
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.  

Key Highlights:  

Research 
Note 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการท่ีบริษัทผู้ผลิต OEM ต้องปรับลดการผลิต
ยานยนต์ ICE (Downsizing) ท าให้ผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ท่ี 
อยู่ใน Tier 2 และ 3 ท่ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะผู้ผลิตช้ินส่วนเก่ียวข้องกับระบบส่งก าลังและ
เครื่องยนต์   

Krungthai COMPASS ประเมินว่า ยอดใช้ยานยนต์ xEV สะสม
จะแตะท่ี 1 ล้านคันได้ในปี 2028 หรือขยายตัวเฉล่ียปีละ 23.7% 
จากแรงผลักดันของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเป็นส าคัญ ท้ังน้ี การ
สรา้งความเช่ือม่ันจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือขยายตลาดในประเทศ
จะเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญท่ีจะต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าในอนาคตดังท่ีภาครัฐต้ังเป้าไว้ โดยเฉพาะการเร่งสร้าง 
EV landscape อย่างการเพ่ิมโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าให้
ครอบคลุมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านภาษีท่ีจูงใจผู้ซ้ือ
กวา่ในปัจจุบัน 

อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยพรอ้มแค่ไหน? 

May 6, 2021 

นักวเิคราะห์ 

พิมฉัตร เอกฉันท์ 
0-2208-3589 
pimchatr.ekkachan@krungthai.com 

เมื่อกระแส EV ก าลังกลายเป็นเมกะเทรนด์ 
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Research  
Note 

ปัจจบุันอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยถูกขับเคล่ือนโดย Global Manufacturer 

เป็นหลัก โดยเฉพาะบรษัิทสัญชาติญี่ปุ่น โดยไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบยานยนต์

เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ท่ีส าคัญของ

ผู้ผลิตระดับโลกหลายค่าย อาทิ Toyota Honda Isuzu และ Nissan ท้ังยังเป็นฐาน

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือส่งออก ต้ังแต่ชิ้นส่วนตัวถัง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบ

บังคับเล้ียว ชิ้นส่วนระบบเบรก (รูปท่ี 1) จนเกิดเป็น Supply chain ท่ีแข็งแกร่งใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่กลับอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลาง 

(Tier 2) และผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก (Tier 3) ซึ่งอยู่ฐานล่างสุดของพีระมิด (รูปท่ี 

2) และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งมีมากกวา่ 

2,000 ราย1/ ท่ีคอยป้อนวตัถุดิบหรอืชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการท่ีอยู่ใน Supply 

chain ท้ังบรษัิทผู้ผลิตรถยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

ท่ีอยู่บนยอดสุดของพีระมิด และบริษัทผู้ผลิตโมดูลและระบบต่างๆ (Tier 1) จึงมี

ความเส่ียงสูงท่ีจะได้รบัผลกระทบหากผู้ผลิต OEM ปรบัเปล่ียนเชิงโครงสรา้งการผลิต

ครัง้ใหญ่ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ 

> > สถานการณ์ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์
ในปัจจบุันเป็นอย่างไร? 

รายช่ือผู้ผลิตระดับโลกท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในไทย 

ท่ีมา: งานส่งเสรมิการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI), สถาบันยานยนต์ และ Thailand industry 
หมายเหตุ: *กรอบสีฟา้ หมายถึง บรษัิทสัญชาติญ่ีปุ่น   
                **ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีอยู่ในกลุ่ม 100 อันดับแรกของโลก 

บรษัิทผู้ประกอบและผลิตชิน้ส่วนรถยนต์รายส าคัญของโลกมฐีานการผลิตในไทย* 

1/ อ้างอิงจากรายช่ือสมาชิกของสถาบันยานยนต์ 

กลุ่มผู้ผลิต/ประกอบยานยนต์ กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วน** 

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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ท่ีมา: ธปท. และ สถาบันยานยนต์  

โครงสรา้งห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย 

ผู้ประกอบการในธรุกิจยานยนต์ส่วนใหญเ่ปน็กลุม่ SMEs 

นอกจากนี้ อ านาจการต่อรองต่าและต้นทุนการผลิตสูง เป็นข้อจ ากัดส าคัญต่อการ

ปรบัตัวของผู้ประกอบการไทย ซ่ึงโดยมากแล้ว สเปกชิ้นส่วนและวสัดุท่ีใช้ในการผลิต 

มักถูกก าหนดมาแล้วจาก Carmakers หรือ Carmaker Suppliers ส่งผลให้การ

ปรบัสเปกวสัดุและขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็น

อุปสรรคส าคัญแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยท่ีท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต 

ย่ิงกว่านั้น ผู้ประกอบการไทยขนาดเล็กท่ีถูกว่าจ้างผลิต มักมีปริมาณค าส่ังซ้ือ

ค่อนข้างน้อย จึงท าให้มีอ านาจการต่อรองราคาวัสดุต่า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต

ค่อนข้างสูง  

แน่นอนวา่ การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าท่ีก าลังกลายเป็นเมกะเทรนด์ ท าให้บรษัิท 

ผู้ผลิต OEM ต้องเรง่ปรบัตัว และย่อมจะกระทบผู้ประกอบการไทยอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ โดยความต้องการรถยนต์ ICE ท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง สวนทางกับ

รถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท (Any Electric Vehicle: xEV)2/ ท่ีน่าจะเห็นวิง่อยู่บน

ท้องถนนเพ่ิมขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิต OEM ต้องปรับลดการผลิตยานยนต์ ICE 

(Downsizing) และหันไปท าตลาด xEV มากขึ้น โดยจากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ ผู้ผลิต 

OEM ยักษ์ใหญไ่ด้วางเป้าการผลิตรถยนต์ xEV รุน่ใหม่ๆ ตลอดทศวรรษนับจากนี้ ซึ่ง

จะย่ิงเสรมิให้ตลาด xEV ท่ัวโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับท่ี IHS Markit 

ได้ประเมินว่า ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าสะสมท่ัวโลกอาจแตะระดับ 12.2 ล้านคัน ในปี 

2025 เพ่ิมขึ้นมากจากปัจจุบันท่ีอยู่ท่ี 4.25 ล้านคัน   

2/ รถยนต์ไฟฟา้ (Electric Vehicle) สามารถแบ่งออกได้เป็น 1) รถยนต์ท่ีมีระบบการท างานของเครื่องยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์สองระบบ
ท างานรว่มกัน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วหมายถึงการท างานรว่มกันระหวา่งระบบสันดาปภายในท่ีใช้น้ามันเป็นเช้ือเพลิงท างานรว่มกับระบบมอเตอร์
ไฟฟา้ แบ่งออกเป็น รถยนต์ไฟฟา้ไฮบรดิ (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟา้แบบเสียบปล้ัก (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle: PHEV) และ 2) รถยนต์ท่ีมีระบบการท างานท่ีใช้ไฟฟา้จากแบตเตอรี ่100% (Battery Electric Vehicle: BEV) 

ผู้ผลิต/ 
ประกอบยานยนต์  

(OEM) 

ผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier1 
Engines, Drivetrains, Steering, 

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

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

Casting, Forging, Function, Electrical, Trimming 

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

ผู้ประกอบการกจิการขนาดกลาง 
  และย่อม (SMEs)  

     2,212 ราย  
            (ก าลังแรงงาน 340,000 คน) 
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ท่ีมา: Boston Consulting Group (2021) และ Deloitte (2020)  

Timeline เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ผลิต OEM แต่ละแบรนด์ ระหวา่งปี 2020-2030 

ประมาณการสัดส่วนยานยนต์ xEV ท่ัวโลกรายประเภท 
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บรษัิทผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกหันมาท าตลาด xEV มากขึ้น 

xEV share ท่ัวโลก (%) 

HEV 

PHEV  

BEV 
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 ผู้ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มระบบส่งก าลัง (Powertrain) และเครื่องยนต์ (Engine)  

คิดเป็น 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการท้ังหมด ซึ่งโดยปกติแล้ว ยานยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) 

จะใช้ชิ้นส่วนเพียง 5,000 ชิ้นต่อคัน เมื่อเทียบกับยานยนต์เครื่องยนต์ ICE ท่ีต้องใช้

มากถึง 30,000 ชิ้น โดยส่วนมากอยู่ในกลุ่มเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง ระบบเชื้อเพลิง 

ระบบระบายความรอ้น ระบบควบคมุไอเสีย ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ รวมถึงระบบแบตเตอรี่

แบบเก่า ท่ีจะถูกแทนท่ีด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้า อย่างไรก็ดี คาดวา่ในระยะส้ัน ยังคงมีความ

ต้องการชิ้นส่วนกลุ่มนี้ต่อไปจากรถยนต์ไฮบรดิ3/ท่ียังเป็นรถพลังงานไฟฟ้าท่ีมีระบบ

เครื่องยนต์สันดาปภายในท่ีใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิงหลัก แต่ในระยะยาว น่าจะได้รับ

ผลกระทบเพ่ิมขึ้นจากรถยนต์ BEV ท่ีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่มกระบวนการเชื่อมโลหะ โดยเฉพาะกระบวนการด้านเทคโนโลยี

วสัดุท่ีต่อยอดไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบวสัดุจะเปล่ียนไปจากการใช้วสัดุหลัก

ท่ีเป็นเหล็กอย่างเดียว (Steel Unibody) เป็นการใช้วสัดุหลายประเภทเข้าด้วยกัน 

(Multi-Material Concept: MMC)4/ ตามคอนเซ็ปต์ยานยนต์น้าหนักเบาในปัจจุบัน 

ท้ังนี้ กระบวนการเชื่อมต่อวสัดุ MMC จะไม่ได้ใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะเช่นเดิม แต่จะ

ใช้กาว (Adhesive) และการจับยึดต่างๆ (Advanced Fasteners) ทดแทน เนื่องจาก

วสัดุ MMC มีจุดหลอมเหลวท่ีแตกต่างกัน   

โครงสรา้งผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในแต่ละโมดูลท่ีเป็นสมาชิกสถาบันยานยนต์ 

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

กลุ่มท่ี 1: กลุ่มท่ีคาดวา่จะได้รบัผลกระทบโดยตรง 

ผู้ประกอบการไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Powertrain และ Engine จะได้รบัผลกระทบโดยตรง 

3/  นับรวมท้ังรถยนต์ไฮบรดิ (HEV) และ รถยนต์ปล๊ักอินไฮบรดิ (PHEV) 
4/  อ้างอิงจากสถาบันยานยนต์   

> > แล้วการเข้ามาของยานยนต์ xEV จะส่งผลต่อธุรกิจยานยนต์
ไทยมากน้อยแค่ไหน? 

  

 

Chassis (540) 
Powertrain and 

Engine (809) 
Electrical and 

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

ระบบเบรก (164) 

ระบบเกียร ์(57) 

ระบบช่วงล่าง (177) 

ระบบล้อ (87) 

เพลาและเฟรม (55) 

ระบบระบาย 
ความรอ้น (60) 

การจัดเก็บพลังงาน/ 
แบตเตอรี ่(56) 

ระบบเครื่องยนต์
(440) 

ระบบไอเสีย (50) 

ระบบเชื้อเพลิง (70) 

ระบบแอร ์(54) 

ระบบชารจ์
พลังงาน (4) 

หน่วยควบคุม (13) 

อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์(142) 

ระบบไฟ (39) 

Body work 
(229) 

หมวดกระจก (3) 

Interior (118) 

ระบบความปลอดภัย 
(38) 

สายพาน (55) 

การหล่อ (74) 

การข้ึนรูป (55) 

การอบชุบ(19) 

การตัดเฉือน (134) 

หน่วยคมุก าลัง (10) 

ระบบส่งผ่าน (101) 

มอเตอร/์ 
เจเนอเรเตอร ์(22) 

ระบบจ่ายไฟ (11) 

ระบบเสียงเตือน/
แตร (46) 

การชุบและ 
เคลือบสี (56) 

การข้ึนรูป (256) 

การข้ึนรูปพลาสติก 
(194) 

การข้ึนรูปยาง (77) 

การปั๊ ม (173) 

การปรบัพ้ืนผิว 
(65) 

การเชื่อมโลหะ (55) 

ส่ิงทอ/เครื่องหนัง
(2) 
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ผู้ผลิตชิ้นส่วนท่ีสามารถใช้รว่มกับยานยนต์ไฟฟ้าได้ แม้วา่ผู้ผลิตไทยจะค่อนข้างมีฝีมือ

ประณีตในการประกอบขึ้นรูปและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนได้ดีกว่าผู้ผลิตชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในประเทศใกล้เคียง ท้ังในส่วนของโครงรถและตัวถัง (Body) ระบบช่วงล่าง 

(Suspension) รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์อะลูมิเนียม เช่น จานล้อ ฝากระโปรงหน้า  

ฝากระโปรงหลัง รวมถึงชุดตกแต่งภายใน นอกจากนี้ บางส่วนยังสามารถใช้วตัถุดิบ

หลักในประเทศเพ่ือลดต้นทุนได้เพ่ิมเติม เช่น ยางนอก-ยางในของรถ 

อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยกลับยังใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตน้อย 

ท าให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตค่อนข้างต่า สวนทางกับต้นทุนท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น รวมถึงการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ท่ีผลิตอุปกรณ์

เฉพาะส าหรบัยานยนต์สมัยใหม่มากขึ้น เช่น BYD ซึ่งเป็นบรษัิทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของจีนท่ีมีจุดเริม่ต้นเพียงการผลิตแบตเตอรีเ่พ่ือป้อนให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโซลาร์เซลล์ เช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์ระดับโลกอย่าง Apple ท่ีได้รว่มเป็นพันธมิตรกับ Hyundai Kia พัฒนารถยนต์

ไฟฟ้าแบบไรค้นขับ เป็นต้น 

   ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในตลาดชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment 

Manufacturing: REM) น่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบในระยะส้ัน-ปานกลาง เนื่องจาก

การซ่อมแซมอะไหล่ส่วนท่ีสึกหรอ การบ ารุงรักษา หรือข้อจ ากัดในการใช้งานอื่นๆ  

จะเริม่มีความจ าเป็นมากขึ้นเมื่ออายุการใช้งานต้ังแต่ 5-7 ปีขึ้นไป เมื่อเทียบกับวฎัจักร

การใช้งานรถโดยท่ัวไปจะอยู่ท่ีราว 10-12 ปี นอกจากนี้ ความระมัดระวังในการจับจ่าย

และก าลังซื้อท่ีได้รบัแรงกดดันรอบด้านในปัจจุบัน ท าให้ผู้บรโิภคอาจพิจารณารถมือสอง

เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซ่ึงเหล่านี้ล้วนท าให้ตลาด REM ยังเป็นท่ีต้องการท้ังในและ

ต่างประเทศ 

แต่ด้วยการผลิตชิ้นส่วน REM ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ขั้นตอนการผลิต

ไม่ซับซ้อน และเน้นแรงงานเข้มข้นเป็นหลัก จึงท าให้คุณภาพสินค้ามีความหลากหลาย 

ส่งผลให้ในระยะต่อไป คาดวา่ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จะมีการน าเอาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเข้ามาใช้ร่วมด้วยมากขึ้น เพ่ือให้การผลิตมีความแม่นย า รวดเร็ว และมี

ความปลอดภัยมากกว่าการใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว ซึ่งน่ันก็ย่อมจะกระทบ

ผู้ประกอบการและแรงงานในกลุ่มน้ีด้วยเช่นกัน 

กลุ่มท่ี 2: กลุ่มท่ียังเกาะไปกับเทรนด์น้ี แต่ต้องได้รบัการพัฒนาต่อยอด 
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1 2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 9 

10 

11 

แบตเตอรี ่

Traction Motor 

ระบบปรบัอากาศด้วยไฟฟ้าหรอืช้ินส่วน 

ระบบบรหิารจดัการแบตเตอรี ่ 

1 

2 

3 

4 

ระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) 

On-board Charger 

สายชาร์จแบตเตอรีแ่ละเต้ารบั/เต้าเสียบ 

DC และ DC Converter 

Inverter 

อปุกรณ์ชารจ์แบตเตอรีแ่บบพกพา 

Electric Circuit Breaker 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ส่วนประกอบ/ช้ินส่วนท่ีจ าเป็นส าหรบัผลิตยานยนต์ xEV 

ท่ีมา: BOI 

ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์มส่ีวนส าคัญในระบบส่งก าลังและหน่วยควบคมุของยานยนต์ xEV 

กลุ่มท่ี 3: กลุ่มท่ีได้รบัอานิสงส์จากเมกะเทรนด์น้ี 

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว ต้นทุนแบตเตอรี่ท่ีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ามี

สัดส่วนสูงถึง 30% ของต้นทุนท้ังหมด แต่คาดว่าในอนาคต ต้นทุนแบตเตอรี่จะมี

แนวโน้มลดลงจากการเพ่ิมก าลังการผลิตแบตเตอรี่ให้เพียงพอกับความต้องการ

รถยนต์ xEV ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจนเกิดเป็นการประหยัดต่อขนาด ตลอดจนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิตชุดแบตเตอรี่ (Battery Packs) ไม่ว่าจะเป็น การน า

เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหม่ๆ มาใช้เพ่ิมความจุพลังงาน 

(Energy capacity) เพ่ิมประสิทธิภาพในการชาร์จพลังงานได้เต็มเร็วขึ้น ท้ังยัง

เพ่ิมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น ซ่ึงก็จะท าให้ประสิทธิภาพของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าดีขึ้นกว่าในอดีตค่อนข้างมาก และจะย่ิงช่วยเสริมสมรรถนะการ

ขับเคล่ือนของรถยนต์ xEV ให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพรอ้มกับต้นทุน

การผลิตรถยนต์ xEV ท่ีลดลง  

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจร

รวม แผงวงจรพิมพ์ หน่วยควบคมุกลางต่างๆ เพ่ือใช้ในระบบส่งก าลังและหน่วยควบคุม

แบตเตอรีอ่ีกหลายชิ้นท่ีแตกต่างออกไปจากระบบรถยนต์ ICE เช่น DC Converter, 

On-board Charger, Electric Circuit Breaker (รูปท่ี 5) ตลอดจนการเชื่อมโยง

ในส่วนของ Battery Packs นอกจากนี้ การต่อยอดคอนเซ็ปต์ยานยนต์แห่งโลก

อนาคต เช่น รถยนต์อัจฉรยิะ (Smart car) ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous 

vehicle) หรือ ยานยนต์ท่ีมีการเชื่อมโยงถึงกัน (Connected vehicle) ก็ล้วน

แล้วแต่จะต้องอาศยัชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์ท้ังส้ิน 
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ผู้ผลิตวสัดุน้าหนักเบาและแข็งแรง โดยอัตราส้ินเปลืองพลังงานก็เป็นอีกปัจจัยหลัก

ในการตัดสินใจเลือกซื้อยานยนต์ของคนไทย5/ ซึ่งจากการศึกษา พบวา่ น้าหนักตัวรถ

ท่ีเพ่ิมขึ้นราว 1 ใน 3 จะท าให้อัตราการส้ินเปลืองพลังงานเพ่ิมขึ้นถึง 10%6/ ย่ิงกวา่นั้น 

ส าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว การแบกน้าหนักจากแบตเตอรีไ่ฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นอีกราว 300-

500 กิโลกรัม ก็ย่อมส่งผลต่อสมรรถนะการขับขี่และอัตราการส้ินเปลืองพลังงาน 

ดังนั้น วสัดุท่ีมีน้าหนักเบาและแข็งแรงอย่างอะลูมิเนียม (รวมถึงพลาสติกบางประเภท 

และวัสดุ Composite) จึงคาดวา่จะมีบทบาทกับรถยนต์ xEV มากขึ้น ท้ังในส่วนของ

โครงสร้าง ฝาปิด กลุ่มชิ้นส่วนท่ีไม่เคล่ือนท่ี รวมถึงกล่องบรรจุแบตเตอรี่ไฟฟ้า 

ดังเช่นตัวอย่างยานยนต์ไฟฟ้า Tesla Model S ท่ีใช้อะลูมิเนียมเกือบท้ังหมดส าหรับ 

Body และ Chassis7/ เพ่ือให้ยานยนต์มีน้าหนักเบาและสามารถลดการใช้พลังงานใน

การขับเคล่ือนได้สูง   

5/ จากการส ารวจโดย Ford Motor Company ครอบคลุม 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ช้ีให้เห็นว่า คนไทยมากกว่า 79% ให้ความส าคัญกับ
ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ามันมากกวา่พลังของเครื่องยนต์ (2016) 

6/อ้างอิงจาก the European Council for automotive R&D (EUCAR) 
7/ อ้างอิงจาก https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/ 
8/ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=125377&language=en  
9/ หมายถึง ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟา้สะสมท้ังหมด (xEV) ในปี 2020 ซ่ึงแบ่งออกเป็นรถยนต์ไฮบรดิ 186,272 คัน และ BEV 5,685 คัน 

ในแง่ของความพร้อมของเม็ดเงินลงทุน พบว่าค่ายบริษัทผู้ผลิต OEM ได้ยื่นขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI มาต้ังแต่ปี 2017 และปัจจุบันมีโครงการท่ียื่นค าขอ

ท้ังส้ิน 24 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกวา่ 7.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็นก าลังการ

ผลิตยานยนต์ xEV สูงถึง 5 แสนคันต่อปี (รูปท่ี 6) นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้าง

สถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีจะสามารถติดต้ังจ านวนหัวจ่ายได้มากถึง 4,400 หัวต่อปี8/ (เมื่อ

เทียบกับปัจจุบันท่ีมีจ านวนหัวจ่ายท้ังหมด 1,974 หัว จากสถานีชาร์จไฟฟ้าท่ัวประเทศ 

647 แห่ง)   

อย่างไรก็ดี ในแง่ความนิยมของผู้บรโิภคน้ัน กลับพบวา่ สัดส่วนการถือครองยานยนต์ 

xEV เมื่อเทียบกับท้ังหมดของไทยยังอยู่ในระดับต่า ท่ี 1.2% หรอื 191,957 คัน9/ เมื่อ

เทียบกับหลายประเทศอย่างญี่ปุ่น (7.2%) จีน (5.9%) และยังต่ากว่าค่าเฉล่ียท่ัวโลก

ค่อนข้างมาก (4.2%) แม้รถจดทะเบียนใหม่ในไทยท้ังแบบรถไฟฟ้าและไฮบรดิทุกประเภท

จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีท่ีผ่านมาก็ตาม ซ่ึงส่วนหนึ่งมองว่ามาจากความ

กังวลเรื่องสมรรถนะการขับขี่ทางไกล ความพรอ้มของสถานีชารจ์ไฟฟ้า ราคาขายและ

ค่าบ ารุงรกัษารถยนต์ xEV ท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยานยนต์ ICE ท่ีมีสเปกใกล้เคียงกัน 

บวกกับต้นทุนด้านภาษีของยานยนต์ xEV ท่ีผลิตในประเทศอาจไม่จูงใจผู้บรโิภคเท่าใด

นัก (อัตราภาษีสรรพสามิตยานยนต์ ICE  อยู่ท่ี 10-40% เมื่อเทียบกับยานยนต์ xEV 

ท่ีอยู่ท่ี 0-40%)  

> > ไทยพรอ้มแค่ไหนหากจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า? 

https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=125377&language=en
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=125377&language=en
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=125377&language=en
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2017 2018 2019 2020 

รถยนต์ไฮบรดิ
(HEV) 

รถยนต์ 
ปล๊ักอนิไฮบรดิ 

(PHEV) 

รถยนต์ไฟฟ้าล้วน 
(BEV) 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ (ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2020) 
หมายเหตุ: การย่ืนขอรบัการสนับสนุนในแต่ละครัง้แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข และจ านวนม็ดเงนิขอรบัการสนับสนุน 

ผู้ผลิตท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้า 

บรษัิทผู้ผลิตท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุคิดเปน็ก าลังการผลิตยานยนต์ไฟฟา้รวม
ปลีะ 5 แสนคัน  

รฐัหวงัดันไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนให้ได้ในปี 2030 โดยต้ังเป้า

ให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า xEV สะสมไม่น้อยกว่า 1 ล้านคันภายในปี 2025 เร็วขึ้นกว่า 

เป้าเดิมถึง 5 ปี ก่อนจะเพ่ิมเป็นยอดใช้สะสมรวม 1.75 ล้านคันในปี 2035 พร้อมกันนี้ 

ยังเสนอให้รถจดทะเบียนใหม่ต้ังแต่ปี 2035 เป็นต้นไปต้องเป็นรถท่ีปราศจากการปล่อย 

ไอเสีย (Zero Emission Vehicle: ZEV) 

อย่างไรก็ดี Krungthai COMPASS ประเมินว่า ในระยะเริ่มต้น ตลาด xEV ของไทยจะ

เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมองวา่ยอดการใช้ยานยนต์ xEV สะสมจะแตะท่ี 1 ล้านคัน

ได้ในปี 2028 หรอืขยายตัวเฉล่ียปีละ 23.7% จากแรงผลักดันของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

เป็นส าคัญ ตามทิศทางการท าการตลาดของผู้ผลิตยานยนต์ไฮบรดิยักษ์ใหญ่ในประเทศ

จากฝ่ังยุโรปและญี่ปุ่น ส่วนในระยะต่อไปคาดวา่ รถยนต์ BEV จะเข้ามามีบทบาทในตลาด

บ้านเรามากขึ้น ตามการน าเข้ารถยนต์ BEV จากจีนผ่านมาตรการยกเวน้ภาษีน าเข้า ซึ่งจะ

ท าให้สัดส่วนรถยนต์ BEV ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศเพ่ิมขึ้น  
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Research  
Note 

โดยส่วนนี้ มองวา่ การเร่งสรา้งความเชื่อมั่นจากภาครฐัและเอกชนเพ่ือขยายตลาดใน

ประเทศ เป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญท่ีจะต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ได้เรว็ขึน้ ท้ังยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมตลาดชิ้นส่วนท่ีส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือป้อนตลาดใน

ประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะการเรง่สรา้ง EV landscape อย่างการเพ่ิมโครงข่ายสถานี

ชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านภาษีท่ีจูงใจผู้ซื้อกว่าใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแข่งขันด้านราคากับประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตรถยนต์

ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกอย่างจีนท่ีได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าผ่านข้อตกลงการค้าเสรี

ไทย-จีน ซึ่งจะท าให้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนทะลักเข้ามาและจะยากต่อไทยในการต่อยอดฐาน

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ  

ประมาณการการใช้ยานยนต์ xEV สะสม (Krungthai COMPASS)           เป้าหมายการใช้ยานยนต์ xEV สะสม (ภาครฐั)   

Krungthai COMPASS คาดการใชย้านยนต์ไฟฟา้ทกุประเภทในไทย
จะแตะ 1 ล้านคันในป ี2028 

ท่ีมา: คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟา้แห่งชาติ และ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
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