามารถปรัับตััว
ให้้เข้้ากัับแนวโน้้มของตลาดที่่�มีีความแปรผัันและ
อยู่่�รอดในยุุคสมััยที่่�มีีความเปลี่่ย� นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา”
	บริิษัทั ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� สตอเรจ แมนููแฟคเจอริ่่�ง
ได้้ร่่วมมืือกัับ “Mercedes-Benz” ซึ่่�งเป็็นคู่่�ค้้าสำำ�คััญ
ของบริิษััท ในปีี พ.ศ. 2561 ในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�การ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ รถยนต์์ไฟฟ้้าจากการที่่� Mercedes-Benz
ได้้เริ่่มนำ
� �ำ เข้้ารถยนต์์ไฟฟ้้าแบบ “ปลั๊๊�กอิินไฮบริิดจ์์”
(Plug-in Hybrid) ผ่่านการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
หรืือ บีีโอไอ จากนั้้�นจึึงได้้เชิิญชวนบริิษััท ธนบุุรีีฯ
มาร่่วมทุุนในการผลิิตแบตเตอรี่่� โดยเริ่่�มจากการผลิิต
แบตเตอรี่่�รุ่่�นแรกที่่�ใช้้กัับรถยนต์์ Mercedes-Benz
เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2562 โดยเป็็นรถยนต์์ระบบ
“ปลั๊๊�กอิินไฮบริิดจ์์” (Plug-in Hybrid) ซึ่่�งความพิิเศษ
ของโรงงานผลิิตของบริิษััทฯ คืือ การเป็็นโรงงานผลิิต
แบตเตอรี่่�แห่่งแรกในอาเซีียน นอกเหนืือจากโรงงาน
ผลิิตในจีีน ยุุโรป อเมริิกา ที่่�อาศััยองค์์ความรู้้� และ
ขั้้�นตอนการผลิิตเฉพาะทางของ Mercedes-Benz
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เดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนรถ EV ในปีี 2565

	ที่่�ผ่่านมาการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศไทยยัังไม่่เป็็น
ที่่�นิิยมมากนัักจากปััจจััยต่่างๆ ในประเทศที่่�ไม่่สามารถ
ตอบสนองต่่อการใช้้งานของผู้้�บริิโภค อย่่างไรก็็ตาม ที่่�ผ่่านมา
ประเทศไทยมีีการใช้้วััตถุุดิิบภายในประเทศ เกิินกว่่า 90%
ในอุุตสาหกรรมการผลิิตยานยนต์์ตลอดระยะเวลากว่่า 30 ปีี
จนถึึงปััจจุุบััน จึึงถืือว่่าประเทศไทยเป็็นผู้้�ผลิิตรถยนต์์
รายใหญ่่ที่่สุ� ดุ อีีกรายหนึ่่ง� ที่่มี� ทั้้ี ง� การประกอบรถยนต์์ รวมไปถึึง
การผลิิตชิ้้�นส่่วนต่่างๆ จำำ�นวนมาก ทั้้�งนี้้� คุุณวีีระชััยเล่่าว่่า
“ปัั จ จุุ บัั น อยู่่� ใ นช่่ ว งเปลี่่� ย นผ่่ า นจากรถยนต์์ ที่่� มีีก ารใช้้
เครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน (ICE) มาสู่่�รถยนต์์ไฟฟ้้า (EV)
โดยทางรััฐบาลได้้กำำ�หนดนโยบายอย่่างชััดเจนให้้ไทยต้้องรัักษา
การเป็็นฐานการผลิิตรถยนต์์ดัังเดิิม ไม่่ว่่าจะเป็็นเครื่่�องยนต์์
สัันดาปภายในหรืือรถยนต์์ไฟฟ้้าก็็ตาม ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่า ไทยยััง
นำำ�หน้้าประเทศอื่่�นในด้้านอุุตสาหกรรมยานยนต์์ เนื่่อ� งจาก
ได้้รับั การผลัักดันั จากรััฐบาล รวมทั้้ง� ผู้ป้� ระกอบการไทยก็็อยาก
ให้้มีีการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าเพิ่่�มมากขึ้้�นเช่่นกััน”
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อุุปสรรคและปััญหา
สู่่�การพััฒนาและเติิบโต

แม้้ ว่่ า อุุ ต สาหกรรมยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า จะได้้ รัั บ
การสนัับสนุุนจากหลายส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐและเอกชน
แต่่การผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้ายัังมีีสิ่่�งท้้าทายผู้้�ประกอบการ
อีีกมาก ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านแบตเตอรี่่� วััตถุุดิิบ และเทคโนโลยีี
ที่่� ยัั ง ฉุุ ด รั้้� ง การเติิ บ โตของอุุ ต สาหกรรมยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า
โดยเฉพาะเรื่่�อง “แบตเตอรี่่�” เนื่่�องจากประเทศไทยต้้องนำำ�เข้้า
เซลล์์ในการผลิิตแบตเตอรี่่�จากต่่างประเทศ จึึงทำำ�ให้้มีีต้้นทุุน
การผลิิตสููง ซึ่่�งส่่งผลต่่อราคารถยนต์์ไฟฟ้้าที่่�สููงขึ้้�นตามไปด้้วย
นอกจากนี้้� ปััญหาเรื่่อ� ง “สถานีีบริิการอััดประจุุยานยนต์์
ไฟฟ้้า” ที่่ยั� งั ขึ้้น� อยู่่�กัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทยและ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค หรืือการไฟฟ้้านครหลวง รวมทั้้�ง
หน่่วยงานเอกชนหลายแห่่งที่่�เพิ่่�งเริ่่�มติิดตั้้�งสถานีีบริิการ
อััดประจุุยานยนต์์ไฟฟ้้าให้้ครอบคลุุมทั้้�งประเทศ รวมไปถึึง
เรื่่�อง “วััตถุดิุ บิ ภายในประเทศ” ที่่�ต้้องใช้้เวลาในการพััฒนา
สู่่�อุุ ตสาหกรรมยานยนต์์ ไฟฟ้้ า โดยในปัั จจุุ บัั นมีี รถย นต์์
สัั น ดาปภายในที่่�ผลิิตในประเทศไทยกว่่า 70 - 90% ที่่�ใช้้
ชิ้้�นส่่วนจากวััตถุุดิิบภายในประเทศ ซึ่่�งการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าจำำ�เป็็นจะต้้องอาศััยเทคโนโลยีี
ใหม่่ๆ รวมถึึงการมีีปััจจััยพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญตามที่่�ได้้กล่่าวไป
โดยความท้้าทายสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ไฟฟ้้าอยู่่�ที่่�ว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร จึึงจะสามารถ
สร้้างปััจจััยมารองรัับเพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนผ่่านดัังกล่่าวได้้
เพราะถ้้าหากเกิิดความต้้องการใช้้งานรถยนต์์ไฟฟ้้าเพิ่่มขึ้้
� น� แต่่ขาด
วัั ต ถุุ ดิิ บพื้้� น ฐานที่่� จำำ� เป็็ น สำำ� หรัั บ การผลิิ ต รถยนต์์ ไ ฟฟ้้ า
รวมทั้้�งไม่่มีีสถานีีบริิการอััดประจุุไฟฟ้้าที่่�เพีียงพอ ก็็ย่่อม
ส่่งผลกระทบตามมาอย่่างแน่่นอน นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบการ
ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงการใช้้วััตถุุดิิบภายในประเทศมาผลิิตรถยนต์์
ไฟฟ้้าเช่่นเดีียวกัับการนำำ�มาผลิิตรถยนต์์สัันดาปภายใน
ดัังเช่่นที่่�ผ่่านมา เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาและคงไว้้ซึ่่�งการใช้้
วััตถุุดิิบภายในประเทศตามอุุตสาหกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
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ความท้้าทายเมื่่�อรถยนต์์ ไฟฟ้้า
นำำ�เข้้าได้้อย่่างเสรีี
ความท้้าทายในปััจจุุบันั หลายประการตามที่่�ได้้กล่่าวไป
ข้้างต้้นเป็็นมููลเหตุุสำำ�คััญที่่�ส่่งผลให้้การใช้้งานรถยนต์์ไฟฟ้้า
ในประเทศไทยยัังไม่่แพร่่หลายมากนััก และเมื่่�อพิิจารณาถึึง
นโยบายของภาครััฐที่่�จะเปิิดเสรีีการนำำ�เข้้ารถยนต์์ไฟฟ้้าจาก
ต่่างประเทศซึ่่ง� ทางภาครััฐได้้กำ�ำ หนดระยะเวลาการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมการใช้้รถยนต์์จากรถยนต์์สัันดาปภายในสู่่�การใช้้
รถยนต์์ไฟฟ้้าของคนในประเทศไว้้ที่่� 10 ปีี
	คุุณวีีระชััยได้้ให้้ความเห็็นว่่า “การที่่�รััฐบาลจะเปิิดให้้
นำำ�เข้้ารถยนต์์ไฟฟ้้าโดยเสรีีแบบไม่่เก็็บภาษีีนั้้น� ถืือเป็็นเรื่่อ� งใหญ่่
เพราะตอนนี้้�รถยนต์์กว่่า 95% เป็็นรถยนต์์ที่่�ประกอบขึ้้�น
ในประเทศ แต่่เราก็็ต้อ้ งนำำ�เข้้าชิ้้น� ส่่วนจากต่่างประเทศ ดัังนั้้น�
ถ้้าลดแต่่ภาษีีนำำ�เข้้ารถยนต์์ไฟฟ้้า แต่่ไม่่ลดภาษีีเกี่่�ยวกัับ
การนำำ�เข้้าชิ้้�นส่่วนรถยนต์์เพื่่�อประกอบภายในประเทศ
เราก็็ไม่่สามารถกระตุ้้�นอุุตสาหกรรมการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า
ในประเทศ รวมทั้้�งอาจเสีียตลาดรถยนต์์ไฟฟ้้าให้้แก่่ประเทศ
อื่่�นไปได้้”
	ดัังนั้้�น การปรัับลดภาษีีนำ�ำ เข้้ารถยนต์์ไฟฟ้้าอาจจะ
เป็็นการสร้้างแรงจููงใจให้้เกิิดการใช้้งานรถยนต์์ไฟฟ้้าเพิ่่มม
� ากขึ้้น�
แต่่ขณะเดีียวกััน ก็็จำำ�เป็็นจะต้้องมีีนโยบายที่่�ส่่งเสริิมระบบ
การผลิิตรถยนต์์ภายในประเทศด้้วย เพื่่�อรัักษาสถานภาพ
ของการเป็็นฐานการผลิิตรถยนต์์ของภููมิิภาคเอาไว้้ให้้ได้้

พัันธมิิตรเคีียงคู่่�
สู่่�การพััฒนาไปพร้้อมกััน
	สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้บริิษััท ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� สตอเรจ
แมนูู แฟคเจอริ่่� ง จำำ �กัั ด และ Mercedes-Benz ยัั งเป็็ น
พัันธมิิตรที่่�ดีีต่่อกัันเสมอมาตลอดระยะเวลากว่่า 70 ปีี
คืือ การร่่วมสร้้างอนาคตสู่่�ยุุค EV เพื่่�อเติิบโตไปพร้้อมกััน
ทั้้�งในเรื่่�องความพร้้อมของบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในด้้านเครื่่อ� งยนต์์สันั ดาปภายในและรถยนต์์ไฟฟ้้า ตลอดจน
การพััฒนาบุุคลากรที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้�และขั้้�นตอน
การผลิิตเฉพาะทางจาก Mercedes-Benz เพื่่�อรัักษาฐาน
การผลิิตรถยนต์์ พร้้อมกับผลั
ั ักดัันให้้เกิิดการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า
แบบ BEV ในประเทศไทย โดยคุุณรััฐพลกล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า
“เราได้้ร่่วมมืืออย่่างเต็็มกำำ�ลััง เพราะอยากเร่่งให้้เกิิดการใช้้
รถยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศ โดยสิ่่�งที่่�คำำ�นึึงถึึงมากที่่�สุุด คืือ
รถยนต์์ไฟฟ้้าไทยต้้องมีีคุุณภาพสููงสุุดไม่่แพ้้ที่่�ใด อีีกทั้้�ง
บริิ ษัั ท เราต้้ อ งสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ แ ก่่ ลููกค้้ า ทุุ กท่่ า น
เพื่่�อให้้เกิิดความไว้้วางใจ”
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ก้้าวไปพร้้อมกัันกัับ BOI
การทำำ�ธุรกิ
ุ จิ จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากหน่่วยงาน
ต่่างๆ ให้้เกิิดความคล่่องตััว จึึงจะประสบความสำำ�เร็็จ
ซึ่ง�่ คุุณวีีระชััยกล่่าวว่่า “ธนบุุรีี เอ็็นเนอร์์ยี่ สต
�่ อเรจ แมนููแฟคเจอริ่่ง�
ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนจากบีีโอไอมาตั้้�งแต่่การผลิิต
รถยนต์์ที่ขั่� ับเคลื่่�อนด้้วยเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน จนมาถึึง
ยุุคของการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า บีีโอไอจึึงถืือเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ในการผลัักดัันให้้บริิษััทเติิบโตขึ้้�น จากสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ
ที่่�บริิษััทได้้รัับจากบีีโอไอ ไม่่ว่่าจะเป็็นสิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล การยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
รวมถึึงวััตถุุดิิบที่่ผลิ
� ติ เพื่่�อส่่งออก” คุุณรััฐพลเสริิมทิ้้�งท้้ายว่่า
“ธนบุุรีียิินดีีที่่�จะลงทุุนในอนาคตต่่อไป เพื่่�อสนัับสนุุน
อุุตสาหกรรมรถยนต์์ไฟฟ้้าให้้ประสบความสำำ�เร็็จและ
บรรลุุถึึงเป้้าหมายที่่�วางไว้้ สำำ�หรัับผมนั้้�น เชื่่�อมั่่�นในบีีโอไอ
ในฐานะหน่่ วย งานของภาครัั ฐ ที่่� พ ร้้ อ มให้้ ก ารส่่ ง เสริิ ม
การลงทุุนผู้้�ประกอบการไทยมาโดยตลอด"  
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ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไทยสู่่�ยุุคยานยนต์์ ไฟฟ้้า

MINE ขัับเคลื่่�อนรถยนต์์ ไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์

ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

รถยนต์์ ไฟฟ้้า หรืือ Electric Vehicle: EV ถืือเป็็นยานพาหนะแห่่งอนาคต

ที่่�ทั่่�วโลกต่่างให้้ความสนใจและจัับตามอง โดยเราจะสัังเกตได้้ว่่าในปััจจุุบัันผู้้�ผลิิตรถยนต์์ชั้้�นนำำ�
ทุุกค่่ายต่่างพากัันนำำ�เสนอนวััตกรรมยานยนต์์ ไฟฟ้้าของตััวเองออกมาให้้ผู้้�ขัับขี่่�ได้้ยลโฉมกััน
อย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือแม้้กระทั่่�งผู้้�ที่่�อยู่่�ในแวดวงเทคโนโลยีีอื่่�นๆ ซึ่่�งบางรายไม่่ใช่่ผู้้�ผลิิตรถยนต์์
มาก่่อน ก็็ ได้้ออกมาประกาศจุุดยืืนที่่�จะผลิิตรถยนต์์ ไฟฟ้้าในแบรนด์์ของตััวเองด้้วยเช่่นกััน

หากเราย้้ อ นกลัั บ มามองในมุุ ม ของผู้้�บริิโภค จะพบว่่ า กระแส
ความสนใจรถยนต์์ ไฟฟ้้านั้้�นมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับกระแสการตื่่�นตััว
ด้้านปััญหามลพิิษทางอากาศ สภาวะโลกร้้อน จนถึึงความคาดหวััง
ต่่อการใช้้พลัังงานที่่�คุ้้�มค่่าและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
แนวโน้้มดัังกล่่าวทำำ�ให้้สามารถคาดการณ์์ ได้้ว่่าภายในปีี พ.ศ. 2573
ทั่่�วโลกจะมีีผู้้�ใช้้รถยนต์์ ไฟฟ้้ามากขึ้้�นถึึง 145 ล้้านคััน จากในปััจจุุบััน
ที่่มีี� การใช้้รถยนต์์ ไฟฟ้้าราว 10 ล้้านคััน ซึ่่ง� ตััวเลขนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงสััดส่่วน
การเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดของอุุตสาหกรรมรถยนต์์ ไฟฟ้้าที่่�กำำ�ลััง
จะเกิิดขึ้้�นในระดัับโลก

MINE กัับ พัันธกิิจไร้้มลพิิษ

คุุ ณ สมโภชน์์ อาหุุ นั ั ย กรรมการบริิ ษั ั ท ไมน์์ โมบิิ ลิ ิ ตีี
คอร์์ ป อเรชั่่� น จำ ำ �กั ั ด และประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บริ ิ ห ารบริิษััท
พลัังงานบริิสุุทธิ์์� จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ Energy Absolute (EA)
ผู้้�ผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าสััญชาติิไทยภายใต้้แบรนด์์ไมน์์ (MINE)
เปิิดเผยว่่า “MINE มีีจุุดยืืนสำำ�คััญในการวิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีี
ยานยนต์์ไฟฟ้้าภายใต้้แนวคิิด MISSION NO EMISSION หรืือ
พัันธกิิจไร้้มลพิิษ”
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เรื่่�อง :
กองบรรณาธิิการ

“

MINE มีีจุุดยืืนสำำ�คััญ
ในการวิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีี
ยานยนต์์ ไฟฟ้้าภายใต้้แนวคิิด
MISSION NO EMISSION
หรืือ พัันธกิิจไร้้มลพิิษ

“

	ดัังนั้้�น การพััฒนารถยนต์์ไฟฟ้้าของ MINE จึึงเป็็น
การตั้้�งต้้นและมุ่่�งเน้้นไปที่่�รถยนต์์ไฟฟ้้าในกลุ่่�มการใช้้งาน
เชิิงพาณิิชย์์เป็็นอัันดัับแรก เช่่น รถแท็็กซี่่� รถหััวลาก รถบรรทุุก
ทั้้�ง 4 ล้้อ 6 ล้้อ และ 10 ล้้อ เป็็นต้้น “เพราะรถยนต์์ในกลุ่่�มนี้้�
ถืือเป็็นกลุ่่�มการใช้้งานที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และมีีส่่วน
ในการสร้้างมลภาวะในปริิมาณมาก ซึ่่ง� ถ้้าหากมีีการเปลี่่ย� น
มาใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า ก็็จะก่่อให้้เกิิดกิจิ กรรมการขนส่่งที่่เ� ป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้�น ตลอดจนเป็็นการช่่วยประหยััดพลัังงาน
และทำำ�ให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุนในด้้านการขนส่่ง
อีีกด้้วย”
	ด้้วยเหตุุนี้้� เป้้าหมายในการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าของ MINE
จึึงมีีความชััดเจนว่่าจะเจาะจงไปในตลาดเฉพาะกลุ่่�ม นั่่�นคืือ
กลุ่่�มของรถยนต์์ไฟฟ้้าสำำ�หรัับใช้้งานในกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์
ซึ่่ง� ถืือว่า่ แตกต่่างจากทิิศทางของผู้้�ผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าแบรนด์์
อื่่น� ๆ ที่่�กำ�ลั
ำ งั มุ่่�งไปสู่่�รถยนต์์ไฟฟ้้าแบบรถยนต์์นั่่ง� ส่่วนบุุคคล

การลงทุุนในตลาดเฉพาะกลุ่่�ม ถืือเป็็นการเจาะเข้้าไปที่่�
ช่่องว่่างซึ่่ง� จะก่่อให้้เกิิดส่่วนแบ่่งทางการตลาดและเป็็นการเปิิด
พื้้�นที่่ใ� หม่่ให้้กับรถย
ั นต์์ไฟฟ้้าของ MINE ที่่จ� ะกลายเป็็นแบรนด์์
ที่่�ได้้รัับการจดจำำ�และยอมรัับจากกลุ่่�มผู้้�บริิโภคได้้ง่่ายขึ้้�น
“การเข้้าสู่่�ตลาดรถยนต์์ไฟฟ้้าโดยเจาะไปที่่กลุ่่�
� มการใช้้งาน
เชิิงพาณิิชย์์นั้้น� แม้้ว่า่ จะเป็็นตลาดที่่มีี� ขนาดเล็็กกว่่าถ้้าเทีียบกัับ
ขนาดของตลาดรถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคล แต่่ในจุุดนี้้�ก็็ถืือว่่า
เป็็นตลาดที่่�ใหญ่่พอที่่�จะทำำ�ให้้ MINE เติิบโตได้้ เนื่่�องจาก
ในประเทศไทยเองมีีความต้้ อ งการรถยนต์์ ที่�่ ใช้้ ง าน
ในเชิิ ง พาณิิ ช ย์์ ปี ี ล ะประมาณ 80,000 คัั น  ซึ่่ � ง ถืื อ ว่่ า
ไม่่เล็็กไม่่ใหญ่่จนเกิินไปสำำ�หรัับเรา และถืือเป็็นตลาดที่่�มีี
ความเป็็นไปได้้สููงเพราะมีีการแข่่งขัันไม่่มากนััก โดยในระยะยาว
จะก่่อให้้เกิิดห่่วงโซ่่อุุปทานยานยนต์์ไฟฟ้้าในไทยซึ่่�งจะ
เป็็นประโยชน์์กับั ประเทศเป็็นอย่่างยิ่่ง� ”
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“

จุุดแข็็งของรถยนต์์ MINE คืือ
เทคโนโลยีีที่่�เรีียกว่่า Ultra Fast
Charge Solution นั่่�นคืือ
รถยนต์์ของ MINE สามารถชาร์์จ
พลัังงานได้้อย่่างรวดเร็็ว

“

โอกาสทองของอุุตสาหกรรม
การผลิิตรถยนต์์ ไฟฟ้้าในประเทศไทย

	วัันนี้้�หากมองในระดัับอาเซีียนประเทศไทยถืือเป็็นฐาน
การผลิิตรถยนต์์ของภููมิิภาคอยู่่�แล้้ว เพราะมีีความสามารถ
ในการผลิิตรถยนต์์ได้้ทั้้�งคััน ซึ่่�งหมายความว่่ากระบวนการ
ผลิิตรถยนต์์ของไทยสามารถเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างครบวงจรภายใน
ประเทศ สิ่่�งนี้้�จึึงถืือเป็็นจุุดแข็็งที่่�สำำ�คััญของไทย ขณะเดีียวกััน
ประเทศไทยยัังมีีพลัังงานไฟฟ้้าเพีียงพอสำำ�หรัับรองรัับ
การใช้้งานรถยนต์์ไฟฟ้้า
	คุุณสมโภชน์์กล่่าวว่่า “วัันนี้้�กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า
ทั้้�งระบบของประเทศไทยมีีถึึง 50,000 เมกะวััตต์์ โดยในช่่วง
ที่่�มีีการใช้้พลัังงานสููงสุุดจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 30,000 เมกะวััตต์์
แปลว่่าประเทศไทยยัังมีีพลัังงานไฟฟ้้าเหลืืออีีกประมาณ 40%
ของกำำ�ลัังไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้ ดัังนั้้�น ถ้้าจะมีีการปรัับเปลี่่�ยนมา
ใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าภายในประเทศ ก็็สามารถดำำ�เนิินการได้้
โดยไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดปัั ญ หาการขาดแคลนพลัั ง งานไฟฟ้้ า
แต่่อย่่างใด แต่่ถ้้าเทีียบกัับประเทศเพื่่�อนบ้้านแล้้ว ปััญหา
การขาดแคลนพลัังงานไฟฟ้้ายัังถืือเป็็นปััญหาหลัักที่่�ทำ�ำ ให้้
การใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในระยะเวลา
อัันสั้้�น”
ในส่่วนของภาครััฐ มีีความตื่่�นตััวในด้้านอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ไฟฟ้้าจากรััฐบาลที่่�พยายามส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
การผลิิตรถยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ให้้ เ กิิ ด ขึ้้� น ในประเทศไทยตาม
โรดแมป 30@30 หรืือการตั้้�งเป้้าผลิิต Zero Emission Vehicle
30 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

หรืือ รถยนต์์ที่่�ปล่่อยมลพิิษเป็็นศููนย์์ให้้ได้้อย่่างน้้อย 30%
ของการผลิิตยานยนต์์ทั้้�งหมดภายในปีี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
เพื่่� อนำำ�ปร ะเทศไทยเข้้ า สู่่�การเป็็ น สัั ง คมคาร์์ บอ นต่ำำ��
(Low-Carbon Society) ซึ่่�งนโยบายนี้้�จะสร้้างแรงจููงใจ
ในการใช้้ รถย นต์์ ไ ฟฟ้้ า ให้้ เ กิิ ด ขึ้้� น จากในฝั่่� ง ของผู้้�ซื้้� อ
และไปสอดรัับกัับฝั่่�งของผู้้�ผลิิตที่่�จะออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ
เพื่่�อรองรัับความต้้องการของตลาด ซึ่่�งมีีการคาดการณ์์ว่่า
อุุ ต สาหกรรมรถยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศไทยจะเติิบโตขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องและก้้าวกระโดด
คุุณสมโภชน์์มองว่่า “จุุดแข็็งเหล่่านี้้�จะไม่่ได้้อยู่่�กัับ
ประเทศไทยไปตลอดเพราะหากเราไม่่รีีบพััฒนาตััวเอง ก็็จะ
ไม่่สามารถคว้้าโอกาสนี้้�ไว้้ได้้ เนื่่�องจากตอนนี้้�หลายประเทศ
กำำ�ลัังพยายามพััฒนาตััวเองอยู่่�ตลอดเวลา เช่่น มีีการเพิ่่�ม
กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ จนถึึง
การพัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานต่่ า งๆ ให้้ มีี ความพร้้ อม
ในการรองรัับอุุตสาหกรรมรถยนต์์ไฟฟ้้าที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ในขณะเดีียวกัันหากมองถึึงปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจจะพบว่่า
ประเทศเพื่่� อนบ้้ านของเรามีีการเติิ บโตขึ้้� นปีี ละ 7-10%
ดัังนั้้�น อีีกไม่่เกิิน 4-5 ปีี ถ้้าประเทศไทยไม่่สามารถพััฒนา
อุุ ตสาหกรรมรถยนต์์ ไฟฟ้้ าให้้ เกิิ ดขึ้้ � นได้้ โอกาสเหล่่ านี้้�
ก็็จะหลุุดมืือไป และอาจส่่งผลเสีียต่่อระบบห่่วงโซ่่อุุปทาน
ของประเทศไทยในระยะยาวที่่�บริิษััทรายย่่อยไม่่สามารถ
ป้้อนชิ้้�นส่่วนต่่างๆ ให้้กัับบริิษััทผู้้�ผลิิตยานยนต์์ได้้จากการย้้าย
ฐานการผลิิตของบริิษััทยานยนต์์ไปสู่่�ประเทศเพื่่�อนบ้้านที่่�มีี
ศัักยภาพมากกว่่า และยัังส่่งผลต่่ออััตราการจ้้างงานในระบบ
อุุตสาหกรรมรถยนต์์ของไทยที่่จ� ะมีีจำำ�นวนลดลง ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั
มีีแรงงานที่่ทำ� �ำ งานอยู่่�ในอุุตสาหกรรมนี้้�ราว 800,000 คน”

	สำำ�หรัับ MINE แล้้ว บีีโอไอคืือหน่่วยงานภาครััฐ
ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการสนัับสนุุนและผลัักดัันให้้ MINE
เติิบโตขึ้้�น ทั้้�งสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ ที่่�บริิษััทได้้รัับ ไม่่ว่่าจะเป็็น
การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล การยกเว้้นอากรขาเข้้า
เครื่่�องจัักร นอกจากนี้้� บีีโอไอเปรีียบเสมืือนพัันธมิิตรที่่�
คอยรัับฟัังปััญหา และให้้ข้อ้ เสนอแนะพร้้อมทั้้�งคำำ�แนะนำำ�
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ MINE ซึ่่�งช่่วยเปิิดมุุมมองใหม่่ให้้กัับ
บริิษััทได้้เห็็นโอกาสทางธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น

แนวโน้้มการขยายตลาดไปสู่่�ต่่างประเทศ
ความท้้าทายของประเทศไทยที่่�มีีต่่อ
การเติิบโตของอุุตสาหกรรมรถยนต์์ ไฟฟ้้า
“ความท้้ า ทายอย่่ า งแรกของประเทศไทย คืื อ
การสร้้างปััจจััยพื้้น� ฐาน หรืือการวางระบบ Infrastructure
มารองรัับให้้ได้้ นั่่�นคืือ ถ้้าหากมีีคนซื้้�อรถยนต์์ไฟฟ้้าไปใช้้
แน่่นอนว่่าทุุกคนก็็ต้้องอยากได้้รัับความปลอดภััย มีีความ
มั่่�นใจในการขัับขี่่� มีีความสะดวกในการชาร์์จแบตเตอรี่่�
และสามารถชาร์์จได้้ทุุกที่่�ทั่่�วประเทศ”
กล่่าวได้้ว่่าเรื่่�องสถานีีบริิการอััดประจุุไฟฟ้้าเป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญและเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นขั้้�นพื้้�นฐานในการผลัักดััน
ให้้เกิิดการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าโดยตรง ไม่่ว่่ารถยนต์์ไฟฟ้้าจะ
ผลิิตออกมามีีรูปลั
ู กั ษณ์์สวยงามเพีียงใด แต่่หากไม่่มีสี ถานีี
บริิการอััดประจุุไฟฟ้้ารองรัับอย่่างเพีียงพอและครอบคลุุม
ทั่่�วประเทศ ก็็ยากสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคที่่�จะมั่่�นใจและเลืือกใช้้
รถยนต์์ไฟฟ้้าในการเดิินทางหรืือการขนส่่ง
	คุุ ณ สมโภชน์์ ก ล่่ า วเพิ่่� ม เติิ มว่ ่ า “สำำ � หรัั บ เรื่่� อ ง
ระบบห่่วงโซ่่อุุปทานนั้้�น อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไปในตอนต้้นว่่า
ประเทศไทยเป็็นฐานการผลิิตรถยนต์์ของภููมิิภาคนี้้�อยู่่�แล้้ว
โดยเราสามารถผลิิตรถยนต์์ได้้เองทั้้�งคัันเนื่่�องจากมีีระบบ
ห่่วงโซ่่อุุปทานที่่ส� มบููรณ์์เป็็นทุุนเดิิม แต่่ถ้้าเราต้้องการจะ
ขยัับมาสู่่�การผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า ประเทศไทยยัังคงขาดชิ้้�นส่่วน
บางอย่่างที่่�ไม่่สามารถผลิิตได้้เอง ซึ่่�งในเรื่่�องนี้้�บีีโอไอก็็ได้้
พยายามส่่งเสริิมให้้เกิิดการผลิิตชิ้้�นส่่วนต่่างๆ อย่่างเต็็มที่่�
เพื่่�อให้้เกิิดการลงทุุนในอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้า เช่่น
แบตเตอรี่่� มอเตอร์์ไฟฟ้้า เป็็นต้้น เพราะถ้้าหากประเทศไทย
สามารถผลิิตชิ้้�นส่่วนเหล่่านี้้�ได้้ ก็็จะทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมรถยนต์์
ไฟฟ้้าของไทยสามารถแข่่งขัันในตลาดโลกได้้”

“จุุดแข็็งของรถยนต์์ MINE คืือเทคโนโลยีีที่่�เรีียกว่่า
Ultra Fast Charge Solution นั่่�นคืือ รถยนต์์ของ MINE
สามารถชาร์์จพลัังงานได้้อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งเทคโนโลยีีนี้้�
จะช่่วยแก้้ปััญหาในเรื่่�องความล่่าช้้า เพราะรถยนต์์ไฟฟ้้า
ที่่� ใ ช้้ ง า น ใ น เชิิ ง พ า ณิิ ช ย์์ มัั ก จ ะ ใช้้ พ ลัั ง ง า น ม า ก
ในการขัับเคลื่่�อนทำำ�ให้้แบตเตอรี่่�ที่่�ใช้้มีีขนาดใหญ่่ส่่งผล
ให้้การชาร์์จพลัังงานในแต่่ละครั้้�งใช้้เวลานาน แต่่รถยนต์์ไฟฟ้้า
Ultra Fast Charge Solution จะเข้้ามาช่่วยขจััดปััญหานี้้�
ให้้ ห มดไปเพราะเราสามารถชาร์์ จ พลัั ง งานแบตเตอรี่่�
ให้้เต็็มได้้โดยใช้้เวลาเพีียง 15 - 20 นาทีี เท่่านั้้�น ซึ่่�งเทคโนโลยีีนี้้�
เราได้้ จ ดสิิ ทธิ ิ บั ั ต รเอาไว้้ แ ล้้ ว ถื ื อ เป็็ น จุุ ด ขายที่่�สำำ�คััญ
ของ MINE”
ในส่่ ว นของอุุ ป สงค์์ ย านยนต์์ ไ ฟฟ้้ า เชิิงพาณิิชย์์
ในต่่ า งประเทศนั้้� น มีี อยู่่�อย่ ่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและมีี แ นวโน้้ ม
การเติิบโตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น หาก MINE มีีเป้้าหมายที่่� จ ะขยาย
ตลาดไปสู่่�ต่่ า งประเทศ สิ่่� ง ที่่� บริ ิ ษั ั ท จะต้้ อ งคำำ�นึึงถึึงคืือ
การนำำ�รถยนต์์ไฟฟ้้าของ MINE ออกมาใช้้งานตามท้้องถนน
และในระบบขนส่่งพาณิิชย์์ ซึ่่�งบริิษััทมุ่่�งหวัังให้้ประเทศไทย
กลายเป็็นโชว์์รููมของ MINE เพื่่�อตอกย้ำำ��และแสดงให้้เห็็นถึึง
ศัักยภาพของรถยนต์์ไฟฟ้้าไทย ซึ่่�งจะช่่วยให้้การขยายตลาด
ไปยัังต่่างประเทศสำำ�เร็็จได้้ไม่่ยาก
“ผมเชื่่� อ ว่่ า ภาพใหญ่่ ที่ ่ � MINE มองไว้้ ทั้้ � ง หมด
จะก่่อให้้เกิิดมาตรฐานใหม่่ของระบบการขนส่่งที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มอย่่างมหาศาลให้้กัับ
ประเทศไทย ซึ่่�งคู่่�แข่่งจะไม่่สามารถลอกเลีียนแบบได้้”
คุุณสมโภชน์์กล่่าวทิ้้�งท้้าย
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เรื่่�อง :
วิิภาดา จงปััตนา

แวดวงบีีโอไอ

13 มกราคม 2565
นางสาวดวงใจ อััศวจิินตจิิตร์์
เลขาธิิการบีีโอไอ ลงนามบัันทึึก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOC)
ร่่วมกัับนายทาเคทานิิ อััทสึึชิิ
ประธานเจโทร กรุุงเทพฯ โดยมีี
นายฮากิิอุดุ ะ โคอิิจิิ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงเศรษฐกิิจ การค้้า
และอุุตสาหกรรมของประเทศญี่่�ปุ่่�น และนายสุุพััฒนพงษ์์ พัันธ์์มีีเชาว์์
รองนายกรััฐมนตรีี และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน เป็็นประธาน
และสัักขีีพยานในพิิธีีลงนาม โดยความร่่วมมืือเป็็นภาคีีจะช่่วยส่่งเสริิม
การลงทุุนระหว่่างสองประเทศอย่่างใกล้้ชิิดมากขึ้้�น และช่่วยสร้้าง
ห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�นระหว่่างไทยและญี่่�ปุ่่�น รวมทั้้�งผลัักดััน
นโยบาย BCG ของรััฐบาลเพื่่�อยกระดัับภาคอุุตสาหกรรมไทยในอนาคต
ณ ทำำ�เนีียบรัฐบ
ั าล

3 กุุมภาพัันธ์์ 2565

19 มกราคม 2565
นายชนิินทร์์ ขาวจัันทร์์ รองเลขาธิิการบีีโอไอ พร้้อมด้้วยผู้้�แทนสถาบััน
ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และผู้้�แทนบริิษััทสััญชาติิไต้้หวััน ร่่วมบรรยาย
นโยบายการส่่งเสริิมการลงทุุน และการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอุุตสาหกรรม
Smart Electronics และ Semiconductor แก่่นัักลงทุุนไต้้หวััน
เพื่่�อนำำ�ไปประกอบการตััดสิินใจเข้้ามาลงทุุนในประเทศไทย ในงาน
สััมมนาออนไลน์์ "Thailand Smart Electronics Manufacturing
Solutions" จััดโดยสำำ�นัักงานบีีโอไอ ไทเป ไต้้หวััน

นางสาวดวงใจ อััศวจิินตจิิตร์์ เลขาธิิการบีีโอไอ ร่่วมประชุุมบอร์์ด
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ซึ่่�งมีี พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
นายกรััฐมนตรีีเป็็นประธาน ณ ทำำ�เนีียบรััฐบาล โดยบอร์์ดบีีโอไอ
มีีมติิอนุุมััติิปรัับปรุุงมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนภาคเกษตรและ
เปิิดประเภทกิิจการใหม่่ ผลัักดัันไทยก้้าวสู่่� Bio Hub ในภููมิิภาค
อาเซีียน พร้้อมเผยยอดขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนรวมปีี 2564
มีีมููลค่่ากว่่า 6.4 แสนล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 59 เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ น ด้้านมููลค่่าคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม BCG ขยายตััวเพิ่่�มสููงกว่่า 1.5 แสนล้้านบาท

4 กุุมภาพัันธ์์ 2565
นางสาวดวงใจ อัั ศ วจิิ นตจิ ิ ตร์ ์ เลขาธิิ ก ารบีีโอไอ พร้้ อมด้ ้ ว ย
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนในไทย ร่่วมบรรยาย
และให้้สััมภาษณ์์เพื่่�อเผยแพร่่นโยบายการส่่งเสริิมการลงทุุน รวมถึึง
ศัักยภาพและความพร้้อมของอุุตสาหกรรม BCG และยานยนต์์ไฟฟ้้า
ในประเทศไทย ในกิิจกรรม Online Press Mission ภายใต้้หััวข้้อ
“ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาโมเดลเศรษฐกิิจ BCG และสถานะปััจจุุบััน
อุุตสาหกรรม EV ของประเทศไทย” จััดโดยบีีโอไอโตเกีียว และบีีโอไอ
โอซากา ร่่วมกัับ ASEAN Japan Center
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9 กุุมภาพัันธ์์ 2565
นางสาวซ่่อนกลิ่่�น พลอยมีี รองเลขาธิิการบีีโอไอ พร้้อมด้้วยคณาจารย์์
จากมหาวิิทยาลััยบููรพา ผู้้�แทนจากสถาบัันไทย-เยอรมััน (TGI) สถาบััน
พััฒนาบุุคลากรสาขาเทคโนโลยีีการผลิิตอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์ (MARA)
และ Huawei Academy เข้้าร่่วมกิิจกรรมในโครงการริิเริ่่�มของภาครััฐ
ในการสร้้างความร่่วมมืือกับั ภาคเอกชนในการผลิิตบุุคลากรให้้ตรง
ความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม โดยเฉพาะบุุคลากรด้้านวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี และวิิศวกรรม ร่่วมกัับบุคุ ลากรของบริิษัทั Beko Thai Co., Ltd.
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทลููกของกลุ่่�ม Arçelik ผู้้�ผลิิตเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอัันดัับ 1
ของตุุรกีี และอัันดัับ 4 ของยุุโรป เพื่่�อร่่วมพััฒนาหลัักสููตร Upskill &
Reskill Course เพื่่�อยกระดัับทัักษะบุุคลากรของบริิษััทในด้้านต่่างๆ
เช่่น Automation and Robotics, IoT, AI และ Advanced Material
เป็็นต้้น

ประกาศใหม่่บีีโอไอ

บีีโอไอได้้ออกประกาศส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�น่่าสนใจและเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อ่่าน

เรื่่�อง :
ธรรมรััตน์์ รััตนพัันธ์์

ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา ได้้แก่่ ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 21/2564 ลงวัันที่่�
16 กัันยายน 2564 เรื่่อ� ง การปรัับปรุุงสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ
(Merit-based Incentives) และประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 22/2564
ลงวัันที่่� 16 กัันยายน 2564 เรื่่อ� ง การปรัับปรุุงสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่า
ของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่่อ� พััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน
สำำ�หรัับวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
โดยให้้ยกเลิิกความในข้้อ 9.2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557 และให้้ปรัับปรุุง
สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) ด้้านการพััฒนาความสามารถในการแข่่งขัันในประเด็็น
ต่่างๆ เช่่น
ก. กรณีีที่่�มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพีียงอย่่างเดีียว เป็็นไปตามเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนด
		 1)	ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล โดยไม่่กำำ�หนดวงเงิินภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลที่่�จะได้้รัับการยกเว้้น
		 2)	กำำ�หนดระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมได้้สููงสุุด
5 ปีี จากเดิิม 3 ปีี โดยมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
			 (1) หากมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายข้้างต้้นรวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 4 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 800 ล้้านบาท
แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า ให้้ได้้รัับระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
เพิ่่�มเติิมอีีก 4 ปีี (กรณีีเป็็น SMEs กำำ�หนดเฉพาะไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 2.0 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก)
			 (2) หากมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายข้้างต้้นรวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้อย
้ กว่่า 1,000 ล้้านบาท
แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า ให้้ได้้รัับระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
เพิ่่�มเติิมอีีก 5 ปีี (กรณีีเป็็น SMEs กำำ�หนดเฉพาะไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 2.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก)
			 (3) ให้้กิิจการตามบััญชีีท้้ายประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิม
การลงทุุน ที่่� 2/2557 ที่่�ขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนา
ความสามารถในการแข่่งขััน (เว้้นแต่่เป็็นกิิจการที่่�มีีเงื่่�อนไขระบุุไว้้
เป็็นการเฉพาะในบััญชีีประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนกว่่า
ไม่่ให้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ)
กรณีีที่่�มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมเพีียงอย่่างเดีียวจััดเป็็นกิิจการที่่�ใช้้เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมขั้้�นสููง ซึ่่�งอยู่่�ในข่่ายได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
เป็็นระยะเวลาไม่่เกิิน 13 ปีี ตามมาตรา 31/1 แห่่ง พ.ร.บ. ส่่งเสริิม
การลงทุุน พ.ศ. 2520
ศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่�่
ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 21/2564 คลิิก
ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 22/2564 คลิิก

ข. การปรัั บ สิิ ท ธิิ แ ละประโยชน์์ ก ารเพิ่่� ม วงเงิินยกเว้้ น ภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลเป็็น 2 เท่่า สำำ�หรัับการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่าย
การจััดฝึึกอบรม หรืือฝึึกการทำำ�งานเพื่่�อพััฒนาทัักษะเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมให้้กับั นัักศึึกษาที่่�อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาในด้้าน
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ได้้แก่่ การจััดฝึึกอบรมหรืือฝึึก
การทำำ�งานตามโครงการ Work-integrated Learning (WiL)
โครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี หรืือโครงการสหกิิจศึึกษาตามที่่�
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนให้้ความเห็็นชอบ
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ ภ าคเอกชนมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการพัั ฒ นาและ
เตรีียมความพร้้อมบุุคลากรในการเข้้าสู่่�ตลาดแรงงาน
ค. การให้้ ได้้รัับวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม
ตามมููลค่่าการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อพััฒนาความสามารถ
ในการแข่่งขััน (ไม่่กำำ�หนดมููลค่่าขั้้�นต่ำำ��) โดยให้้กิิจการตามบััญชีี
ท้้ายประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 2/2557 ที่่�ขอรัับ
สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน
(เว้้นแต่่เป็็นกิิจการที่่�มีีเงื่่�อนไขระบุุไว้้เป็็นการเฉพาะในบััญชีีประเภท
กิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนว่่าไม่่ให้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ) ในทุุกกรณีี หากมีีการลงทุุนหรืือ
มีีค่่าใช้้จ่่ายข้้างต้้นรวมกัันน้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีีแรก หรืือน้้อยกว่่า 200 ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ�� กว่่า
(กรณีีเป็็น SMEs กำำ�หนดเฉพาะน้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของยอดขาย
รวมใน 3 ปีีแรก) ให้้ได้้รัับวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม
ตามเงิินลงทุุนและค่่าใช้้จ่่าย โดยไม่่ให้้ได้้รับร
ั ะยะเวลายกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม
ง. กรณีีเงื่่�อนไขตามประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม มีีการกำำ�หนด
สััดส่่วนการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพััฒนาขั้้�นต่ำำ��
เช่่น การกำำ�หนดเงื่่�อนไขบัังคัับให้้ทำำ�การวิิจัยั และพััฒนา หรืือมีีการ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ที่่�สููงขึ้้�น เป็็นต้้น จะต้้องมีี
การลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายข้้างต้้นเพิ่่�มเติิมจากเงื่่�อนไขตามประเภท
กิิจการดัังกล่่าว จึึงจะได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับกรณีี
ที่่�มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมตาม ก และ ค
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เรื่่�อง :
อุุไรพร ตัันติินัันท์์

Q&A

02
บริิษััทวางแผนจะลงทุุนผลิิตรถยนต์์ ไฟฟ้้า และแฟลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ ไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� รวมทั้้�งชิ้้�นส่่วนที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งคาดว่่าเป็็นโครงการขนาดเล็็ก ใช้้เงิินลงทุุน
น้้อยกว่่า 5,000 ล้้านบาท โดยมั่่�นใจว่่าจะลงทุุนจริิงภายในปีี 2565 นี้้� บริิษััทจะได้้รัับ
สิิทธิิประโยชน์์เพิ่่�มเติิมมากกว่่ากรณีีทั่่�วๆ ไป หรืือไม่่

Q

กรณีีบริิษัทั มีีโครงการจะผลิิตรถยนต์์ ไฟฟ้้า ที่่มี� เี งิินลงทุุนน้้อยกว่่า 5,000 ล้้านบาท โดยมีีการลงทุุนจริิง
ภายในปีี 2565 บริิษััทจะได้้รัับสิิทธิิยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมอีีก 2 ปีี รวมเป็็น 7 ปีี

A
03

Q

หากบริิษััทยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมฯ ผลิิตรถยนต์์ ไฟฟ้้าแล้้ว แต่่ในอนาคตมีีเหตุุการณ์์
จำำ�เป็็นที่่� ไม่่สามารถลงทุุนได้้จริิง (ทั้้�งแผนงานรวม และแผนการพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ
หรืือชิ้้�นส่่วนในประเทศ) บริิษััทจะถููกปรัับหรืือไม่่ หรืือมีีบทลงโทษอย่่างไร
	กรณีีบริิษััทมีีการเปลี่่�ยนแปลงแผน บริิษััทต้้องนำำ�โครงการดัังกล่่าวมาแก้้ไขโครงการโดยสามารถ

A

ปรึึกษากัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�กำำ�กัับดููแลโครงการนั้้�นๆ ได้้
	กรณีีบริิษัทั ต้้องการยกเลิิกโครงการภายหลัังการได้้รัับการส่่งเสริิมฯ บริิษัทั สามารถยกเลิิกโครงการได้้
อย่่างไรก็็ตาม หากบริิษัทั ได้้ใช้้สิิทธิิและประโยชน์์ที่่ไ� ด้้รัับไปแล้้ว อาจต้้องชำำ�ระค่่าปรัับตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

04
บริิษััทสามารถนำำ�สายการผลิิตที่่�มีีอยู่่�เดิิมมาปรัับปรุุงใหม่่เพื่่�อผลิิตรถยนต์์ ไฟฟ้้า ได้้หรืือไม่่
บริิษััทสามารถนำำ�สายการผลิิตรถยนต์์ที่่�มีีอยู่่�เดิิมมาปรัับปรุุงใหม่่ แล้้วยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมฯ
เพื่่�อผลิิตรถยนต์์ ไฟฟ้้าได้้ โดยจะต้้องแสดงข้้อมููลสายการผลิิตเดิิมให้้บีีโอไอพิิจารณาประกอบเพิ่่�มเติิมด้้วย
Q&A อื่่�นๆ ที่่�น่่าสนใจ คลิิก!
34 | วารสารส่งเสริมการลงทุน
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สำนักงานบีโอไอในประเทศและตางประเทศ

สำนักงานในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)

หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
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