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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ พฤษภาคม 2021

วิกฤตการณ์ COVID-19 ไม่กระทบตลาดยานยนต์ไฟฟ้าโลก แถมยังเป็นตัวเร่งให้เติบโต

มากขึ้น ในปี 2020 ท่ีเกิดการระบาดของ COVID-19 ไปท่ัวโลก ตลาดยานยนต์ทุกประเภท

ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรง สะท้อนจากยอดขายรถยนต์น่ังท่ัวโลกท่ีลดลงไปกว่า 15% 

สวนทางกับยอดขายยานยนต์ไฟฟ้ารวมทุกประเภทท่ีพุ่งสูงขึ้นถึง 43% ซึ่งเชื่อว่าเป็นผล

จากการท่ีหลายประเทศท่ัวโลกตื่นตัวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน นอกจากน้ี 

แนวนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของภาครฐัท่ีเอื้อไปสู่การสรา้งระบบนิเวศยานยนต์

ไฟฟ้าท้ังระบบมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าท้ังในยุโรปและจีน

เติบโตอย่างมากในระยะหลัง  

จากกระแสของยานยนต์ไฟฟ้าท่ัวโลกท่ีจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนอาจกลายเป็นแนวโน้ม

หลักของโลกท่ีเรยีกวา่ “เมกะเทรนด์” Krungthai COMPASS มองวา่ ยอดการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้าทุกประเภทในไทยจะแตะล้านคันได้ในปี 2028 โดยคาดว่า ยอดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ทุกประเภทของไทยจะเติบโตเฉล่ียปีละ 23.7% จากแรงผลักดันของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบรดิ

เป็นหลักตามทิศทางการท าตลาดของบรษัิทผู้ผลิต OEM สัญชาติญ่ีปุ่นท่ียังคงเน้นท า

ตลาดไฮบรดิต่อไป 

ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยอยา่งน้อย 20% น่าจะได้รบัผลกระทบจากเมกะเทรนด์น้ี การท่ี

ผู้ผลิต OEM ปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้างไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ท าให้

ผู้ประกอบการไทยท่ีส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีรับจ้างผลิตพลอยได้รบัผลพวงตามไปด้วย และ

โดยมากก็เป็นผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลาง (Tier 2) และ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก (Tier 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่ม Powertrain

และ Engine ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมเกือบ 3 แสนล้านบาท หรอืคิดเป็น 20% ของมูลค่าตลาด

ชิน้ส่วนยานยนต์ท้ังหมด 

Krungthai COMPASS แนะผู้ผลิตชิ้นส่วนอาจต้องเพ่ิมการผลิตชิ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเทรนด์

การใช้กับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพ่ือปูทางไปสู่การเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค 

โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างการผลิตแบตเตอร ี่

ไฟฟ้า การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการผลิตวัสดุน้าหนักเบาและแข็งแรง 

ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์แห่งโลกอนาคต ท้ังน้ี มาตรการ

ส่งเสรมิของภาครฐัท่ีต่อเน่ือง ตรงจุด และเป็นรูปธรรมจะมีส่วนสนับสนุนให้ไทยซึ่งเป็น

ฐานผลิตยานยนต์เคร ื่องยนต์สันดาปท่ีแข็งแกรง่ของภูมิภาค มีโอกาสต่อยอดจนเติบโต

เป็นฐานผลิตยานยนต์ไฮบรดิท่ีน่าสนใจและดึงดดูการลงทุนในอนาคต 

พชรพจน์ นันทรามาศ มานะ นิมิตรวานิช พิมฉัตร เอกฉันท์
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เตรยีมพรอ้มธุรกิจรบักระแส EV 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเดินไปทางไหน? 

ตลาด EV ท่ัวโลกคึกคักแค่ไหน? 
ประมาณการจ านวนยานยนต ์xEV สะสมทั่วโลก(ล้านคัน)
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2020           2025F              2030F
ปฏิบัติตาม

มาตรการ
ปัจจบุัน

ปฏิบัติตาม

Paris 
agreement

ที่มา: International Energy Agency (IEA)
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3 อนัดับแรก
ที่มีสัดส่วน

ยานยนต์ xEV

สูงสุดในโลก
Germany  Norway Sweden            Thailand

87.1%

26.6% 25.8% 1.2%

ส่องยุทธศาสตร์
ผลักดันยานยนต์ EV ของต่างประเทศ 

ยุโรป ก าหนดมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่กับ
แผนสนับสนุนยานยนต์ EV 
ท้ังระบบ

จนี ใช้มาตรการ
ส่งเสรมิการแข่งขันแก่ผู้ผลิต

ยานยนต์ EV ในประเทศ

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ที่มา: ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

0.19

1.15

23.7%
CAGR

Krungthai COMPASS 
ประเมินวา่ ฐานผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
ขับเคล่ือนจาก
ตลาดไฮบรดิเป็นหลัก

ใครจะได้รบัผลกระทบจากเมกะเทรนด์นี้?

ผู้ผลิต/
ประกอบยานยนต์ 

(OEM)

ผู้เล่นรายใหญ่
นอกตลาด
รุกตลาด EV 
มากขึ้น

ผู้ผลิตช้ินส่วน 
Tier1

ผู้ผลิตช้ินส่วน 
Tier2 และ Tier3

ตลาดชิน้ส่วนยานยนตไ์ทยในป ี2019

ผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่ม 
Powertrain และ Engine 

คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 
โดยมีมูลค่าตลาดเกือบ3แสนล้านบาท

หรือราว 20%
ของรายได้ของผู้ผลิต
ช้ินส่วนในตลาดท้ังหมด

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่
ครองส่วนแบ่งรายได้ถึง 

94%

มีมูลค่าสูงถึง

1.46
ล้านล้านบาท S       M       L

ประมาณการยอดการใชย้านยนต์ xEV
สะสมของไทย (ล้านคัน)

ถูกเปล่ียน
บทบาทเป็นเพียง

ผู้ผลิตใน 
Supply chain 

การปรบัตัวของ OEM กระทบ
ผู้ประกอบการไทย

ท่ีส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก 

โดยเฉพาะตลาดช้ินส่วน

2020                                            2028F
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แมเ้ศรษฐกิจท่ัวโลกจะเขา้สู่ภาวะถดถอย แต่ปี 2020 กลับเป็นปีท่ียานยนต์ไฟฟา้เติบโต

อย่างก้าวกระโดด ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทกุประเภท (Any Electric Vehicle: xEV) 

ท่ัวโลกสูงถึง 3.2 ล้านคัน เพ่ิมข้ึนกว่า 43% จากปีก่อน (รูปท่ี 1) โดยตลาดยานยนต์

ไฟฟ้าท่ีเติบโตขึ้นได้รับแรงผลักดันจากยอดขายในตลาดยุโรปท่ีเติบโตอย่างมาก

อันเน่ืองจากหลายปัจจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนับสนุนของภาครฐัท้ังฝ่ังของ

ผู้ผลิตและผู้บรโิภคอย่างเข้มข้น อาทิ การปรบัลดภาษี และการให้เงนิอุดหนุนซื้อ

รถยนต์ EV ซึ่งเหล่าน้ีล้วนชว่ยลดชอ่งวา่งด้านราคาระหว่างยานยนต์ EV และยานยนต์

เคร ื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บรโิภคอย่างมาก
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รูปท่ี 1 ยอดขายยานยนต์ xEV ทั่วโลก 

ที่มา: Ev-volumes

(1) ความต่ืนตัวต่อประเด็นทางส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้นท่ัวโลก

หลายประเทศเริม่ประกาศแนวนโยบายยกเลิกการใช้ยานยนต์ ICE เพ่ือแก้ไขประเด็น

การเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีส1 และมุ่งไปสู่เป้าหมายใน

การใช้ยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicles: ZEV) 100% ตัวอย่างเช่น 

นอรเ์วย์ท่ีได้ประกาศหยุดจ าหน่ายรถใหม่ท่ีใช้เคร ื่องยนต์ ICE ให้ได้ภายในปี 2024 

ตามมาด้วยอังกฤษและอีกหลายประเทศในยุโรปท่ีจะหยุดจ าหน่ายรถใหม่ท่ีใช้

เคร ื่องยนต์ ICE ภายในปี 2030 ขณะท่ีสิงคโปร์ก็ตั้งเป้างดจ าหน่ายรถใหม่ท่ีใช้

เคร ื่องยนต์ ICE เชน่เดียวกับญ่ีปุ่นท่ีประกาศยุติการขายรถยนต์เคร ื่องยนต์เบนซิน

ภายในปี 2040 และส าหรบัประเทศไทยน้ัน ก็อยู่ระหว่างเสนอให้รถจดทะเบียนใหม่

เป็นยานยนต์ ZEV ตั้งแตปี่ 2035 เป็นต้นไป (รูปท่ี 2)

>> อะไรท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนหลักไปสู่ EV?

1 ข้อตกลงปารสี (Paris Agreement) ได้ให้สัตยาบนัที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) เพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภมูิ
เฉล่ียของโลกไม่ให้เกินกวา่ 2oc โดยที่ประเทศสมาชิกจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและจดัท าแผนด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ พรอ้ม
น าเสนอเป้าหมายการมีส่วนรว่มต่อองค์การสหประชาชาติทุกๆ 5 ปี 
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นอกจากน้ี หลายประเทศยังออกมาตรการเสรมิเพ่ือปูทางไปสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาด 

อาทิ หน่วยงานด้านการขนส่ง (NHTSA) และหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA) 

ของสหรฐัฯ ได้อนุมัติ Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE) ในการควบคุม

การปล่อยก๊าซในระบบเศรษฐกิจ โดยจะทยอยเพ่ิมความเข้มงวดส าหรบัการลดใช้

พลังงานเชื้อเพลิงปีละ 1.5% ระหว่างปี 2021-20262 เม่ือเทียบกับปัจจุบันท่ีอยูท่ี่ 4.7% 

ขณะท่ียโุรปก็ได้ก าหนดมาตรฐานเกีย่วกบั New Fuel Economy ท่ีควบคมุการปล่อย

ก๊าซ CO2 ในรถยนต์ รถตู้ และรถบรรทุก เชน่เดียวกับจนีท่ีได้ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับ 

New Energy Vehicle เพื่อก าหนดเป้าหมายเครดิตการปล่อยก๊าซ CO2 ให้มีความ

เข้มงวดมากขึ้นในระหว่างปี 2021-2023 ควบคู่ไปกับแผนจูงใจอื่นๆ ในการเปล่ียนผ่าน

ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

2 อ้างอิงจาก https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-epa-put-safety-and-american-families-first-final-rule-
fuel-economy

รูปท่ี 2 เปา้หมายการจ าหน่ายยานยนต์ ZEV ทั้งหมด 100% ของแต่ละประเทศ

ที่มา: International Council on Clean Transport (2019) และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ:  *หมายถึง เป้าหมายการจ าหน่ายยานยนต์ ZEV โดยรวมไม่เกิน 50% 

Passenger 
cars

Light-duty cars/
Commercial cars

All 
vehicles

Norway         China*

Denmark          Ireland        Israel

2025

2040

2030

2035

Costa Rica           Slovenia

USA*

Iceland UK

Portugal      Spain France

Canada          Singapore

Netherlands        Sweden        India*

Sri Lanka           Japan*

South Korea*
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รูปท่ี 3 Timeline เปา้หมายเชงิกลยุทธ์ยานยนต์ไฟฟ้าของบรษัิทผู้ผลิตในแต่ละแบรนด์ระหวา่งป ี2020-2030

ที่มา: Deloitte (2020)

(2) ผู้น าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ขานรบัไปสู่ EV Adoption มากขึ้น

โดยจากรูปท่ี 3 สะท้อนให้เห็นถึงการปรบัตัวของบรษัิทผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่ท่ัวโลก

ในการพัฒนายานยนต์ xEV รุ ่นใหม่ๆ ท่ีชัดเจนขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีนับจากน้ี 

พรอ้มกับตั้งเป้าหมายผลิตยานยนต์ xEV ท่ีค่อนข้างท้าทายยุคของการเปล่ียนผ่าน

ไปสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคตตามแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

สนับสนุนของแต่ละประเทศ ท่ามกลางแนวโน้มการผลิตยานยนต์ ICE ท่ีคาดว่าจะ

ทยอยลดน้อยลง ซึ่งก็จะยิ่งเสรมิให้ตลาด xEV ท่ัวโลกเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง 
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รูปท่ี 4 จ านวนรุน่โมเดลยานยนต ์xEV ที่ออกมาในชว่งที่ผ่านมา 

(3) ความต้องการยานยนต์ EV ของผู้บรโิภคมากขึ้นกวา่แต่ก่อน 

แน่นอนว่า จ านวนรุน่รถ xEV ท่ีเพ่ิมขึ้นในท้องตลาดช่วยเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 

โดยหลายผลส ารวจในช่วงท่ีผ่านมา ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า “จ านวนรุน่รถ EV 

ท่ีมีให้เลือกน้อยเกินไป”เป็นเหตุผลหลักท่ียังคงลังเลและตัดสินใจชะลอการซื้อ

ยานยนต์ EV ออกไป ท้ังน้ี จากรูปท่ี 4 จะเห็นได้ว่าในปี 2020 บรษัิทผู้ผลิตได้น าเสนอ

ยานยนต์ xEV รุน่ต่างๆ มากขึ้นกว่าในปี 2019 อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งก็เป็นหน่ึงในปัจจัย

ท่ีส าคัญในการผลักดันให้รถยนต์ไฟฟ้าในปีน้ันขยายตัวได้อย่างมาก

ที่มา: International Energy Association (2021)

นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาขายยานยนต์ EV และ ICE ท่ีแคบลงกว่าเดิมก็ย่อมจูงใจ

ผู้บรโิภคมากขึน้ โดยในปี 2019 ราคาขายรถยนต์ ICE โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 22,500 ดอลลารฯ์ 

เม่ือเทียบกับรถยนต์ EV ท่ีอยู่ท่ี 34,000-35,000 ดอลลารฯ์ ซึ่งต่างกันราว 12,000 

ดอลลารฯ์ หรอืสูงถึงกว่า 3.7 แสนบาท แต่ในระยะต่อไป คาดว่าส่วนต่างด้านราคาจะ

ค่อยๆ แคบลง จนอาจเรยีกได้ว่าไม่แตกต่างกันเลยเม่ือเทียบกับสเปคท่ีใกล้เคียงกัน 

(รูปท่ี 5) ตามการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจนถึงระดับประหยัดต่อขนาด 

(Economies of Scale) ต้นทุนการผลิตแบตเตอร ี่ไฟฟ้าท่ีลดลงตามพัฒนาการ

ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนแรงสนับสนุนจากภาครฐัท่ีช่วยให้ราคายานยนต์ EV เป็นท่ี

จบัต้องได้มากกว่าแต่ก่อน 
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รูปท่ี 5 เปรยีบเทียบส่วนต่างราคายานยนต์ EV และ ICE ในป ี2025

ที่มา: McKinsey & Company (2019)

จากปัจจัยขับเคล่ือนการเติบโตท่ีกล่าวมา อาจหนุน

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า xEV เพ่ิมขึ้นไปถึง 45 ล้านคัน

ในปี  2030 จากการประเ มินโดย International

Energy Agency (IEA) ซึ่ งได้แบ่งการประมาณการ

ออกเป็น 2 Scenarios หลัก โดยใน Scenario ท่ี  1 

คาดว่า รฐับาลประเทศต่างๆ จะปฎิบัติตามนโยบายด้าน

รถยนต์ EV ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในกรณีน้ี

คาดว่ายอดขายรถยนต์ น่ัง xEV จะเพ่ิม ข้ึนจาก 3 

ล้านคันในปี 2020 เป็น 13 ล้านคันในปี 2025 และแตะ

ระดับ 25 ล้านคัน ในปี 2030 (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 

10% และ 17% ของยอดขายรถยนต์ ท้ั งหมดใน

ตลาดโลก ตามล าดับ) ยิ่งไปกว่าน้ันใน Scenario ท่ี 2 

ท่ีห ากหลายประ เทศสาม ารถด า เ นินนโยบาย

สิ่ งแวดล้อมได้ตาม Paris Agreement IEA คาดว่ า 

ยอดขายรถยนต์น่ัง xEV ในปี 2025 จะแตะระดับ 

20 ล้านคัน และเพ่ิมสูงข้ึนถึง 45 ล้านคัน ในปี 2030

(คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% และ 35% ของยอดขาย

ยานยนต์ท้ังหมดในตลาดโลก ตามล าดับ) ดังจะเห็นได้

จากรูปท่ี 6
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• EUROPE

ยุโรปก าหนดมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจนควบคู่กับแผนสนับสนุนยานยนต์ ZEV 

“ท้ังผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สนับสนุน” อย่างจริงจัง แม้ท่ัวโลกจะเกิดวกิฤต COVID-19 

แต่ยอดจดทะเบียนยานยนต์ xEV ในยุโรปกลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยยอด

จดทะเบียนใหม่ยานยนต์ xEV สูงถึง 40%YoY ในปี 2020 โดยคิดเป็นเฉพาะยอด

จดทะเบียนรถ BEV มากถึง 54% ของยอดจดทะเบียนรถ xEV ท้ังหมดในปี 2020 หรอื

เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า (โดยเฉพาะในหลายประเทศท่ียอดจดทะเบียนใหม่รถ BEV สูงมาก 

อาทิ เนเธอรแ์ลนด์ 82% นอรเ์วย์ 73% และอังกฤษ 62%) โดย Krungthai COMPASS

มองว่า 2 ประเด็นหลักๆ ท่ีท าให้ตลาด EV ในยุโรปเติบโตอย่างรวดเรว็  

ประการแรก: การเพ่ิมเครดิตพิเศษให้แก่บริษัทผู้ผลิตท่ีผลิตรถได้ตามเป้าท่ีก าหนด 

โดยในปี 2020-2022 ยุโรปได้บังคับใช้ระบบให้เครดิตเกินปกติ (Super-credits 

system) ให้แก่รถโดยสารทุกประเภท (ยกเว้นรถตู้) ท่ีปล่อยก๊าซได้น้อยกว่า 

50g CO2/km ซึ่งยานพาหนะเหล่าน้ีจะถูกนับเพ่ิมเครดิตเป็น 3 เท่าส าหรบัการค านวณ

การปล่อยมลพิษโดยเฉล่ียให้แก่ผู้ผลิต ท้ังน้ี บรษัิทผู้ผลิตจะต้องเพ่ิมสัดส่วนการผลิต

ยานยนต์ท่ีปล่อยก๊าซ CO2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของยุโรปท่ีเรยีกว่า Zero-and low-

emission vehicles (ZLEV)3 (รูปท่ี 7) และหากบรษัิทผู้ผลิตสามารถปฏิบัติได้ดีกว่า

มาตรฐานของ ZLEV 1% ก็จะชว่ยให้บรษัิทผู้ผลิตสามารถผลิตรถท่ีปล่อยก๊าซ CO2 ได้

เพ่ิมข้ึน 1% (สูงสุดไม่เกิน 5%) แต่ถ้าหากบรษัิทใดปล่อยก๊าซ CO2 เกินกว่าเป้าท่ี

ก าหนดไว้  ผู้ผลิตก็จะต้องจ่ายค่าพรเีมียมในการปล่อยก๊าซส่วนเกิน (Excess 

emission premium) ส าหรบัรถท่ีจดทะเบียนใหม่ในปีน้ันๆ เชน่กัน

>> ส่องยุทธศาสตร ์“ยุโรป” และ “จนี” กับแผนผลักดันยานยนต์ EV 

3 ZLEV ก าหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซ CO2 ให้อยู่ระหวา่ง 0-50 g CO2/km

รูปท่ี 6 ประมาณการยอดขายยานยนต์ xEV ทั่วโลกรายกรณี

ที่มา: International Energy Agency (IEA)
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กรณีปฏิบัติตามมาตรการปจัจุบันของแต่ละประเทศ

กรณีปฎิบัติตามหลัก Paris Agreement        

หน่วย: ล้านคัน
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นอกเหนือจากน้ี ยุโรปยังต้ังเป้าลดการปล่อยก๊าซส าหรับยานยนต์บนท้องถนน 

และเพ่ิมการบังคับใช้มาตรฐาน ZLEV ส าหรบัรถขนาดใหญ่ โดยปัจจุบัน มาตรฐานการ

ปล่อยก๊าซ CO2 ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลไฟฟ้าขนาดใหญ่

อย่างรถ SUV ซึ่งถือเป็น Segment ยอดนิยมในยุโรปเม่ือเทียบกับตลาดอื่นๆ จึงคาดว่า 

การเพ่ิมการบังคับใช้มาตรฐาน ZLEV กับรถขนาดใหญ่ไปจนถึงปี 2025 น่าจะช่วยจูงใจ

ผู้ผลิตและผู้บรโิภค และดันให้ยอดขายรถยนต์ SUV ไฟฟ้าในยุโรปเติบโตได้อย่างมาก 

ในขณะเดียวกัน ยุโรปก็ยังได้ก าหนดเป้าการปล่อยก๊าซ CO2 ส าหรบัยานยนต์ท่ีอยู่บน

ท้องถนนให้มีความเข้มงวดมากข้ึนตั้งแต่ปี 2025-2030 โดยจะต้องลดการปล่อยก๊าซ 

CO2 ส าหรับรถยนต์ท่ัวไปให้ได้ 15% ในปี 2025 และเพ่ิมเป็น 37.5% ในปี 2030

เป็นต้นไป 

ประการท่ีสอง: การเพ่ิมเงินอุดหนุนจากภาครัฐ เพ่ือหนุนให้เกิด EV Infrastructure 

ในวงกว้าง โดยนับตั้งแต่ปี 2017 หลายประเทศในยุโรปได้ให้เงนิอุดหนุนแก่ผู้ท่ีซื้อ

ยานยนต์ ZEV ในเชิงพาณิชย์ (ซึ่งนับรวม BEV, PHEV and FCEV) ราว 9,000-50,000

ยูโร และยานยนต์ส่วนบุคคลราว 2,000-12,000 ยูโร (รูปท่ี 8) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการ

ลดหรอืยกเว้นภาษียานยนต์ EV ท่ีจดทะเบียนใหม่ พรอ้มกับเงนิสนับสนุนส าหรบัการ

ซื้ ออุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าแบบติดตั้ งท่ีบ้าน (Wallbox Charger) อีกด้วย นอกจากน้ี 

รฐัยังให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสรา้งสถานีชารจ์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ

ท่ัวไปท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลและภาษี

เงนิได้บุคคลธรรมดา เงนิลงทุนในระยะเร ิม่ต้น ตลอดจนเงนิอุดหนุนหัวจ่ายไฟฟ้าตาม

ก าลังวัตต์ เป็นต้น 

รูปท่ี 7 สัดส่วนการผลิตยานยนตต์ามมาตรฐาน ZLEV ของยุโรป

ที่มา: EUROSTAT
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ยกตัวอย่างเชน่ในเยอรมนีท่ีได้ตั้งเป้าให้ในปี 2030 จะต้องมียอดจดทะเบียนยานยนต์ 

xEV ให้ได้ 10 ล้านคัน ควบคู่ไปกับการเพ่ิมสถานีชารจ์ไฟฟ้าเป็น 1 ล้านแห่ง โดยรฐับาล

กลางก็ได้ให้การสนับสนุนผู้บรโิภคและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การให้

เงนิอุดหนุนราว 5,625-9,000 ยูโร (ขึ้นอยู่กับราคาขายยานยนต์) การยกเว้นภาษีท่ี

เรยีกเก็บจากผู้ครอบครองยานยนต์ไฟฟ้า (Motor vehicle tax) เป็นเวลา 10 ปี 

ท้ังยังมีเงนิอุดหนุนจากภาครฐัในการซื้อ Wallbox Charger ราว 10-30% รวมถึงเงนิ

สนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์เสรมิต่างๆ อีก 100 ยูโร เชน่เดียวกับผู้ประกอบการท่ีจะได้เงนิ

อุดหนุนส าหรบัการสรา้งสถานีชารจ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 3,000-50,000 ยูโร อีกด้วย

• CHINA

ทางการจีนพลิกบทบาทโลกยานยนต์จากเพียง “ผู้รับจ้างผลิต” เป็น “ผู้ผลิตแบรนด์

ตัวเอง” โดยยุทธศาสตรก์ารขับเคล่ือนประเทศของทางการจีนมีบทบาทส าคัญต่อการ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ในประเทศอย่างมาก โดยในช่วงระยะเวลา

ไม่กี่ทศวรรษ จีนพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์จากเพียง “ผู้รบัจ้างผลิต” (Original 

Equipment Manufacturer: OEM) ให้กับแบรนด์อื่นๆ ไปสู่ “ผู้ผลิตและคิดค้นแบรนด์

ของตนเอง” (Original Brand Manufacturer: OBM) นอกจากน้ี ภาษีน าเข้าท่ีปรบั

ลดลงตามข้อปฏิบัติ ในการเข้าร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งแต่ปี 2001

บวกกับดีมานด์ในประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามก าลังรายได้ ส่งผลให้บรษัิทผู้ผลิตยานยนต์

หน้าใหม่ท่ีเป็น Startup ในประเทศผุดขึ้นมาอย่างรวดเรว็ (รูปท่ี 9: ล่าง) ท้ังยังดึงดูดให้

บรษัิทผู้ผลิตรายใหญ่ขยายฐานก าลังการผลิตในจีนมากขึ้นตามไปด้วย สะท้อนจาก

ส่วนแบ่งตลาดบรษัิทผู้ผลิตยานยนต์ในจนีท่ีเพ่ิมสูงถึง 28.0% ในปี 2019 เม่ือเทียบกับ

ปี 2000 ท่ีอยู่ท่ีเพียง 3.5% จนเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้จนีผงาดขึ้นเป็นผูน้ าตลาดยานยนต์

อันดับ 1 ของโลกแทนท่ีสหรฐัฯ ภายในเวลาเพียงหน่ึงทศวรรษเท่าน้ัน (รูปท่ี 9: บน) 

รูปท่ี 8 มาตรการจงูใจส าหรบัผู้ซื้อยานยนต์ EV ในยุโรป

ที่มา: https://blog.wallbox.com/en/ev-and-ev-charger-incentives-in-europe-a-complete-guide-for-businesses-and-individuals/

https://blog.wallbox.com/en/ev-and-ev-charger-incentives-in-europe-a-complete-guide-for-businesses-and-individuals/
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ตัวอย่างมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของทางการจีนในช่วงท่ีผ่านมา 

● การให้เงนิอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ EV (ท้ังแบบส่วนบุคคลและแบบพาณิชย์)

● การให้บรษัิทผู้ผลิตยานยนต์สามารถขายเครดิต EV ส่วนเกินให้แก่บรษัิทอื่น 

เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติมและกระตุ้นให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศพิจารณาการผลิต 

EV ในประเทศจนีอย่างจรงิจงั

● การอนุญาตให้บรษัิทต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของท้ังหมด (WFOEs) สามารถร่วม

ลงทุนกับบรษัิทผู้ผลิตท้องถิ่นได้ในรูปแบบของกิจการรว่มค้า (Joint Venture)  

● การก าหนดให้ 1 ใน 3 ของผู้ผลิตเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการสร้างระบบ

ขับเคล่ือน EV จะต้องเป็นผู้ผลิตในประเทศ

● การเรง่กระบวนการจดัซื้อเคร ื่องจกัรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม EV

รูปท่ี 9 เปรยีบเทียบส่วนแบง่ตลาดของบรษัิทผู้ผลิตยานยนต ์10 อนัดับแรกของโลกจ าแนกรายประเทศที่
ผลิตระหวา่งป ี2000 และ 2019 (บน) และตัวอย่างบรษัิทผู้ผลิตยานยนต์หนา้ใหม่สญัชาติจนี (ล่าง) 

ที่มา: Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) (2020) และ 
https://bestsellingcarsblog.com/2018/06/bscb-exclusive-your-guide-to-all-137-chinese-brands/ (2018)

China 3.5%

USA 21.9%
Japan 17.4%

Germany 9.5%

India 1.4%

Mexico 3.3%

South Korea 5.3%

Brazil 2.9%

Spain 5.2%

France 5.7%

Others 23.9%

China 28.0%

USA 10.6%Japan 10.2%

Germany 5.1%

India 4.9%

Mexico 4.3%

South Korea 4.3%

Brazil 3.2%

Spain 3.1%

France 2.4%

Others 23.9%

2000 2019

https://bestsellingcarsblog.com/2018/06/bscb-exclusive-your-guide-to-all-137-chinese-brands/
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Krungthai COMPASS มองว่า จากกรณีศึกษาของท้ังยุโรปและจีนชี้ ให้เห็น

ได้ชัดวา่ แนวนโยบายของภาครฐัเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดในการผลักดันการเติบโตของ

ตลาดยานยนต์ EV ดังน้ัน หากภาครฐัต้องการสนับสนุนให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสดัส่วน

ท่ีเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมาย มาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยจ าเป็นต้องมี

ความครบถ้วนในทุกๆ มิติ ท้ังมาตรการด้านภาษี มาตรการอุดหนุนเงนิให้แก่

ผู้ผลิต ผู้บรโิภค รวมท้ัง Supply chain ท่ีเกี่ยวข้อง

รูปท่ี 10 โครงสรา้งบรษัิทของ Zhejiang Geely Holding Group

ที่มา: geelycv.com

ยิ่งกว่าน้ัน การเดินหน้าซื้ อกิจการของกลุ่มทุนจีน ท่ีนอกจากจะช่วยขยายฐานตลาด

ยานยนต์อย่างรวดเร็วแล้ว ยังช่วยให้ผู้ผลิตได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ จากบริษัท

ยานยนต์เก่าแก่ระดับโลกอีกด้วย ยกตัวอย่างกลุ่มทุนจนีเดินหน้าซื้อกิจการและเข้าถือ

หุ้นในบรษัิทผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกอย่าง “Zhejiang Geely Holding Group” 

ท่ีได้เข้าซื้อกิจการ Volvo ในปี 2010 เพื่อให้อยู่ภายใต้การบรหิารของ Geely 100% 

และในปี 2017 Geely ได้เข้าซื้อบรษัิทผลิตรถยนต์สัญชาติมาเลเซียอย่าง Proton 

Holding Bhd ผ่านการเข้าถือครองหุ้น 49.9% ยิ่งไปกว่าน้ัน เม่ือช่วงต้นปี 2018 

Geely ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน Daimler AG ก่อนท่ีต่อมาจะเข้าซื้อหุ้นธุรกิจรถยนต์

สัญชาติอังกฤษอย่าง Lotus ในสัดส่วน 51% (รูปท่ี 10) อย่างไรก็ดี แม้ว่า Geely

จะผงาดเข้าซื้อกิจการยานยนต์ระดับโลกเป็นจ านวนมาก แต่กลับยังเห็นการรกัษา

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้ังเดิมต่อไป และไม่ยัดเยียดความเป็นจีนให้แก่ผู้บรโิภค 

นอกจากน้ี กลยุทธ์ท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงของ Geely ก็คือการต่อยอดองค์ความรูจ้าก

เทคโนโลยีต่างๆ ของบรษัิทยานยนต์เหล่าน้ัน เพ่ือยกระดับคุณภาพแบรนด์ของตน

ให้ดีขึ้นในสายตาชาวโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายกิจการในอนาคต ดังจะเห็นได้

จากเม่ือเดือน ม.ค. 2020 ท่ีผ่านมา Geely ได้ร่วมลงทุนกับ Daimler AG เพื่อลุย

พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กภายใต้ชื่อ “Smart” 
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มาท าความรูจ้ักกับประเภทของยานยนต์จ าแนกตาม

เทคโนโลยีก าลัง (Powertrain) 

BOX 1

ประเภท ข้อดี ข้อเสีย
ตัวอย่างรุน่ท่ี
จ าหน่ายใน
ประเทศเชิง
พาณิชย์

กลุ่มใช้
เครื่องยนต์
สันดาปภายใน
เป็นก าลัง
ขับเคล่ือนหลัก

ยานยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์
สันดาปภายใน (Internal 
Combustion Engine: 
ICE)

● อายุการใช้งานยาวนาน ● ใช้พลังงานสูงและ
ปลดปล่อยมลภาวะ
จ านวนมาก

● ยานยนต์ท่ัวไป

ยานยนต์แบบผสม 
(Hybrid Electric 
Vehicle: HEV และ Plug-
in Hybrid Electric 
Vehicle: PHEV) 

● ประหยัดพลังงาน
มากกวา่เครื่องยนต์
สันดาปภายในแบบ
ด้ังเดิมในระยะทางท่ี
เท่ากัน

● ขับเคล่ือนด้วย
พลังงานไฟฟ้าได้ใน
ระยะทางท่ีจ ากัด

● ยังมีการปล่อยมลพิษ
ออกสู่ภายนอก เพราะ
เมื่อกระแสไฟฟ้าใน
แบตเตอรี่หมดระบบก็
จะตัดกลับมาเป็น
เครื่องยนต์ท างาน
เหมือนปกติ

● ค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาท้ัง 2 ระบบ
ค่อนข้างสูง

● Mercedes-
Benz C300e

● BMW 330e 

● Volvo V60

● Mitsubishi 
Outlander

● Toyota 
Corolla Cross

● Honda City 
e:HEV

กลุ่มท่ีใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้า
เป็นก าลัง
ขับเคล่ือนหลัก

ยานยนต์แบบผสมขยาย
ระยะ (Range Extended 
Electric Vehicle:REEV)

● ใช้เทคโนโลยีเพ่ิม
ระยะทางในการขบัให้กับ
ยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการ
สลับน ามอเตอรไ์ฟฟ้า
มาใช้ในการขับเคล่ือน
หลัก และใช้เครื่องยนต์
ท าหน้าท่ีเปน็ตัวปั่ นไฟ 
ท าให้สามารถขับเคล่ือน
ได้ในระยะทางท่ียาวกวา่
ระบบ HEV 

● ไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าจาก
สถานีอัดประจหุรอืจาก
แท่นชาร์จ

● ยังมีการปล่อยมลพิษ
ออกสู่ภายนอก เพราะ
เมื่อกระแสไฟฟ้าใน
แบตเตอรี่หมดระบบก็
จะตัดกลับมาเป็น
เครื่องยนต์ท างาน
เหมือนปกติ

● ค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาท้ัง 2 ระบบ
ค่อนข้างสูง

● Nissan Kicks 
e-Power

ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีขบัเคล่ือน
ด้วยแบตเตอรี ่(Battery
Electric Vehicle: BEV)

● มีระยะทางการใช้งานใน
ระดับปานกลาง-ไกล

● จ าเป็นต้องชารจ์
พลังงานจากแท่น
ชาร์จหรือสถานีอัด
ประจุเท่านั้นก

● Porsche 
Taycan

● Audi e-tron55

● MG ZS EV

● Nissan Leaf

ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์
เชื้อเพลิง (Fuel Cell 
Electric Vehicle: FCEV)

● สามารถใช้งานได้ใน
ระยะทางค่อนขา้งไกล 
เนื่องจากการใช้
กระแสไฟฟ้าท่ีมาจาก
ไฮโดรเจนในการปั่ น
มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีบรรจุ
อยู่ในถังอัดความดันสูง 
ท าให้สามารถเก็บ
พลังงานได้มากกวา่รถ 
BEV

● จ าเป็นต้องชารจ์
พลังงานจากสถานี
บริการไฮโดรเจน ซึ่ง
ปัจจุบันมีอยู่ค่อนขา้ง
น้อย

● เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมี
ราคาค่อนข้างสูง 

● ไม่สามารถชาร์จ
พลังงานจากแท่น
ชาร์จปล้ักไฟฟ้าได้

n/a

ท่ีมา: รวบรวมและวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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Section2

ไทยพรอ้มแค่ไหน
กับการเป็นฐานการผลิต 

xEV
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ในแงข่องมาตรการส่งเสรมิยานยนต์ EV ในประเทศน้ัน ล่าสุด คณะกรรมการนโยบาย

ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการสง่เสรมิยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศตาม

นโยบาย 30/30 เพ่ือก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนท่ีส าคัญ

ของโลก โดยมีก าลังการผลิตรถ ZEV อย่างน้อย 30% ของการผลิตในปี 2030 โดย

มาตรการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

>> Ecosystem ของไทยพรอ้มหรอืไมกั่บเมกะเทรนด์นี?้
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● ระยะท่ี 1 (ระยะเรง่ด่วน): ปี 2021-2022 น ารอ่งส่งเสรมิการใชร้ถจกัรยานยนต์

ไฟฟ้าและโครงสรา้งพ้ืนฐานรองรบัท่ัวประเทศ

● ระยะท่ี 2: ปี 2023-2025 พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์น่ังและรถกระบะ 225,000 คัน 

รถจกัรยานยนต์ 360,000 คัน และรถบัส/รถบรรทุก 18,000 คัน ภายในปี 

2025 รวมถึงการผลิตแบตเตอร ีเ่พ่ือตอบสนองการผลิตในประเทศ ซึ่งเป็น

ตัวชีว้ัดแรกและถือว่าเป็นเป้าหมายการผลิตในระดับ Economies of Scale

● ระยะท่ี 3: ปี 2023-2030 ขับเคล่ือนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย 30/30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์น่ังและรถกระบะท้ังสิ้น 725,000 คัน ประเภทรถจักรยานยนต์

จะมีการผลิตท้ังสิ้น 675,000 คัน คิดเป็น 30% ของการผลิตในปี 2030 และ

รวมถึงการผลิตแบตเตอร ีเ่พื่อตอบสนองการผลิตในประเทศด้วย

นอกเหนือจากมาตรการส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมส่งเสรมิการ

ลงทุน (BOI) (รูปท่ี 11) แล้วน้ัน คณะกรรมการฯ ยังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการ

ส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีกรอบแนวทางมาตรการด้านภาษีและมาตรการท่ี

ไม่ใชภ่าษีเพ่ิมเติม ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นความคืบหน้าเป็นล าดับในระยะเวลาอันใกล้น้ี

รูปท่ี 11 มาตรการส่งเสรมิการลงทุน EV 

ที่มา: BOI (2021)
หมายเหตุ: การผลิตยานยนต์ไฟฟา้แบบแบตเตอรีทุ่กประเภท ผู้ลงทุนจะต้องเสนอแผนงานรวม (Package) เช่น โครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี ่

โครงการผลิตแบตเตอรีไ่ฟฟา้ แผนการน าเข้าเครื่องจักรและติดตั้ง แผนการผลิตในระยะ 1–3 ปี แผนการผลิตหรือจัดหาชิ้นส่วนอ่ืนๆ และ
แผนการพัฒนาผู้ผลิตวตัถุดิบ ในประเทศไทย (ที่มีคนไทยถือหุ้นข้างมาก) เป็นต้น

กิจการทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ มาตรการสง่เสรมิการลงทนุ

รถยนต์ไฟฟ้า กรณีลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

● รถยนต์ PHEV ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี และต้องผลิตช้ินส่วนรถยนต์ไฟฟา้อย่างน้อย 
3 ช้ิน

● รถยนต์ BEV ได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รบัสิทธิเพ่ิมข้ึนหากด าเนินการได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุดไม่เกิน 11 ปี

กรณีลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท 

● รถยนต์ BEV ได้รบัสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี และหากมีการลงทุนด้านวจิัยและพัฒนาก็
สามารถได้รบัสิทธเิพ่ิมสูงสุดไม่เกิน 11 ปี

จักรยานยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่

● ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รบัสิทธเิพ่ิมเติมหากด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 11 ปี

สามล้อไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่

● ได้รบัสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รบัสิทธเิพ่ิมข้ึนหากด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

รถโดยสารไฟฟ้าและ
รถบรรทุกไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่

● ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รบัสิทธเิพ่ิมข้ึนหากด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ช้ินส่วนและอุปกรณ์
ส าหรบัยานพาหนะ

ไฟฟ้า

● ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี ส าหรบักิจการผลิตแบตเตอรี ่(สามารถขอมาตรการส่งเสรมิ
เพ่ิมเติมส าหรบัการผลิตท้ังโมดูลแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่ EV) กิจการผลิต Traction Motor 
กิจการผลิตระบบปรบัอากาศด้วยไฟฟา้ กิจการผลิตระบบบรหิารจัดการแบตเตอรี ่(BMS) กิจการผลิต
ระบบควบคุมการขับข่ี (DCU) กิจการผลิต On-Board Charger กิจการผลิตอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า กิจการผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter กิจการผลิต 
Portable Electric Vehicle Charger กิจการผลิต Electrical Circuit Breaker กิจการพัฒนา
ระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ กิจการผลิตคานหน้า/คานหลังส าหรับรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุก
ไฟฟ้า นอกจากน้ี ยังได้รบัการอนุมัติเพ่ิมเติมอีก 4 รายการ ได้แก่ กิจการผลิตชุดสายไฟแรงดันสูง
(High Voltage Harness) กิจการผลิตเกียรป์รบัความเรว็รอบ (Reduction Gear) กิจการผลิต
ระบบหล่อเย็นในแบตเตอรี่ (Battery Cooling System) และกิจการผลิตระบบชะลอความเร็ว 
(Regenerative Braking System)  

● ลดภาษีอากรขาเข้า 90% เป็นระยะเวลา 2 ปี ส าหรบัวัตถุดิบหรอืวัสดุจ าเป็นท่ีไม่มีในประเทศ
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รูปท่ี 12 ผู้ผลิตที่ได้รบัการสง่เสรมิการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าจาก BOI 

ส่วนในแงข่องความพรอ้มของเมด็เงนิลงทุน พบวา่ ค่ายบริษัทผู้ผลิต OEM ได้ยื่นขอ

รบัการส่งเสรมิการลงทุนผ่าน BOI มาต้ังแต่ปี 2017 และปัจจุบันมโีครงการท่ียื่นค าขอ

ท้ังส้ิน 24 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็นก าลังการ

ผลิตยานยนต์ xEV สูงถึง 5 แสนคันต่อปี (รูปท่ี 12) นอกจากน้ี ยังมีโครงการสรา้ง

สถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีจะสามารถติดตั้งจ านวนหัวจ่ายได้มากถึง 4,400 หัวต่อปี4

(เม่ือเทียบกับปัจจุบันท่ีมีจ านวนหัวจ่ายท้ังหมด 1,974 หัว จากสถานีชาร์จไฟฟ้า

ท่ัวประเทศ 647 แห่ง) 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของความนิยมของผู้บริโภคน้ัน กลับพบว่า สัดส่วนการถือครอง

ยานยนต์ xEV ของไทยเมื่อเทียบกับยานยนต์ท้ังหมดอยู่ในระดับต่า ท่ี 1.2% หรอื 

191,957 คัน5 (รูปท่ี 13) เม่ือเทียบกับหลายประเทศอย่างญี่ปุ่น (7.2%) จีน (5.9%) 

และยังต่ากว่าค่าเฉล่ียท่ัวโลกค่อนข้างมาก (4.2%) แม้รถจดทะเบียนใหม่ในไทย 

ท้ังแบบรถไฟฟ้าและไฮบรดิทุกประเภทจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดหลายปี

ท่ีผ่านมาก็ตาม ซึ่งส่วนหน่ึงมองว่ามาจากความกังวลในแงส่มรรถนะการขับข่ีทางไกล 

ความพรอ้มของสถานีชารจ์ไฟฟ้า ราคาขายและค่าบ ารุงรกัษารถยนต์ xEV ท่ีค่อนข้างสูง

เม่ือเทียบกับยานยนต์ ICE ท่ีมีสเปกใกล้เคียงกัน บวกกับตน้ทนุด้านภาษีของยานยนต ์

xEV ท่ีผลิตในประเทศอาจไม่จูงใจผู้บรโิภคเท่าใดนัก (อัตราภาษีสรรพสามิตยานยนต์ 

ICE อยู่ท่ี 10-40% เม่ือเทียบกับยานยนต์ xEV ท่ีอยู่ท่ี 0-40%) 

4 https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=125377&language=en
5 หมายถึง ยอดจดทะเบยีนยานยนต์ไฟฟา้สะสมทั้งหมด (xEV) ในปี 2020 ซึ่งแบง่ออกเป็นรถยนต์ HEV 186,272 คัน และ BEV 5,685 คัน

2017 2018 2019 2020

รถยนต์ไฮบริด
(HEV)

รถยนต์
ปล๊ักอินไฮบริด
(PHEV)

รถยนต์ไฟฟ้าล้วน
(BEV)

ที่มา: สถาบนัยานยนต์ (ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2020)
หมายเหตุ: การย่ืนขอรบัการสนับสนุนในแต่ละครัง้แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข และจ านวนม็ดเงนิขอรบัการสนับสนุน

https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=125377&language=en
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รูปท่ี 13 สัดส่วนยานยนต์ xEV เทียบยานยนตท์ั้งหมดในแตล่ะประเทศ ป ี2020

ที่มา: Theicct EV-volume, Cleantechnica และสถาบนัยานยนต์

Krungthai COMPASS มองว่า Ecosystem ของไทยยังต้องได้รับการสนับสนุน

จากภาครฐัอีกมาก ในส่วนน้ี มองว่า การเรง่สรา้งความเชื่อม่ันจากภาครฐัและเอกชน

เพื่อขยายตลาดในประเทศ จะเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญท่ีจะต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้เรว็ข้ึน ท้ังยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมตลาดชิ้นส่วนท่ี

ส่วนใหญ่ผลิตเพื่ อป้อนตลาดในประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะการเร่งสร้าง EV

Ecosystem อย่างการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กในการเพ่ิมโครงข่ายสถานี

ชารจ์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมและกระจายไปยังภูมิภาคมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้าง

แรงกระตุ้นให้ผู้บรโิภคหันมาใชย้านยนต์ EV มากขึ้น 

>> ตลาดยานยนต์ไฟฟา้ของไทยจะมหีนา้ตาเป็นอยา่งไร... 
หากไทยกลายเป็นฐานผลิตของภูมภิาค?

ทุกวันน้ีอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยถูกขับเคล่ือนโดย Global Manufacturer 

เป็นหลัก โดยเฉพาะบรษิัทสัญชาติญีปุ่่น โดยไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบยานยนต์ 

ICE ท่ีส าคัญของผู้ผลิตระดับโลกหลายค่าย อาทิ Toyota Honda Isuzu และ Nissan

ท้ังยังเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือส่งออก ตั้งแต่ชิ้นส่วนตัวถัง ชิ้นส่วน

เคร ื่องยนต์ ระบบบังคับเล้ียว ชิน้ส่วนระบบเบรก (รูปท่ี 14) จนเกิดเป็น Supply chain 

ท่ีแข็งแกรง่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

87.1%

26.6% 25.8%

8.0% 7.3% 5.9% 4.2% 3.6% 2.5% 2.0% 1.2%
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รูปท่ี 14 รายชื่อผู้ผลิตระดับโลกที่มฐีานการผลิตอยูใ่นไทย 

ที่มา: งานส่งเสรมิการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI), สถาบนัยานยนต์ และ Thailand industry 
หมายเหต:ุ *   ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม 100 อันดับแรกของโลก  

** กล่องสีน้าเงนิ หมายถึง บรษิัทสัญชาติญี่ปุ่น

อย่างไรก็ดี แมญ้ี่ปุ่นจะได้ชื่อวา่เป็นเจ้าผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกมานานหลาย

ทศวรรษ แต่กลับเห็นพัฒนาการของยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรปูแบบท่ีเป็นไปอย่างเชื่องช้า 

สะท้อนได้จากยอดขายยานยนต์ EV ในปี 2020 ท่ีไม่มีผู้ผลิตสัญชาติญ่ีปุ่นติด

10 อันดับแรกเลย (รูปท่ี 15) ขณะท่ียอดขายยานยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) ในญ่ีปุ่นเอง

ก็น้อยกว่า 1.5 หม่ืนคันหรอืไม่ถึง 1% ของยอดขายท้ังประเทศ แน่นอนว่าส าหรับ

ผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติญ่ีปุ่น ซึ่งอดีตถูกมองว่าเป็นผู้มีวสิัยทัศน์ด้าน

ยานยนต์ไฟฟ้าจากการเร ิม่พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไฮบรดิมาตั้งแต่ปี 1997 ก่อนจะได้รบั

ความนิยมและประสบความส าเรจ็ด้วยยอดขายรถยนต์ไฮบรดิสะสมท่ัวโลกมากกว่า

20 ล้านคันนับตั้งแตเ่ปิดตัว6 แต่กลับเห็นพัฒนาการท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าท่ี

ดเูหมือนจะชา้กว่าหลายๆ ยี่ห้อน้องใหม่เสียด้วยซ้า

6 ในปี 1997 Toyota Motor ได้บุกเบกิระบบส่งก าลังไฮบรดิด้วยรถยนต์รุน่แรกที่ปล่อยมลพิษต่าที่คนไทยรูจ้กัดีอย่าง Prius ก่อนที่ในปี 1999 Honda 
จะเปิดตัวรถยนต์ไฮบรดิประสิทธภิาพสูงรุน่แรกที่ชื่อ  Honda Insight ส่วน Nissan ก็ได้ออกรถยนต์ไฮบรดิรุน่แรกที่ชื่อ Altima ในปี 2007

กลุ่มผู้ผลิต/
ประกอบยานยนต์

กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน**

AP Honda Denso Aisin Seiki Yazaki Sumitomo

Honda Automobile Toyota Boshoku Calsonic Kansei JTEKT Hitachi

Nissan Toyota Gosei NTN NSK Mitsubishi

Hino Motors NHK Spring Koito TS Tech Takata

Isuzu Bridgestone Tokai Rika Showa Mitsuba

Toyota Motors Asahi Glass Stanley Akebono Brake Sanden

Mitsubishi Motors F-Tech Alpine Pioneer Omron

Volvo Truck and Bus 
(Thailand)

Robert Bosch Continental Faurecia
Johnson 
Control

TATA Motors ZF TRW Delphi Lear

Hyundai Motors BASF Valeo Visteon Autoliv

Mercedes-Benz 
Manufacturing

Mahle Dana BorgWarner Teneco

General Motors (Thailand) GKN Driveline Goodyear Grupo Antolin Bayer

TI Automotive Draexlmaier American Axie Rieter Auto

Hayes Lammerz 3M
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รูปท่ี 15 ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าล้วนทั่วโลกในป ี2020 จ าแนกรายยี่ห้อ

ท่ีมา: EV-volume

Krungthai COMPASS มองวา่ บรษิัทผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นยังคงเน้น

ท าตลาดรถยนต์ไฮบรดิต่อไป โดยจากรูปท่ี 16 จะเห็นได้ว่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่สัญชาติ

ญ่ีปุ่นต่างมีแนวโน้มท่ีจะออกโมเดลยานยนต์ไฟฟ้าล้วนรุน่ใหม่ค่อนข้างน้อยและล่าชา้

เม่ือเทียบกับแบรนด์ทางฝ่ังยุโรปและจนี ซึ่งส่วนหน่ึงเชื่อว่าเพ่ือตอบโจทย์ฐานลูกค้า

หลักท่ีส่วนใหญ่ท่ียังคงมีความกังวลเกีย่วกับระยะการขับทางไกล (Range Anxiety)

บวกกับความยืดหยุ่นในการท างานของระบบพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า

ท่ีมีท้ังแบบท างานรว่มกันและเป็นอิสระจากกัน ท่ีนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ 

CO2 ตามแนวนโยบายท่ีท่ัวโลกก าลังให้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเสรมิ

สมรรถนะในการขับข่ีและลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เพ่ือรองรบัความต้องการของฐานลกูค้าหลักจากฝ่ังสหรฐัฯ ท่ียังคงชื่นชอบยานยนต์

แบบไฮบรดิตามสไตล์การใช้งานรถในระยะทางท่ีค่อนข้างไกลเฉล่ียถึง 59.4 

กิโลเมตรต่อวัน หรอืมากกว่าค่าเฉล่ียท่ัวโลกถึง 4 เท่า7

7 ค านวณจากข้อมูลการขับขี่ยานพาหนะเฉล่ียในแต่ละปีในสหรฐัฯ อยู่ที่ 13,474 ไมล์ หรอื 21,684.3 กิโลเมตร (ข้อมูลจาก Policyadvice.net) 
เมื่อเทียบกับ Average trip distance ทั่วโลกที่อยู่ที่ 9.3 ไมล์ หรอืประมาณ 15 กิโลเมตร (ข้อมูลจาก Movotiv.com)
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รูปท่ี 16 แผนการออกยานยนต์ EV รุน่ใหม่ในระยะ 10 ปขีา้งหน้าของแต่ละยี่ห้อ

ที่มา: IEA Outlook (2021)

ดังน้ัน ส าหรับประเทศไทยแล้ว Krungthai COMPASS ประเมินว่า ในระยะเริ่มต้น 

ตลาด xEV จะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมองวา่ยอดการใช้ยานยนต์ xEV สะสม

จะแตะท่ี 1 ล้านคันได้ในปี 2028 หรอืขยายตัวเฉล่ียปีละ 23.7% จากแรงผลักดันของ

ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบรดิเป็นส าคัญ (รูปท่ี 17) ตามทิศทางการท าการตลาดของผู้ผลิต

ยานยนต์ไฮบรดิยักษ์ใหญ่ในประเทศจากบรษัิทผู้ผลิต OEM ทางฝ่ังญ่ีปุ่น สอดคล้องกับ

ทางการญ่ีปุ่นท่ีแม้จะประกาศยกเลิกการขายยานยนต์ ICE ภายในปี 2035 แต่ยังคง

อนุญาตให้ขายยานยนต์ไฮบรดิได้ต่อไป8 ท าให้เราคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

จะมีแนวโน้มกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฮบรดิในอนาคต ขณะท่ียานยนต์ BEV

ท่ีแม้ว่าจะเข้ามามีบทบาทในตลาดบ้านเรามากขึ้น แต่คาดว่าการเข้ามาท าตลาดใน

ประเทศจะเป็นการน าเขา้รถยนต์ BEV ส าเรจ็รูปท้ังคัน (Completely Built-Up: CBU) 

มากกว่า โดยเฉพาะการน าเข้าจากจนีตามข้อตกลงการค้าเสร ีแม้ว่าจะมีผู้ผลิตสัญชาติ

จนีบางส่วนอย่าง MG Great Wall Motor (GWM) เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในไทยแล้ว

ก็ตาม 

8 อ้างอิงจาก https://www.wsj.com/articles/japan-to-phase-out-gasoline-powered-cars-bucking-toyota-chief-11608887640

จ านวนรุ่นยานยนต์ EV ออกใหม่ (คัน)          

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Toyota Group 1 15

Honda

Mazda 1

Renault-Nissan 20

Maruti Suzuki 1

BMW Group 25

BAIC Group 2

Changan Automobile 33

Daimler 10

Dongfeng Motor Co 1 1 1 1 1

FAW

Ford 40

GM Group 22 30

Hyundai-Kia 29

SAIC 30

Volkswagen 75

Volvo (Geely Group) 1 1 1 1
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รูปท่ี 17 ประมาณการยอดการใชย้านยนต์ xEV สะสมของไทย

ท่ีมา: คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟา้แห่งชาติ และ วิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

9 อ้างอิงจาก International Energy Association (IEA) (2019)

>> แล้วจะเกิดอะไรขึน้หากไทยกลายเป็นฐานผลติยานยนต์ไฮบรดิ?

การพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซรูปแบบใหม่ๆ ท่ีค านึงถึงอัตราส้ินเปลือง

พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 มากขึ้น ยกตัวอย่างเชน่ “Clean Diesel Vehicle” หรอื

ยานยนต์ดีเซลพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมการปล่อยก๊าซ 

เช่น เคร ื่องกรองเขม่าไอเสียแบบเร่งปฏิกิรยิา (Catalyzed Particulate Filter)

เคร ื่องฟอกไอเสียเชิงเรง่ปฏิกิรยิา (Catalytic Converter) และตัวดักจับไนโตรเจน

ออกไซด์ (NOx-Absorber) เน่ืองจากเป็นท่ีทราบดีว่าเคร ื่องยนต์ดีเซลโดยท่ัวไป

แม้จะให้ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าเคร ื่องยนต์เบนซินในหลายมิติ ท้ังความจ าเป็นในการ

บ ารุงรกัษาน้อย ทนทาน และประหยัดน้ามันกว่า แต่ก็ต้องแลกมาด้วยอัตราการปล่อย

มลพิษท่ีสูงกว่าเคร ื่องยนต์เบนซินค่อนข้างมาก ท าให้ในอนาคต Clean Diesel

Vehicle จะมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น และเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาด

ยานยนต์ไฮบรดิมากถึง 69% ภายในปี 20509

พลังงานทดแทนทางเลือกยังเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยเฉพาะการสนับสนุน

เชื้อเพลิงชีวภาพท้ังเอทานอลและไบโอดีเซลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก (AEDP2018) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายให้ได้ 30% ภายในปี 2037 ท าให้

ประสิทธิผลในการผลักดันมาตรการภาครฐั ไม่ว่าจะเป็น การปรบัเพ่ิมอัตราผสมของ

น้ามันดีเซลเกรดพื้นฐานจาก B7 เป็น B10 และการก าหนดให้น้ามันดีเซล B7 และ 

B20 เป็นน้ามันเกรดทางเลือก ซึ่งจะเป็นตัวเลือกหน่ึงท่ีช่วยลดปรมิาณก๊าซพิษและ

ฝุ่นละอองในอากาศ ท้ังยังช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรหลักของไทยท่ามกลางความ

ผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกอีกด้วย 

ประมาณการการใช้ยานยนต์ xEV สะสม (Krungthai COMPASS) เป้าหมายการใช้ยานยนต์ xEV สะสม (ภาครัฐ)  
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10 มาตรฐาน Euro6 ควบคุมการปล่อยก๊าซหลักๆ ได้แก่ คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไฮโดรคารบ์อน (HC) และ PM 
(Particulate Matter) (อ้างอิงจาก scimath.org)
11 หมายถึง มูลค่าการส่งออกรถยนต์ทั้งคัน (Completely Built-Up) ของรถปิกอัพ รถบสั รถบรรทุก และรถยนต์นั่ง ในปี 2019

อย่างไรก็ดี การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฮบริดอาจไม่จูงใจให้เกิดการปรับตัวของ

ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ต้องอย่าลืมว่า ยานยนต์ไฮบรดิเป็นการท างานรว่มกัน

ระหว่างเคร ื่องยนต์ ICE และระบบไฟฟ้า ซึ่งในมุมของผู้บรโิภค ก็ต้องค านึงถึง

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาของท้ังสองระบบท่ีย่อมจะสูงกว่าระบบเดียวหรอืการใช้

เพียงเคร ื่องยนต์ ICE ท่ัวไป ท้ังยังมีความกังวลเร ื่องราคาขายต่อ (Resale) ท่ีอาจ

ต่ากว่าราคาขายมือหน่ึงมากกว่า 50% ภายในเวลาไม่กี่ปี จึงท าให้ผู้บรโิภคยังคงมอง

ยานยนต์เคร ื่องยนต์แบบท่ัวไปเป็นตัวเลือกความคุ้มค่าอันดับต้นๆ ส่วนในมุมของ

ผู้ประกอบการน้ัน แน่นอนว่า ตลาดยานยนต์เคร ื่องยนต์ ICE ท่ียังมีความต้องการใน

ประเทศอย่างต่อเน่ือง จึงไม่จูงใจผู้ประกอบการในการลงทุนด้านเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่ตลาดยานยนต์ EV อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็ย่อมจะท าให้ 

EV Ecosystem ในไทยเกิดขึ้นได้ยากและชา้กว่าประเทศอื่นๆ 

นอกจากน้ี หากผู้ประกอบการไทยไมป่รบัตัว ก็อาจเส่ียงสูญเสียตลาดส่งออกยานยนต์

ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะตลาดยุโรป ซึ่งถือเป็นภูมิภาคท่ีมีความกระตือรอืล้นใน

ประเด็นเร ื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นอย่างมากตลอดหลายปีท่ีผ่านมา และ

เม่ือปี 2014 ยุโรปก็ได้ออกกฎระเบียบก าหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์ของยุโรปท่ี

เรยีกว่า Euro610 ซึ่งมีความเข้มงวดในการควบคุมการปล่อยมลพิษมากกว่า Euro4 

ท่ีไทยยังใชอ้ยู่ในปัจจุบันมากกว่า 50% ในเกือบทุกองค์ประกอบ (รูปท่ี 18) ฉะน้ันแล้ว 

หากไทยยังยึดติดกับมรดกจากการเป็นฐานผลิตยานยนต์เคร ื่องยนต์ ICE เช่นเดิม

ต่อไป ก็จะยิ่งท าให้ล้าหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพ่ือรองรับฐาน

การผลิตยานยนต์ไฮบรดิในอนาคต และเสี่ยงท่ีจะสูญเสียตลาดส่งออกรถแบบ CBU 

ไปยุโรปท่ีในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลารฯ์ หรอืราว 6% ของตลาด

ส่งออกท้ังหมด11 ซึ่งเกือบท้ังหมดเป็นยานยนต์ ICE แบบเดิมแทบท้ังสิ้น 

รูปท่ี 18 เปรยีบเทียบมาตรฐาน Euro4 และ Euro6

ที่มา: scimath.org

Euro4 Euro6

CO 1 1

HC 0.1 0.1

NOx 0.08 0.06

PM no limit 0.005

Euro4 Euro6

CO 0.5 0.5

HC 0.3 0.17

NOx 0.25 0.08

PM 0.025 0.005

มลพิษ
ท่ีควบคุม

มลพิษ
ท่ีควบคุมส าหรบัเครื่องยนต์เบนซนิ ส าหรบัเครื่องยนต์ดเีซล

หน่วย: ปรมิาณมลพิษที่ยอมรบั (กรมัต่อกิโลเมตร)

ตารางก าหนดมาตรฐานไอเสีย
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รูห้รอืไม่? 
การขาดแคลนชิปอาจกระทบอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
มากกวา่ท่ีคิด

BOX 2
● ในช่วงท่ีเกิดวกิฤตการแพรร่ะบาดใหญ ่COVID-19 ผลักดันให้ความต้องการชิปเรง่ตัวขึ้นท่ัวโลกอย่างมาก 

จากมาตรการปิดเมืองในวงกว้างท่ีท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมคอนโซล และวัสดุอุปกรณ์

อื่นๆ เป็นท่ีต้องการและขาดแคลนอย่างหนัก สวนทางกับสายพานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีเรียก

ได้ว่าหยุดชะงักลงชั่วคราวจากปรากฎการณ์ “Supply chain disruption” ส่งผลให้ผู้ผลิตชิปปรับเปล่ียน 

Business line เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการตลาดหลักๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีใช้ดูแลสุขภาพทางไกล 

(Remote healthcare) อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม Work-at-home และอุปกรณ์ท่ีรองรับระบบการเรียน

ออนไลน์ ท าให้ผู้ผลิตต้องปรับลดก าลังการผลิตเพ่ือป้อนตลาดยานยนต์เป็นการชั่วคราว 

● ทว่า ตลาดยานยนต์กลับฟื้ นตัวเร็วกว่าท่ีหลายฝ่ายประเมินไว้ บวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ

นวตักรรมในยานยนต์ขั้นสูง (Advanced vehicles) ท าให้จ าเป็นต้องใช้ชิปมากขึ้นในทุกองค์ประกอบ

ต้ังแต่ระบบพวงมาลัย เซนเซอร์เบรก ระบบเสียงและเอนเทอร์เทนเมนต์ ไปจนถึงระบบกล้องถอยจอด 

ซ่ึงโดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time) และหากการ

ส่งมอบชิปล่าช้าออกไป ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการผลิตส่วนท่ีเหลือไปด้วย โดยคาดว่าจะกระทบการผลิต

ยานยนต์ยาวนานถึง 18 เดือน หรือราวปลายปี 202212

● ท้ังน้ี แมค้วามต้องการชิปท่ีน่าจะทรงตัวในระดับสูงต่อไป แต่การเพ่ิมก าลังการผลิตชิปอาจไมไ่ด้เรื่องง่าย

โดยส่วนใหญ่ก าลังการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากการปรับปรุง Productivity และจัดล าดับความส าคัญไปยังตลาดท่ี

จ าเป็นอื่นๆ มากขึ้น แต่เน่ืองจากบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกท่ีมีเพียงไม่ก่ีแห่ง ประกอบกับการเร่ง

ผลิตชิปส าหรับการผลิตจ านวนมาก (Mass production) จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและเครื่องจักรกลขั้น

สูงซ่ึงมีต้นทุนสูงมาก โดยเฉพาะการผลิตชิปท่ีมีขนาดเล็กในปัจจุบัน 

รูปท่ี 19 Supply chain เซมิคอนดักเตอร ์(ชปิ) ในอตุสาหกรรมยานยนต์

ที่มา: รูปโดย Counterpointresearch

12 https://www.cnbc.com/2021/05/07/chip-shortage-is-starting-to-have-major-real-world-consequences.html

Vehicle OEMsTier-1 
Suppliers

MCU/Power 
Semiconductors

Foundry OSAT
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Section3

ผู้ประกอบการไทย
กลุ่มไหน
ท่ีคาดวา่

จะได้รบัผลกระทบ
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แน่นอนว่า การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าท่ีก าลังกลายเป็นเมกะเทรนด์ ท าให้บรษิัทผู้ผลิต 

OEM ต้องเร่งปรับตัว โดยความต้องการรถยนต์ ICE ท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง สวนทาง

กับรถยนต์ไฟฟ้า xEV ท่ีน่าจะเห็นว ิ่งอยู่บนท้องถนนเพ่ิมข้ึน ผลักดันให้ผู้ผลิต OEM 

ต้องปรบัลดการผลิตยานยนต์ ICE (Downsizing) และหันไปท าตลาด xEV มากขึ้น 

นอกจากน้ี บรษิัทผู้ผลิต OEM ยังมอีีกหน่ึง Disruption จากผู้เล่นนอกตลาด โดยจาก

รูปท่ี 20 จะเห็นได้ถึงรูปแบบ Supply Chain อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีบรษัิทผู้ผลิต 

OEM อยู่บนยอดสุดของพีระมิด และไล่เรยีงลงมาตามล าดับ อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง 

เราเร ิม่เห็นบรษัิทผูผ้ลิต OEM ด้ังเดิม เร ิม่ถูกแย่งชงิส่วนแบ่งตลาดจากบรษัิทยักษ์ใหญ่

ในอุตสาหกรรมอื่นท่ีเข้ามาเล่นในตลาดยานยนต์สมัยใหม่มากขึ้น เช่น การรว่มลงนาม 

MoU ผลักดันธุรกิจยานยนต์ EV อย่างเต็มรูปแบบระหว่างบรษัิท SCG International 

ท่ีมีจุดแข็งด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่ายท่ีแข็งแกรง่ และบรษัิท BYD Auto Industry 

ท่ีเป็นผู้น าตลาดและมีความเชีย่วชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต

ยานยนต์ EV อันดับต้นๆ ของโลก 

>> บรษัิทผู้ผลิตได้รบัผลกระทบจากเมกะเทรนด์นีห้รอืไม่?



31

รูปท่ี 20 โครงสรา้งห่วงโซอ่ปุทานอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทย

ท่ีมา: ธปท. และ สถาบันยานยนต์ 

ยิ่งกว่าน้ัน การเติบโตของธุรกิจผู้ให้บริการ (Service Provider) ท าให้บริษัท

ผู้ผลิต OEM ถูกเปล่ียนบทบาทเป็นเพียงผู้ผลิตใน Supply chain เท่าน้ัน จากอีกหน่ึง

กระแสเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) ในการใชส้ินค้าและบรกิาร

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์คนเมืองรุน่ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มบ้านปู

กับพันธมิตรอย่าง HAUPCAR และ FOMM ได้ออกโครงการ “Banpu NEXT EV Car 

Sharing for Caring” ขยายธุรกิจไปสู่ผู้ให้บรกิารยานพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบ

ครบวงจร (Integrated Electric Vehicle Fleet Management) ท่ีมีบรกิาร

ตั้งแต่การให้ค าปรกึษา จัดหายานพาหนะไฟฟ้าให้เหมาะสมกับองค์กร และบรกิาร

หลังการขาย ขณะท่ีแสนสิรกิ็ได้เปิดตวั “Smart Move” แพลตฟอรม์ให้บรกิารระบบ

เชา่ยานพาหนะไฟฟ้าภายในโครงการของแสนสิร ิเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่

ในปัจจุบัน

>> แล้วจะส่งผลต่อธรุกิจยานยนต์ของไทยมากนอ้ยแคไ่หน?

แน่นอนว่า ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยน่าจะได้รบัผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้ง

การผลิตของ OEM โดยในปี 2019 ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.46 

ล้านล้านบาท 13 และเกือบท้ังหมดกระจุกอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

ซึ่งจ านวนผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 

30.8% ของมูลค่าตลาดท้ังหมด แต่กลับครองส่วนแบ่งรายได้มากถึง 94.1% หรอืกว่า 

1.37 ล้านล้านบาท ขณะท่ีมาจากผู้ประกอบการขนาดกลาง (M) และขนาดเล็ก (S) 

เพียง 4.8% และ 1.1% ตามล าดับ เท่าน้ัน (รูปท่ี 21) 

13 รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ข้อมูลจาก Enlite)

ผู้ผลิต/
ประกอบยานยนต์ 

(OEM)

ผู้ผลิตช้ินส่วน Tier1
Engines, Drivetrains, Steering, 

Suspension, Brake, Wheel, Tire, Body, 
Electronics and Electrical systems

ผู้ผลิตช้ินส่วน Tier2 และ Tier3
Stamping, Plastics, Rubber, Machining, 

Casting, Forging, Function, Electrical, Trimming

บรรษัทข้ามชาติ (MNCs) 
กิจการร่วมค้า (JV) และ
ผู้ประกอบการกิจการ
ขนาดใหญ่ (LSEs) 
559 ราย
(ก าลังแรงงาน 250,000 คน)

ผู้ประกอบการกิจการขนาดกลาง
และย่อม (SMEs) 

2,212 ราย 
(ก าลังแรงงาน 340,000 คน)
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รูปท่ี 21 มูลค่าตลาดชิน้ส่วนยานยนต์ไทยในป ี2019

ท่ีมา: Enlite และวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

นอกจากน้ี ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลาง (Tier 2) 

และผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก (Tier 3) ซึ่ งอยู่ฐานล่างสุดของพีระมิด (รูปท่ี 20) 

จึงมีความเสี่ยงสูงท่ีจะได้รบัผลกระทบหากผู้ผลิต OEM ปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้าง

การผลิตครัง้ใหญ่ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ท่ีมีมากกว่า 2,000 ราย ท่ีคอยป้อนวัตถุดิบหรอื

ชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการท่ีอยู่ใน Supply chain ท้ังบรษัิทผู้ผลิตรถยนต์ 

OEM ท่ีอยู่บนยอดสุดของพีระมิด และบรษัิทผู้ผลิตโมดลูและระบบต่างๆ (Tier 1) 

อ านาจการต่อรองต่าและต้นทุนการผลิตสูง ยังเป็นอีกข้อจ ากัดส าคัญในการปรบัตัวของ

ผู้ประกอบการไทย แม้ว่าในปี 2019 จะเป็นปีท่ีไม่สวยนักของผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยจาก

รายได้ (Revenue) ท่ีลดลงแล้ว แต่หากพิจารณาในแง่ของก าไรสุทธิ (Net profit)

แล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการขนาดเล็กขาดทุนสะสมมาโดยตลอด และขาดทุนมาก

ถึง 4.8% ในปี 2019 ซึ่งย่าแย่กว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ (รูปท่ี 21) 

โดย Krungthai COMPASS มองว่า ส่วนหน่ึงมาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

โดยมากท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้รบัจ้างผลิต โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยขนาดเล็ก ท่ี

มักมีปรมิาณค าสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างน้อยและไม่แน่นอน จึงท าให้มีอ านาจการต่อรอง

ราคาวัสดตุ่า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ยิ่งกว่าน้ัน สเปกชิน้ส่วนและวัสดุท่ีใช้

ในการผลิตท่ีมักถูกก าหนดมาแล้วจาก Carmakers หรอื Carmaker Suppliers

ส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการปรบัสเปกวัสดแุละขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากับ

เทรนด์ยานยนต์สมัยใหม่อย่างมาก

16,226 69,268

1,371,286

S          M          L

หน่วย: ล้านบาท

1.46
ล้านล้านบาท
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รูปท่ี 22 รายได้ (Revenue) และก าไรสุทธิ (Net profit) ของผู้ประกอบการชิน้ส่วนยานยนต์จ าแนกรายขนาด

ที่มา: Enlite และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Krungthai COMPASS มองว่า EV ก าลังเป็นอีกหน่ึงความท้าทายท่ีจะเป็นแรง

กระเพ่ือมส าคัญให้แก่ผู้ประกอบการช้ินส่วน 3 กลุ่มหลัก  

กลุ่มท่ี 1: กลุ่มท่ีคาดวา่จะได้รบัผลกระทบโดยตรง

● ผู้ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มระบบส่งก าลัง (Powertrain) และเครื่องยนต์ (Engine) และ 

Supply chain ท่ีเกี่ยวข้อง คิดเป็น 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการท้ังหมด และหากคิดเฉพาะ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่ม Powertrain และ Engine พบว่า มีมูลค่าตลาดสูงถึง 20.4% ของ

รายได้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนในตลาดท้ังหมด14 ท้ังน้ี โดยปกติแล้ว ยานยนตไ์ฟฟ้า BEV จะใช้

ชิ้นส่วนเพียง 5,000 ชิ้นต่อคัน เม่ือเทียบกับยานยนต์เคร ื่องยนต์ ICE ท่ีต้องใช้มากถึง 

30,000 ชิ้น โดยส่วนมากอยู่ในกลุ่มเคร ื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง ระบบเชื้อเพลิง ระบบ

ระบายความรอ้น ระบบควบคมุไอเสีย ระบบไฟฟ้าเคร ื่องยนต์ ระบบแบตเตอร ีแ่บบเก่าท่ีจะ

ถูกแทนท่ีด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้า อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะสั้น ยังคงมีความต้องการชิ้นส่วน

กลุ่มน้ีต่อไปจากรถยนต์ไฮบรดิท่ียังเป็นรถพลังงานไฟฟ้าท่ีมีระบบเคร ื่องยนต์สันดาปภายใน

ท่ีใชน้้ามันเป็นเชื้อเพลิงหลัก แต่ในระยะยาว น่าจะได้รบัผลกระทบเพ่ิมข้ึนจากยานยนต์ BEV 

ท่ีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

● ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่มกระบวนการเชื่อมโลหะ โดยเฉพาะกระบวนการด้านเทคโนโลยี

วัสดท่ีุต่อยอดไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยีการออกแบบวัสดุ คาดว่าจะมีแนวโน้ม

เปล่ียนจากการใชว้ัสดหุลักท่ีเป็นเหล็กอย่างเดียว (Steel Unibody) เป็นการใช้วัสดุหลาย

ประเภทเข้าด้วยกัน (Multi-Material Concept: MMC)15 ตามคอนเซ็ปต์ยานยนต์น้าหนัก

เบาในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการเชื่อมต่อวัสด ุMMC จะไม่ได้ใชเ้ทคนิคการเชื่อมโลหะเชน่เดิม 

แต่จะใช้กาว (Adhesive) และการจับยึดต่างๆ (Advanced Fasteners) ทดแทน 

เน่ืองจากวัสด ุMMC มีจุดหลอมเหลวท่ีแตกต่างกัน 

14 หมายถึง รายได้จากผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผลิตเฉพาะ Powertrain และ Engine ในปี 2019 เท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมผู้ผลิตที่ผลิตชิ้นส่วนชนิดอ่ืนหรอื
กระจายไปท าธุรกิจอื่นรว่มด้วย
15 อ้างอิงจากสถาบนัยานยนต์ 

6.3%

10.6%

-4.8%

10.5%
11.6%

-1.5%

5.4%

7.5%

-0.4%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

2017 2018 2019

-1,446 -308 -203 -196

275 1,652 3,206 2,950

72,530

84,709

105,141 103,556

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000
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Net profit (ล้านบาท)

S          M          L

Revenue (%YoY)
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รูปท่ี 23 โครงสรา้งผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ไทยในแต่ละโมดลูที่เปน็สมาชกิสถาบนัยานยนต์

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ (ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 2021)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)

กลุ่มท่ี 2: กลุ่มท่ียังเกาะไปกับเทรนด์น้ี แต่ต้องได้รบัการพัฒนาต่อยอด

● ผู้ผลิตชิ้นส่วนท่ีสามารถใช้ร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้าได้ แม้ว่าผู้ผลิตไทยจะมีฝีมือท่ีค่อนข้าง

ประณีตในการประกอบข้ึนรูปและควบคุมคุณภาพชิ้นส่ วนดีกว่าผู้ ผ ลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศใกล้เคียง ท้ังในส่วนของโครงรถและตัวถัง (Body) ระบบช่วงล่าง 

(Suspension) รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์อะลูมิเนียม เช่น จานล้อ ฝากระโปรงหน้า 

ฝากระโปรงหลัง รวมถึงชุดตกแต่งภายใน ขณะท่ีบางส่วนยังสามารถใช้วัตถุดิบหลักใน

ประเทศเพ่ือลดต้นทุนได้เพ่ิมเติม เชน่ ยางนอก-ยางในของรถ อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตชิ้นส่วน

ของไทยกลับยังใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตน้อย ท าให้ประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการผลิตค่อนข้างต่า สวนทางกับต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

● ผู้ประกอบการท่ีอยู่ ในตลาดชิ้นส่วนอะ ไหล่ทดแทน (Replacement Equipment 

Manufacturing: REM) น่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบในระยะสั้น-ปานกลาง เน่ืองจาก

การซ่อมแซมอะไหล่ส่วนท่ีสึกหรอ การบ ารุงรักษา หรอืข้อจ ากัดในการใช้งานอื่ นๆ 

จะเร ิม่มีความจ าเป็นมากข้ึนเม่ืออายุการใช้งานตั้งแต่ 5-7 ปีขึ้นไป เม่ือเทียบกับวัฎจักร

การใช้งานรถโดยท่ัวไปจะอยู่ท่ีราว 10-12 ปี นอกจากน้ี ความระมัดระวังในการจับจ่าย

และก าลังซื้อท่ีได้รับแรงกดดันรอบด้านในปัจจุบัน ท าให้ผู้บรโิภคอาจพิจารณารถ

มือสองเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ซึ่งเหล่าน้ีล้วนท าให้ตลาด REM ยังเป็นท่ีต้องการท้ังในและ

ต่างประเทศ

Chassis (540)
Powertrain and 

Engine (809)
Electrical and 

Electronic (309)
Body (423) Process (1.215)

ระบบเบรก (164)

ระบบเกียร์ (57)

ระบบชว่งล่าง (177)

ระบบล้อ (87)

เพลาและเฟรม (55)

ระบบระบาย
ความรอ้น (60)

การจดัเก็บพลังงาน/
แบตเตอรี ่(56)

ระบบเครื่องยนต์
(440)

ระบบไอเสีย (50)

ระบบเชื้อเพลิง (70)

ระบบแอร์ (54)

ระบบชารจ์
พลังงาน (4)

หน่วยควบคมุ 
(13)

อปุกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์(142)

ระบบไฟ (39)

Body work 
(229)

หมวดกระจก (3)

Interior (118)

ระบบความปลอดภัย
(38)

สายพาน (55)

การหล่อ (74)

การขึ้นรปู (55)

การอบชุบ(19)

การตัดเฉือน 
(134)

หน่วยคมุก าลัง 
(10)

ระบบส่งผ่าน
(101)

มอเตอร/์
เจเนอเรเตอร ์(22)

ระบบจา่ยไฟ (11)

ระบบเสียงเตือน/
แตร (46)

การชุบและ
เคลือบสี (56)

การขึ้นรปู (256)

การขึ้นรปูพลาสตกิ 
(194)

การขึ้นรปูยาง (77)

การปั๊ ม (173)

การปรบัพ้ืนผิว 
(65)

การเชื่อมโลหะ 
(55)

ส่ิงทอ/เครื่องหนัง
(2)
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อย่างไรก็ดี ด้วยการผลิตชิน้ส่วน REM ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง ข้ันตอนการ

ผลิตท่ีไม่ซับซ้อน และเน้นแรงงานเข้มข้นเป็นหลัก จึงท าให้คุณภาพสินค้ามีความ

หลากหลาย ส่งผลให้ในระยะต่อไป คาดว่า การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จะมกีารน าเอาเทคโนโลยี

และนวตักรรมเข้ามาใช้รว่มด้วยมากขึ้น เพ่ือให้การผลิตมคีวามแมน่ย า รวดเร็ว และมีความ

ปลอดภัยมากกวา่การใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว ซึ่งน่ันก็ย่อมจะกระทบผู้ประกอบการ

และแรงงานในกลุ่มน้ีด้วยเช่นกัน 

กลุ่มท่ี 3: กลุ่มท่ีได้รบัอานิสงส์จากเมกะเทรนด์น้ี

● ผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว ต้นทุนแบตเตอร ี่ท่ีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วน

สูงถึง 30% ของต้นทุนท้ังหมด แต่คาดว่าในอนาคต ต้นทุนแบตเตอร ีจ่ะมีแนวโน้มลดลงจาก

การเพ่ิมก าลังการผลิตแบตเตอร ี่ให้เพียงพอกับความต้องการรถยนต์ xEV ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

จนเกิดเป็น Economies of Scale ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตชุด

แบตเตอร ี ่(Battery Packs) ไม่ว่าจะเป็น การน าเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอร ีลิ่เธียมไอออน

แบบใหม่ๆ มาใช้เพ่ิมความจุพลังงาน (Energy Capacity) เพ่ิมประสิทธิภาพในการชาร์จ

พลังงานได้เต็มเรว็ขึ้น ท้ังยังเพ่ิมอายุการใช้งานของแบตเตอร ีใ่ห้ยาวนานข้ึน ซึ่งก็จะท าให้

ประสิทธิภาพของแบตเตอร ีไ่ฟฟ้าดีข้ึนกว่าในอดีตค่อนข้างมาก และจะยิ่งชว่ยเสรมิสมรรถนะ

การขับเคล่ือนของรถยนต์ xEV ให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพรอ้มกับต้นทุนการ

ผลิตรถยนต์ xEV ท่ีลดลง 

อย่างไรก็ดี ไทยยังขาดวัสดุต้นน้าท่ีเป็นหัวใจหลักของยานยนต์ EV อย่าง “ลิเธียมไอออน” 

เพื่อน ามาท าเป็นแบตเตอร ีส่ าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแรลิ่เธียมส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศท่ี

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง และญี่ปุ่น 

ขณะท่ีไทยท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้น าเข้าจากจนีและญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่า

สูงถึง 200 ล้านดอลลารฯ์ ดังรูปท่ี 24

รูปท่ี 24 มูลค่าการส่งออกลิเธียมไอออนทั่วโลกจ าแนกรายประเทศ* 

ท่ีมา: Trademap
หมายเหตุ: *HS code 850760
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● ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร ์แผงวงจรรวม 

แผงวงจรพิมพ์ หน่วยควบคุมกลางต่างๆ เพื่อใช้ในระบบส่งก าลังและหน่วยควบคุม

แบตเตอร ี่อีกหลายชิ้นท่ีแตกต่างออกไปจากระบบรถยนต์ ICE เช่น DC Converter, 

On-board Charger, Electric Circuit Breaker (รูปท่ี 22) ตลอดจนการเชื่อมโยงในส่วน

ของ Battery Packs นอกจากน้ี การต่อยอดคอนเซ็ปต์ยานยนต์แห่งโลกอนาคต เช่น 

รถยนต์อัจฉรยิะ (Smart car) ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous vehicle) หรอื

ยานยนต์ท่ีมีการเชื่อมโยงถึงกัน (Connected vehicle) ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัย

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท้ังสิ้น

● ผู้ผลิตวัสดุน้าหนักเบาและแข็งแรง โดยอัตราสิ้นเปลืองพลังงานก็เป็นอีกปัจจัยหลัก

ในการตัดสินใจเลือกซื้อยานยนต์ของคนไทย16 ซึ่งจากการศึกษา พบว่า น้าหนักตัวรถท่ี

เพ่ิมข้ึนราว 1 ใน 3 จะท าให้อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพ่ิมข้ึนถึง 10%17 ยิ่งกว่าน้ัน ส าหรบั

ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว การแบกรบัน้าหนักจากแบตเตอร ีไ่ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอีกราว 300-500 

กิโลกรมั ก็ย่อมส่งผลต่อสมรรถนะการขับข่ีและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ดังน้ัน วัสดท่ีุมี

น้าหนักเบาและแข็งแรงอย่างอะลมิูเนียม จงึคาดว่าจะมีบทบาทกับยานยนต์ xEV มากขึ้น 

ท้ังในส่วนของโครงสรา้ง ฝาปิด กลุ่มชิน้ส่วนท่ีไม่เคล่ือนท่ี รวมถึงกล่องบรรจุแบตเตอร ี่

ไฟฟ้า ดังเช่นตัวอย่างยานยนต์ไฟฟ้า Tesla Model S ท่ีใช้อะลูมิเนียมเกือบท้ังหมด

ส าหรับ Body และ Chassis18 เพื่อให้ยานยนต์มีน้าหนักเบาและสามารถลดการใช้

พลังงานในการขับเคล่ือนได้สูง 

รูปท่ี 25 ประมาณการสัดส่วนการใชอ้ะลมูิเนยีมในส่วนของตัวถังและฝาปดิเทียบสว่นประกอบทัง้หมด

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์

16 จากการส ารวจโดย Ford Motor Company ครอบคลุม 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟกิ ชี้ให้เห็นวา่ คนไทยมากกวา่ 79% ให้ความส าคัญกับ
ประสิทธภิาพในการประหยัดน้ามันมากกวา่พลังของเครื่องยนต์ (2016)
17 อ้างอิงจาก the European Council for automotive R&D (EUCAR)
18 อ้างอิงจาก https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
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19 อ้างอิงจากสถาบนัยานยนต์

นอกจากน้ี กลุ่มพลาสติกก็ น่าจะได้อานิสงส์ร่วมด้วย เช่น พอลิโพรพิลีน (PP)

ท่ีมักถูกน ามาใชผ้ลิตเป็นชิน้ส่วนยานยนต์ โดยจดัเป็นหน่ึงในวัสดุท่ีมีน้าหนักเบา ราคาถูก 

ทนทานต่อสารเคมี สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นใยท่ีมีความแข็งแรงได้ จึงมักถูกน ามาใช้

ผลิตชิน้ส่วนกันชน (Bumpers) และแผ่นบังโคลน (Wheel Housing) เช่นเดียวกับ

พอลิยูรเีทน (PU) ท่ีมักถูกน าไปใช้งานในกลุ่มวัสดุเคลือบผิว (Coatings) กลุ่มยาง 

(Elastomers) และกลุ่มโฟม (Foams) ตลอดจนพอลิไวนิลค์คลอไรด์ (PVC)

กมั็กถูกน ามาข้ึนรูปเป็นชิน้งานได้หลากหลาย จงึถูกน ามาใช้เป็นแผงติดเข็ม หน้าปัด

และสวทิชข์องเคร ื่องยนต ์(Instrument Panel) และปลอกหุ้มสายไฟ (Sheathing) 

ในยานยนต์19
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและสื่อมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จงึได้รบัเชญิเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอยา่งต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี
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การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ดร.มานะ นิมิตรวานิช

ผู้อ านวยการฝ่าย

ดร. มานะ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเงนิ 

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร. มานะ เคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตรท่ี์ 

Tisco Financial Group ผู้บรหิารงานวจิยัท่ี บรษัิท ศูนย์วจิัยกสิกรไทย และมี

ประสบการณ์ภาครัฐเป็นเศรษฐกรอาวุโส ท่ีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.มานะ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปรญิญาโท Economics จาก University of Illinois, Urbana Champaign  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และปรญิญาเอกด้านเศรษฐศาสตร ์จาก Claremont 

Graduate University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนรฐับาลไทย

Analyst

พิมฉัตร มีความรูค้วามเชีย่วชาญด้านการวเิคราะห์และการพัฒนาตลาดทุน 

รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า 5 ปี โดยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย 

เคยรว่มงานกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อีกท้ังยังมีประสบการณ์

ด้านงานวจิยัรายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการ

ลงทุนใน EEC ท่ีศูนย์วจิยักสิกรไทย

พิมฉัตร จบการศึกษาระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ด้านเศรษฐศาสตร ์

(หลักสูตรสองภาษา) จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และปรญิญาโทด้าน 

Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจกัร
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