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1

เมือ
่ ไหร่เราจะเห็น mine mobility ออกมาวิง่ และขายจริงคะ?
และ Spa1 มีแผนทีจ
่ ะผลิต หรือวางจาหน่ายเมือ
่ ใด

หลังจากที่ รถยนต์ไฟฟ้ า MINE Mobility ได ้เปิ ดตัวไปในงาน Bangkok Motor Show เมือ
่ ปี ทแ
ี่ ล ้ว และได ้มี
้ จากทางสหกรณ์แท๊กซี่ จานวน 3,500 คัน ซึง่ ระหว่างนีท
ยอดจองซือ
้ างบริษัทฯ ได ้ดาเนินการก่อสร ้างโรง
ประกอบรถ และผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า โดยมีกาหนดการเริม
่ ทยอยส่งมอบช่วงปลายปี นเี้ ป็ นต ้นไป

2

จากจานวนตู ้ชาร์จของ EA ทัง้ หมดทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ คิดว่าเมือ
่ ไหร่จะสามารถเปิ ดบริการได ้เต็มรูปแบบ
คะ?

ด ้วยเป้ าหมายติดตัง้ สถานีอัดประจุไฟฟ้ า หรือ Charging Station จานวน 1,000 สถานี ปั จจุบันนีต
้ ด
ิ ตัง้ ไปแล ้ว
กว่า 400 สถานี หรือกว่า 1,000 หัวชาร์จ ซึง่ บางสถานีนัน
้ อาจจะอยูร่ ะหว่างการทดสอบ (Test) การใช ้งาน จึง
ทาให ้ยังไม่สามารถใช ้งานได ้อย่างเต็มรูปแบบในบางสถานี ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกนีเ้ ป็ น
อย่างสูง ทัง้ นี้ ผู ้ใช ้บริการสามารถติดตามการเปิ ดใช ้บริการของแต่ละสถานีชาร์จ/อัพเดตข่าวสารได ้ที่
Facebook: EAAnywhere

3

อยากทราบว่ารายละเอียดการลงทุนด ้าน รง.แบตเตอรี่ และการผลิตรถโดยสาร EV ทีก
่ ล่าวไป ทาง
ั เจนอย่างไรบ ้างครับ
บริษัทมีเป้ าหมายหรือ Target ทีช
่ ด

สาหรับการลงทุนในโรงงานแบตเตอรีล
่ เิ ทียมไอออนนี้ บริษัทฯ ได ้วางเป้ าหมายขนาดกาลังการผลิตไว ้ที่ 50
Gwh เพือ
่ รองรับการใช ้งานในโรงไฟฟ้ า,ยานยนต์ไฟฟ้ า,สถานีอัดประจุไฟฟ้ า และธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งในอนาคต
โดยแบ่งแผนการลงทุนไว ้เป็ น 2 ระยะ ซึง่ ระยะแรก จะเริม
่ ลงทุนในขนาด 1 Gwh ก่อน เพือ
่ ใช ้ในยานยนต์
ไฟฟ้ า ได ้แก่ รถยยนต์ไฟฟ้ า เรือไฟฟ้ า รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้ า จากนัน
้ จะทยอยเพิม
่ กาลังการผลิตในอีก
49 Gwh ทีเ่ หลือในระยะถัดไป
ในส่วนของการผลิตรถโดยสาร EV หรือ E-Bus นัน
้ กาลังอยูร่ ะหว่างการหารือ ซึง่ บริษัทฯ จะแจ ้งข่าวสารให ้
ทราบโดยทั่วกันต่อไป

4

สนใจ สมัคร สมาชิก ยานยนต์ไฟฟ้ า siamchina1@gmail.com

สามารถศึกษาข ้อมูลการสมัคร ได ้เลยครับ หรือ โทรสอบถาม 0863903339 หรือ
http://www.evat.or.th/15704328/membership-application
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5

In which time period (expected from experts) will there be a price subsidy for electric vehicles in We have no direct subsidy for EV but our excise tax is based on CO2 from vehicle. The BEV is the lowest
Thailand?
tax.

6

ราคาต ้นทุนรถ EV ลดราคาลงมา แต่ผู ้ผลิตไปลงทุนทีอ
่ น
ิ โดนีเซีย เวียดนามแทนไทย

ผมว่าดีกับประเทศอินโดนีเซียนะครับ ทัง้ นีม
้ บ
ี ริษัททีล
่ งทุน EV ในประเทศไทยไม่น ้อยครับ

7

คุณ กฤษฎานโยบายภาครัฐมีการสนั บสนุนผู ้ประกอบการในประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องใน supply chain
อย่างไร เพือ
่ ให ้สามารถแข่งขันกับผู ้ผลิตต่างประเทศได ้ รวมไปถึงการพัฒนาตลาดเพือ
่ เพิม
่
demand EV ในประเทศ

ทีบ
่ โี อไอให ้การส่งเสริม มีทัง้ หมด 13 ผลิตภัณฑ์
ได ้แก่ 1.กิจการผลิตแบตเตอรี่ 2. กิจการผลิต Traction Motor 3.กิจการระบบปรับอากาศด ้วยไฟฟ้ าหรือ
ชิน้ ส่วน 4.กิจการผลิตระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) 5.กิจการผลิตระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) 6.
กิจการผลิต On-Board Charger 7.กิจการผลิตสายชาร์จแบตเตอรีพ
่ ร ้อมเต ้ารับ-เต ้าเสียบ 8.กิจการผลิต DC/DC
Converter 9.กิจการผลิต Inverter 10.กิจการผลิตอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีแ
่ บบพกพา 11.กิจการผลิต Electric
Circuit Breaker 12. กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้ าอัจฉริยะ และ 13. กิจการผลิตคานหน ้า/คานหลัง
สาหรับรถโดยสารไฟฟ้ า
ทัง้ 13 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได ้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ โดยยกเว ้นภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี
และหากผลิตในพืน
้ ทีอ
่ อ
ี ซ
ี ี จะได ้รับการลดหย่อนภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล 50% อีก 3-5 ปี รวมทัง้ ได ้รับยกเว ้น
ภาษีนาเข ้าเครือ
่ งจักร และวัตถุดบ
ิ ทีใ่ ช ้ในการผลิตทัง้ หมดนีเ้ พือ
่ สร ้างความสามารถให ้เกิดการแข่งขันได ้ครับ

#

8

คุณ สรรเพชญ ผู ้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าแบรนด์รายย่อย ต ้องมีการปรับตัวอย่างไรให ้แข่งขันได ้

คงต ้องดูวา่ มี Brand differentiation อย่างงัยบ ้าง สู ้ด ้วยราคา ยากครับ

9

อยากทราบว่า การจะนารถ EV มาใช ้ในประเทศไทยแบบเต็มตัว จะเกิดขึน
้ ภายในกีป
่ ี ครับ

ตอนนีม
้ ห
ี ลายบริษัทมี model มาขายแล ้วนะครับ หลายบริษัททีย
่ งั ไม่มาก็คงต ้องวางแผนไม่ให ้ล่าช ้านะครับ

10

ขณะทีป
่ ั ญหา ck & egg ถ ้า demand vol ยังไม่มเี พียงพอยังงัย
้ ก็แก ้ไขไปบังคับให ้เอกชนลงทุน
โครงสร ้างพืน
้ ฐานไม่ได ้อยูด
่ ี

ครับ ขอบคุณสาหรับความเห็น
ยังไงก็ตาม ตอนนีม
้ เี อกชน เริม
่ ลงทุนสถานีฯ และในประเทศไทยมีสถานีฯ ไม่น ้อยกว่า 520 แห่ง
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11

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลอย่างมากในด ้าน Demand และจะกระทบต่อพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่
้ ขาย online มากขึน
เปลีย
่ นไป อย่างเช่น ซือ
้ การซ่อมบารุงก็เป็ นลักษณะ onsite service มากขึน
้
และ ผู ้บริโภคหันมาสนใจด ้าน healtcare มากขึน
้ เป็ นต ้น ในส่วนของผู ้ประกอบการทัง้ ผลิตและ
จาหน่ายยานยนต์ จะมีแนวโน ้มการปรับตัวอย่างไร?

แนวโน ้มการปรับตัวคงต ้องให ้ทันกับตลาดครับ มองให ้เห็นโอกาสและการลงทุนทีเ่ หมาะสมครับ

12

อยากทราบนโยบายการคิดค่าไฟฟ้ าในชารจประจุรถยนต์ ต ้องยอมรับว่าปั จจุบันมีกลุม
่ คนที่
้ รถไฟฟ้ ามาใช ้แล ้วไม่น ้อยกว่า 4,000 คัน ทัง้ ๆทีร่ ะบบชารจยังไม่รองรับเท่าทีค
ตัดสินใจซือ
่ วร

ราคาขึน
้ อยูก
่ ับผู ้ให ้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ า สามารถกาหนดราคาได ้เลยครับ

13

จากผลของ COVID-19 แนวโน ้มของผู ้ผลิตรถยนต์ทจ
ี่ ะเริม
่ ทาการผลิต BEV / Battery สาหรับ EV ใน
ไทย (ทีไ่ ด ้ BOI ไป) มีแนวโน ้มช ้าลงไหมครับ

มีทัง้ เร็วและช ้า ครับ ขึน
้ อยูก
่ ับบริษัทครับ

14

ไม่ทราบว่ามีผู ้สนั บสนุน EV Bus ในไทยมากน ้อยแค่ไหนค่ะ

มีการส่งเสริมให ้ผลิตในประเทศ และทางกระทรวงคมนาคม กาหนดให ้ขสมก.เปลีย
่ นรถเมล์เป็ นรถเมล์ไฟฟ้ า

15

อยากทราบแผนการจัดตัง้ charginh sttion ว่าแนวทางของผู ้ประกอบการรายใหญ่แต่ละแห่ง ไปถึง
ขัน
้ ไหนแล ้ว

http://www.evat.or.th/15708256/current-status

16

นิสสัน มีแผนจะนารถ ev มาขายในไทย ต่อจาก leaf มัย
้ คะ และเมือ
่ ไรจะนาเข ้า

กาลังมีการศึกษาอยูค
่ รับ

17

นิสสันมีแพลนผลิตรถ EV หรือนา Model EV อย่าง eNV200 เข ้ามาขายในประเทศไทยไหมคะ

มีแผนทีจ่ ะมา eNV200 มาทดลองอยูบ
่ างประเทศครับ

18

Could you please give your thought about importing lithium ion battery or manufacture in
Thailand

It depends on your business. If OEM produces the EV in Thailand and use the local battery supplier in
Thailand, they will recieve the best benefit from tax

19

โอกาสในการใช ้เทคโนโลยีทผ
ี่ ลิตในประเทศไทยเป็ นอย่างไรคะ

มีโอกาสเยอะครับ เริม
่ เห็นมีการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศมากขึน
้ ครับ
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20

เพือ
่ การพัฒนาอุตสาหกรรม EV และการสร ้างงานในประเทศไทย ควรจะมีการกาหนดLocal content
ไว ้ด ้วยเพือ
่ การพัฒนาและการสร ้างงานข ้างต ้นด ้วย ครับ

การกาหนด local content น่าจะผิดหลัก WTO ประเทศไทยไม่ได ้ทาแล ้วเหมือนในสมัยก่อนครับ

21

อยากทราบความคิดเห็นจากวิทยากรครับ คาดว่าทางรัฐบาลจะออกนโยบายเงินอุดหนุนราคา
รถไฟฟ้ าสาหรับประชาชนในช่วงเวลาไหนครับ?

่
ปั จจุบันนีก
้ ารสนั บสนุน จะอยูใ่ นรูปของภาษีสรรพสามิต ทีใ่ ห ้รถยนต์ไฟฟ้ ามีฐานภาษีทต
ี่ ากว่ารถยนต์ทั่วไป
้ รถยนต์ไฟฟ้ า
เพือ
่ ให ้ผู ้ผลิตสามารถทาราคาได ้เหมาะสมยิง่ ขึน
้ แต่ยงั ไม่มน
ี โยบายในการสนั บสนุนผู ้ซือ
โดยตรง ยังคงเป็ นหัวข ้อทีอ
่ ยูใ่ นขัน
้ ตอนการนาเสนอจากหลายภาคส่วนอยูค
่ รับ

22

ประเทศไทยมีการวางแผนสร ้างผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ทไี่ ม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้ าส่วนบุคคลหรือไม่ครับ (เช่น
รถโดยสาร รถบัส รถมอเตอร์ไซค์ ทีเ่ ป็ น EV/XEV)
เพราะตลาดในส่วนทีว่ า่ มานี้ มีการแข่งขันไม่เข ้มข ้นเท่ารถยนต์สว่ นบุคคล

มีอก
ี หลายบริษัทครับ มีบริษัทมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ าของไทย เช่น ETRAN, Edison Motor ครับ

23

สอบถามคุณกฤษฎาและคุณสรรเพชญค่ะ
้ ส่วนทีไ่ ม่สามารถนาเข ้ามาประกอบรถได ้ เนือ
้ ส่วนกลุม
1. กลุม
่ ชิน
่ งจากโควิด เป็ นชิน
่ ใด
้ ส่วนในข ้อ 1 และชิน
้ ส่วนยานยนต์
2. หากตลาดเริม
่ ฟื้ นตัว มีโอกาสมากน ้อยเพียงใดทีจ
่ ะผลิตชิน
สมัยใหม่อน
ื่ ๆ (EV & CAV) ในประเทศไทย

กลุม
่ ชิน้ ส่วนทีป
่ ระสบอุปสรรคในการนาเข ้ามาประกอบ ขึน
้ อยูก
่ ับปรเะเทศนัน
้ ๆทีม
่ น
ี โยบายในการ lock down
ทาให ้ติดปั ญหาด ้าน logistics ครับ โดยไม่จาเพาะเจาะจงว่าเป็ นชิน้ ส่วนไหนโดยเฉพาะครับ
โอกาสในการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไฟฟ้ าในประเทศไทย มีอยูม
่ ากครับ หากแต่วา่ ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ น key
components เช่น high voltage battery, electric motors, etc. ยังต ้องอาศัย know how จากต่างประเทศมา
เป็ นหลัก จึงจะเกิดขึน
้ ได ้ครับ

24

ในเรือ
่ งโครงสร ้างพืน
้ ฐาน ภาครัฐได ้เข ้ามาสนั บสนุนหรือวาง roadmap ร่วมกับเอกชนยังไงบ ้างคะ

ในช่วง 3-4 ปี ทีผ
่ า่ นมา มีการให ้เงินสนั บสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้ า และตอนนีก
้ ระทรวงพลังงาน
กาลังวางแผน Roadmap เรือ
่ งนีใ้ ห ้ชัดเจนครับ

25

อยากทราบว่าอีกประมาณกีป
่ ี EVถึงจะได ้เข ้ามาแทนทีร่ ถยนต์ทใี่ ช ้น้ ามันแบบเต็มตัวคะ

กลุม
่ รถยนต์คงต ้องมีอย่างน ้อย 10-15 ปี

26

ไฟฟ้ าทีน
่ ามาใช ้ในรถยนต์ไฟฟ้ าแหล่งในการผลิตไฟฟ้ ามาจากอะไรเป็ นหลักหรอครับ

ก๊าซธรรมชาติ ครับ

27

ขอเรียนสอบถามค่ะ โอกาสในการใช ้เทคโนโลยีทผ
ี่ ลิตในประเทศไทยมีความเป็ นไปได ้อย่างไร
ไหมคะ

มีโอกาสครับ เห็นหลายบริษัทผลิตชิน้ ส่วนในประเทศไทยครับ
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การเก็บเงินค่า Demand Charge สาหรับเครือ
่ ง Fast charge ตอนนี้ กฎหมายได ้รับการแก ้ไข
เรียบร ้อยหรือยังครับ

แก ้ไขแล ้วครับ ไม่ม ี demand charge สาหรับค่าไฟฟ้ าของสถานีฯ
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นอกจากการสนั บสนุนให ้เกิด Demand จากทางภาครัฐแล ้ว ฝั่ ง Supply มีความต ้องการอะไรจาก
่ ู ้ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์ทอ
ภาครัฐบ ้างมัย
้ ครับ และมีแนวทางในการ technology locolization มาสูผ
ี่ ยู่
lower suppliers ในประเทศไทย บ ้างหรือไม่ครับ?

มีการส่งเสริมการผลิตชิน้ ส่วนในประเทศของทาง BOI ครับ
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อยากถามมุมมองของทางผู ้ผลิตรถยนต์คา่ ยต่างชาติ ทัง้ Nissan และ BMW เกีย
่ วกับความเป็ นไปได ้ แนวโน ้มของแบตเตอรีเ่ ทคโนโลยี น่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงค่อนข ้าเร็ว ดังนัน
้ โอกาสทีค
่ า่ ยรถยนต์จะห ้นไปใช ้
ในการร่วมมือพัฒนาใช ้Batteryจากผู ้ผลิตไทย เช่น EA
เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู ้ผลิตแบตเตอรี่ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และมีต ้นทุนทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ เป็ นไปได ้มากครับ
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อยากสอบถามวิทยากรทุกท่านครับ : ปั จจุบันยานยนต์ไฟฟ้ ามีราคาสูง มาจากต ้นทุนแบตเตอรีเ่ ป็ น
หลัก ทางบริษัทผู ้ผลิตและจาหน่าย EVs มีความเห็นอย่างไรกับระบบใช่เช่าแบตเตอรี่ ครับ?

ในช่วงหลายปี ทผ
ี่ า่ นมา เทรนด์ราคาแบตเตอรีม
่ ก
ี ารปรับลดลงโดยตลอด ซึง่ ยิง่ มีการผลิตและใช ้มากขึน
้
economy of scale ก็ยงิ่ ดีขน
ึ้ จึงเห็นว่าแนวโน ้มของราคารถยนต์ไฟฟ้ า ก็น่าจะปรับลงมาเหมาะสมกับตลาด
มากขึน
้ เรือ
่ ยๆครับ

32

สอบถามความเห็นวิทยากรครับ
1. อยากทราบว่าทาง กฟผ/กฟน มีบทบาทในการทาให ้เกิดสถานีชารต์ในพืน
้ ทีใ่ หม่ๆมากขนาดไหน
ครับ (ในเชิงติดตัง้ สายส่งไฟ/transformer)
2. ปั จจุบันท่านวิทยกรมองว่าจะมีการขยายสถานีชารต์กระเเสตรง DC เพิม
่ ขึน
้ ไหมครับ

1. กฟน. เริม
่ มีการลงทุน เปิ ดในพืน
้ ทีใ่ หม่ๆขึน
้ นะครับ
2. มีแนวโน ้มเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งครับ
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ถามความเป็ นไปได ้ของ EV ในรถยนต์บรรทุกทัง้ ขนาดใหญ่และเล็กครับ

34

อยากทราบข ้อมูล ความคืบหน ้า หรือความเป็ นไปได ้ของ EV Conversion สาหรับตลาดเมืองไทย
หน่อยครับ
Will the electric vehicle promotion policy impact to discourage of fuel-economy promotion and
biofuel?

รถบรรทุกขนาดเล็กออกมาเชิงพาณิชย์แล ้วครับ รถบรรทุกขนาดใหญ่อยูร่ ะหว่างกาลังพัฒนา น่าจะออกมา
ไม่ช ้าครับ
ทาง EGAT มีการพัฒนาด ้านแบบรถ EV Conversion อยูใ่ นปั จจุบัน
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#

Question
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Information Classification: General

2 The use of Electric Vehicle will promote th co2 reduction on the road transport Bio fuel and fueleconomy promotion also and the same issue

