โครงการจัดทารายงานเจาะลึก
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
กิจกรรมนาเสนอผลการศึกษากับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
กันยายน 2564

การสรรหา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
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วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
หรือห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมีแนวนโยบายในการ
สนับสนุน เช่น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เป็นต้น
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทย
โดยเน้นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับอุตสหกรรม
เป้าหมายในบริบทต่างๆ

เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์เล็งเห็นถึงโอกาสใหม่ๆ
ในการขยายฐานธุรกิจ (portfolio) ของงานตนเอง
เพื่อให้เกิดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
โดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็น platform สาหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เเละ
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเเข่งขันของประเทศ
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12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (12 S-Curve Industries)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม 5 ประเภท

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-generation Automotive)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics)

กลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical &
Wellness Tourism)

อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture & Biotechnology)

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(Defense)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Digital)

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

อุตสาหกรรมพัฒนาคนและ
การศึกษา
(Education)

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 5 ประเภท

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics)

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการ
อุตสาหกรรม
(Robotics)
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เกณฑ์และวิธีการคัดกรองอุตสาหกรรม
1
2

กาหนดขอบเขตและวิธีการศึกษาอุตสาหกรรม โดยจาแนกประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) เพื่อสรุปหาเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม
และสามารถนามาใช้บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นเหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น จานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลัก

ขนาดอุตสาหกรรมปัจจุบัน – ทั้งนี้
แนวทางอาจแตกต่างกันตามประเภทของ
อุตสาหกรรม แต่โดยพื้นฐานจะใช้เกณฑ์
ดังนี้:
• รายได้เพิ่มของบริษัท ในแต่ละ
อุตสาหกรรมเพื่อคานวณขนาด
อุตสาหกรรม
• ข้อมูลสถิติที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ที่มี
ความน่าเชื่อถือ
• วิเคราะห์ตามหลักการ Bottom up
หากจาเป็น

3

ประมาณการขนาดอุตสาหกรรมในอนาคต
• กาหนดกรอบเวลาการคาดคารณ์แบบ 5
ปี (ระยะสั้น) หรือ 10 ปี (ระยะยาว)
• กาหนดแนวทางในการคานวณขนาด
อุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งอาจแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม โดยอิงข้อมูล
ตัวเลขจาก
• ตัวเลขทางการจากการคาดการณ์
โดยรัฐบาลไทย
• ฐานข้อมูลหรือรายงานการตลาด
• การเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลก
• การวิเคราะห์แบบ Bottom up
ประเมินตามปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญ
สาหรับแต่ละอุตสาหกรรม

4

5

สองอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การคัดเลือกและมี
โอกาสเติบโตมากที่สุด
ในอุตสาหกรรมไมซ์

งานจัดแสดงในปัจจุบันและการเติบโต
• วิเคราะห์จานวนและคุณภาพของงาน
แสดงที่จัดปี 2562 ในไทยของแต่ละ
อุตสาหกรรม โดยอิงข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะและข้อมูลจาก TCEB
• ประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบ
ในแต่ละอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลต่อ
ภาค MICE โดยอิงจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมนั้น
• หากตัวเลขยิ่งสูงในแง่ของจานวนก็อาจ
ทาให้คุณภาพของการจัดงานเเสดง
สินค้านั้นดียิ่งขึ้น
• พิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะยังไม่มีการ
เติบโตในภาค MICE แต่มีศักยภาพใน
การเติบโตที่แข็งแกร่ง
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สองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต
ขนาดอุตสาหกรรม*
(พันล้านบาท)

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-generation Automotive)

จานวนงานจัดแสดงสินค้า

190
45
181

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

180

อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Digital)
*เฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่จะอยู่ใน S-curve

12

15.8

4

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

ขนาดอุตสาหกรรมต่ออัตราส่วนจานวน
งานจัดแสดงสินค้า (พันล้านบาท/งาน)

90

11.3

17
18
13

125

6.9
21

6.0

ผลการจัดลาดับ

#1
#2

10.6

#3

10.0

#4

#5
#6
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การสรรหา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
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“การเปลี่ยนแปลงมาพร้อม
กับโอกาสใหม่ๆ เสมอ”
“When there’s change, there’s opportunity”

แจ็ค เวลช์
อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท General Electrics
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สรุปภาพรวมและโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย
เทรนด์ที่สาคัญใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
ยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ACES

Autonomous, Connected,
Electric, Shared

รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
(เช่น platform)

การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติใน
ประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย
มาเลเซียและอินโดนีเซียก็มีการจัดแสดงสินค้าที่คล้ายคลึงกับงาน
EV Asia ที่จัดขึ้นในไทย แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้งสอง
ประเทศจะไม่แข็งแกร่งเท่าไทยก็ตาม โดยไทยควรมุ่งเน้นจัดแสดง
ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความได้เปรียบ
ของไทยในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์ทใี่ หญ่ที่สดุ ในอาเซียน
ประเทศไทยมีขนาดการผลิตและส่งออก และ จานวนผู้ผลิต
และซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุดในอาเซียน

โอกาสในอนาคตของไทยในระยะสั้น
เน้นการสนับสนุนและการขยายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสู่ผู้บริโภค
ยานยนต์ ▪ โครงสร้างพื้นฐานและสถานีชาร์จไฟฟ้า
ไฟฟ้า
▪ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ผู้นาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมียอดขายยานยนต์ไฟฟ้าและความพร้อม
ของสถานีชาร์จมากที่สุดอีกด้วย โดยการขยายตัวในปัจจุบันเกิด
จากการสงเสริมจากบริษัทจีนที่เร่งตีตลาดอาเซียนนั้นเอง

ไทยเป็นผู้นาในอาเซียนเมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
อินโดนีเซียนั้นรองลงมาโดยมีตลาดรถยนต์ที่ใหญ่และมี
แนวโน้มที่จะเติบโตเป็นตลาดหลักสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า
เนื่องจากจานวนประชากรที่มาก และ ทรัพยากร
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตที่เยอะ

ชิ้นส่วน
รถยนต์

▪ การปรับโครงสร้างธุรกิจของซัพพลายเออร์
เพื่อตอบสนองตลาดยานยนต์ไฟฟ้า เช่น
การผลิตชิป และ ซอฟต์แวร์

นโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ
ของประเทศในอาเซียนยังอยู่ในช่วงเริม่ ต้น
ประเทศไทยมีนโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐที่เอื้อต่อ
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สุด
มาเลเซียมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการค้าที่
เอื้อต่อผู้ประกอบการที่สุด
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โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
ระยะสั้น
HEV / PHEV
การผลิตรถยนต์ไฮบริด (HEV) /
รถยนต์แบบปลั๊กอิน (PHEV)

การใช้พลังงานใน
รูปแบบของ
พลังงานไฟฟ้า

เทรนด์อื่นๆ

BEV
การผลิตรถบัสไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี่ (BEV)
EV CHARGING
การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า

ระยะยาว
BEV

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี่ (BEV)

EV
PARTS

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์
รถบรรทุก
มอเตอร์
สายไฟฟ้าแรงดันสูง
ส่วนควบคุมความร้อนของแบตเตอรี่

สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC
EV
CHARGING charging) สาหรับการชาร์จที่บ้าน
EV
CHARGING

สถานีชาร์จไฟฟ้าระบบอัจฉริยะ
(Smart charging)

การรีไซเคิลแบตเตอรี่
EV
และการนากลับมาใช้ใหม่ BATTERY

AUTO CHIPS
การผลิตชิปสาหรับยานยนต์

SOFTWARE
R&D

การวิจัยและพัฒนาด้านซอฟท์แวร์
สาหรับบริษัทยานยนต์

ONLINE SALES
แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ
การขายยานยนต์เก่าและใหม่

CONNECTED
CARS

บริการเชื่อมต่อ
ยานยนต์กับอุปกรณ์ต่างๆ
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อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
1. ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย
2. ศักยภาพในการแข่งขันและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. โอกาสสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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สภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
เทคโนโลยีที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ได้แก่ “ACES” – คือ การขับขี่แบบอัตโนมัติ (Autonomous)
การเชื่อมต่อ (Connected) การปรับให้เป็นระบบไฟฟ้า (Electrified) และการใช้งานร่วมกัน (Shared)

เทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติจะมีศักยภาพในการลดปัญหาการจราจร
ติดขัด มลพิษ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมากเพราะ
ช่วยกาจัดหรือลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อหลากหลายประเภท เช่น ระบบการจัดการยานยนต์
ระบบช่วยขับขี่ หรือระบบข้อมูลและความบันเทิง จะส่งผลให้ยานยนต์ใช้งาน
ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสามารถให้ความบันเทิงกับผู้โดยสารมากขึ้น
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยลดมลพิษทางเสียงของรถยนต์และลดค่าใช้จ่าย
ในการใช้งานได้
การใช้รถร่วมกัน (การนั่งรถโดยสาร การร่วมทาง การเป็นเจ้าของรถร่วมกัน)
จะลดความต้องการของผู้คนในการซื้อรถส่วนตัว
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั่วโลก

▪ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน ลดลงกว่า 88% เนื่องมาจากการใช้วัสดุประเภทใหม่
ในการผลิตขั้วแคโทด (cathode) และปริมาณการผลิต
ที่มากขึ้น (economies of scale)

ราคาแบตเตอรีล่ ิเธียมไอออน
หน่วย: เหรียญสหรัฐ ต่อ kWh, ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Volume-weighted average)
-88%
1,191
924

726

668

▪ คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2568 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น
เป็น 10% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลก

592

384
2553

2554

2555

2556

2557

2558

295

221

181

157

137

2559

2560

2561

2562

2563

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
หน่วย: ล้านคัน

1.7
2563
ที่มา BloombergNEF

+19%
ต่อปี

54.0
26.0

8.5
2568

2673

2583

▪ รัฐบาลไทยกาหนดเป้าหมายการใช้รถไฟฟ้าสะสมในประเทศ
ในปี พ.ศ 2568 อยู่ที่ 1.05 ล้านคัน อีกทั้งในปี พ.ศ 2578
รถยนต์และรถปิกอัพที่จาหน่ายในประเทศทั้งหมดจะเป็น
รถไฟฟ้า
▪ ทั้งนี้ในปี พ.ศ 2563 ประเทศไทยมีรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็ม
รูปแบบเป็นจานวนสะสมทั้งหมด 2,202 คัน หากรัฐบาล
สามารถเร่งรัดและวางแผนส่งเสริมอย่างเหมาะสม ก็จะ
สามารถผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้ใน
อนาคต
AWR LLOYD I
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โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
รูปแบบธุรกิจใหม่
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนโครงข่ายไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในการชาร์จ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรีไซเคิลแบตเตอรี่ เป็นต้น

ห่วงโซ่อุปทานใหม่

โอกาส

ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั้น ชุดแบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนที่มี
ต้นทุนสูงสุด จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านการจัดหาชุดแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสาคัญอื่นๆ

บริษัทรถยนต์ใหม่
การเพิ่มขึ้นของการผสานการใช้งานซอฟต์แวร์เข้ากับ
ยานยนต์และโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ สามารถ
ทารายได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ

อุปสรรค
ความต้องการที่ลดลงของธุรกิจบางอย่าง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ประเภท
ICE จะได้รับผลกระทบจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ของรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เว้นแต่ว่าธุรกิจ
เหล่านั้นจะนาเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ แทน

การจ้างงานที่ลดลง
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความเรียบง่ายกว่าการผลิต
รถยนต์ ICE เนื่องด้วยส่วนประกอบที่น้อยกว่าและการ
ผลิตระบบส่งกาลังที่เรียบง่ายกว่า
AWR LLOYD I
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ความสาคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ต่อเศรษฐกิจไทย
ความสาคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก*
ในปี พ.ศ. 2556 การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยทาสถิติสูงสุดที่ 2.46 ล้านคัน ประกอบกับ
นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ส่งผลให้ในปีนั้น ประเทศไทยกลายเป็นผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่อันดับที่ 9 ของโลก หลังจากนั้นจานวนการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเริ่ม
ลดลง จนตกลงมาอยู่ที่อันดับ 11 ของโลก
หน่วย: ล้านคัน

1.65

x

2.45 2.46
1.88 1.91 1.94 1.99

2.17

อันดับโลก

1.43

1.00

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

14

มีจานวนแรงงานในอุตสาหกรรมกว่า 7.5 แสนคน
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้ถูกกาหนดให้เป็น 1
ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

2.01

1.46

ยอดส่งออกยานยนต์ประมาณร้อยละ 12 ของยอด
ส่งออกรวม โดยคิดเป็นร้อยละ 6 ของ GDP

12

15

10

9

12

12

12

12

11

*ไม่รวมรถจักรยานยนต์และรถสามล้อ
ที่มา สถาบันยานยนต์ และ Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA)

11

11

▪ ในปี พ.ศ. 2562 ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กมากเป็นอันดับที่ 11 ของ
โลก และผลิตรถจักรยานยนต์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก
▪ โครงสร้างพื้นฐานและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ได้รับการพัฒนามา
เป็นอย่างดี
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ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นยังน้อยมากแต่กาลังโตอย่างต่อเนื่อง
จานวนรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียน แบ่งตามปี
รถยนต์ไฮบริด (HEV) มีการจัดจาหน่ายในประเทศไทยมาแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งเมื่อรวมกับ
ยอดขายรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) สามารถทาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 1-4% ในช่วงปี
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนั้นยังค่อนข้างใหม่สาหรับประเทศไทย โดยมี
ยอดขายเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2562 ที่ 660 คัน ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561 มีเพียง 56 คัน
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวรถ MG ZS EV ในประเทศไทย

▪ ในปี 2563 ส่วนแบ่งทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั้นคิดเป็นเพียงร้อย
ละ 0.3 ของยอดขายโดยรวม โดยหากรวมกับยานยนต์
ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
แล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 3.9 ของยอดขายเท่านั้น

รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV)
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) /ยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
หน่วย: คัน
+33%

▪ โตโยต้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในตลาด
รถยนต์ขนาดเล็ก มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 31 ในปี
2563 ก็เป็นผู้จาหน่ายรถยนต์รุ่นไฮบริดหลายรุ่นในตลาด
แต่ไม่ใช่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด

28,503

29,986

18,990
10,317

9,684
3
2559
ที่มา กรมการขนส่งทางบก

▪ จานวนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีน้อยมาก ด้วย
เหตุนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจึงจาเป็นต้อง
ปรับตัวตามกระแสโลก

27
2560

56
2561

660
2562

1,262
2563
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ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
หน่วย: ราย

การวิจัยและการพัฒนา

ห่วงโซ่คุณค่า
ห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตชิ้นส่วน*

การประกอบรถยนต์

~1,700

การขายรถยนต์

33

>5,000

บริการหลังการขายรถยนต์

>10,000

3
TIER-1
TIER-2

TIER-3

476
>1,200

1

สถานีชาร์จ
รถไฟฟ้า

~20

2

ศูนย์ซ่อมและ
บารุงรักษา

>3,000

บริการเชื่อมต่อ
ยานยนต์

~20

การรีไซเคิล
แบตเตอรี่
*ผู้ผลิตรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนบางประเภทเองด้วย
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน

1
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ผู้ประกอบการหลักทีต่ อบรับการสัมภาษณ์ แบ่งกลุ่มตามห่วงโซ่อุปทาน
โครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ผลิตชิ้นส่วน

ผูใ้ ห้บริการพลังงานไฟฟ้า

กฟผ

กฟน

ผู้ประกอบรถยนต์

ผูใ้ ห้บริการและติดตัง้ สถานีชารจ์

ปตท. น้ามันและ
การค้าปลีก

บีเอ็มดับเบิลยู*

บ๊อช
BOSCH

คอนติเนนทอล

ฟอมม์

เออร์เบิน
โมบิลิตี ้ เทค

บีเอ็มดับเบิลยู*

พลังงานบริสุทธิ์

สมาคม
(ครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน)

ภาครัฐ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า
ไทย (EVAT)*

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (FIT)

สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (OIE)

* ผู้ให้สัมภาษณ์ดารงตาแหน่งสองที่
AWR LLOYD I
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โอกาสในอนาคตสาหรับการวิจัยและการพัฒนา

R&D
PARTS

PROD.

SALES

AS.

รถยนต์รุ่นใหม่ทางานด้วยระบบซอฟท์แวร์

▪ ประเทศไทยมีปัจจัยที่ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาที่
สนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกภูมิภาค

จานวนบรรทัดของการผลิตซอฟต์แวร์แต่ละประเภท
หน่วย: ล้านบรรทัด

2000

▪ ความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เพิ่มมากขึ้นถือเป็น
โอกาสสาหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุด
สาหรับคนทางานด้านดิจิทัลที่ไม่ได้ทางานผ่านสานักงาน

300

100

62

45

24

18

กูเกิล (บริการ ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า เฟซบุ๊ก (ไม่ ไมโครซอฟต์ เครื่องบินขับ กูเกิล โครม
อินเตอร์เน็ต (ปี 2573+) ระดับพรีเมี่ยม รวมระบบ ออฟฟิศ 2013 ไล่ เอฟ-35
ต่างๆ)
จัดการ
(ปี 2556)
เว็บไซต์)
ที่มา Visual Capitalist, Wired

18

12

โบอิง 787

ระบบปฏิบัติ
การแอน
ดรอยด์

▪ เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมาก
ขึ้นและมีความจาเป็นในการพึ่งพาซอฟต์แวร์มากขึ้น
เรื่อยๆ โดยมีการเพิ่มระบบ infotainment และระบบ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง หรือ Advanced Driver
Assistance System (ADAS)
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มูลค่าการผลิตในประเทศและความต้องการชิ้นส่วน
รถยนต์

PARTS
R&D

PROD.

SALES

AS.

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
อะไหล่ทดแทน

อะไหล่แท้

30%

1,400 – 1,700
พันล้านบาท

70%

มูลค่าการผลิตในประเทศ

1,500 – 1,800 พันล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท (ปี 2562)

ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ 1,700 ราย:
• Tier-1: 476 บริษัท
• Tier-2 และ Tier-3: 1,200 บริษัท

ที่มา วิจัยกรุงศรี กระทรวงพาณิชย์ สถาบันยานยนต์ไทย และการศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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มูลค่าการนาเข้า การส่งออก และความต้องการ
ชิ้นส่วนรถยนต์
นา เ ข้ า

อืน่ ๆ
14%

8%

อาเซียน 13%

68,000 ล้านบาท

13%
สหภาพยุโรป
69,000 ล้านบาท

อะไหล่แท้

PROD.

SALES

AS.

ส่ ง อ อ ก
ตลาดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย
อาเซียน (26%) สหรัฐอเมริกา (18%) และญี่ปุ่น (10%)

30%

71,000 ล้านบาท

39,000 ล้านบาท

R&D

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
อะไหล่ทดแทน

สหรัฐอเมริกา

PARTS

35%

519,000
ล้านบาท

182
ล้านบาท

ยางล้อ

ญี่ปุ่น

28%

1,400 – 1,700
พันล้านบาท

อะไหล่อื่นๆ 46%
70%

17%
จีน

295,000
ล้านบาท

640,000
ล้านบาท
22%
4%
อะไหล่รถจักรยานยนต์

90,000 ล้านบาท

มูลค่าการผลิตในประเทศ

179,000
ล้านบาท

เครื่องยนต์
139,000
ล้านบาท

26,000 ล้านบาท

1,500 – 1,800 พันล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท (ปี 2562)

ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ 1,700 ราย:
• Tier-1: 476 บริษัท
• Tier-2 และ Tier-3: 1,200 บริษัท

ที่มา วิจัยกรุงศรี กระทรวงพาณิชย์ สถาบันยานยนต์ไทย และการศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

AWR LLOYD I

21

PARTS

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

R&D

PROD.

SALES

AS.

โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ผู้ผลิตยานยนต์

แรงงาน: ประมาณ 100,000 คน

ผู้ผลิตรถยนต์
กิจการร่วมค้า
ต่างของต่างชาติ
100%

ผู้ผลิตชิ้นสวน
Tier 2 และ 3
1,700 ราย

− ซัพพลายเออร์ระดับ 3: จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความ
ซับซ้อน

องค์กรขนาดกลาง - เล็ก

ผู้ผลิตชิ้นส่วน

แรงงาน: ประมาณ 450,000 คน

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ส่วนใหญ่
54%

ผู้ถือหุ้นไทย
ส่วนใหญ่
23%

บริษัทไทย
23%

ซัพพลายเออร์ท้องถิ่น
100%

ที่มา สถาบันยานยนต์, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, กระทรวงพาณิชย์ และ วิจัยกรุงศรี

SYSTEMS & MODULES

ผู้ผลิตชิ้นสวน Tier 1
709 ราย

− ซัพพลายเออร์ระดับที่ 1: จัดหาส่วนประกอบและระบบ
ที่สาคัญให้กับผู้ผลิตโดยตรง
− ซัพพลายเออร์ระดับ 2: จัดหาส่วนประกอบและระบบ
ให้กับซัพพลายเออร์ระดับที่ 1

RAW MATERIAL, PARTS,
& COMPOENETS

8 ราย

OEM

18 ราย
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

▪ ห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนยานยนต์นั้นแบ่งตามบทบาทของซัพ
พลายเออร์

องค์กรขนาดใหญ่

▪ แน่นอนว่าห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยจะ
ได้รับผลกระทบจากแนวโน้ม ACES อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะแนวโน้มการเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าในการ
ขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว จากการประเมินของสมาคม
ชิ้นส่วนยานยนต์ การเปลี่ยนเป็น BEV 100% จะกระทบ
816 บริษัท จากจานวนบริษัททั้งหมดสองพันกว่าบริษัท
และกระทบแรงงาน 326,400 คน
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ซัพพลายเออร์ที่มีฐานในประเทศไทยอยู่เดิมจะมี
บทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

PARTS

PROD.

R&D

SALES

AS.

สถานการณ์ที่ความเป็นไปได้ หากสามารถครอบครองพื้นที่ทางการตลาดในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า
สถานการณ์ที่ 1:
ผู้ผลิต OEM ที่มีฐานการผลิตในไทยมานาน

สถานการณ์ที่ 2:
ผู้ผลิตรายใหม่จากจีน

(แบตเตอรี่แพ็ค)

(โดยมากนาเข้ามาจากจีน)

สถานการณ์ที่ 3:
บริษัท START-UPS

พึ่งพาชิ้นส่วนจากฐานซัพพลายเดิม
(ซัพพลายเออร์ที่มีฐานอยูแ่ ล้ว)

มีฐานเดิมอยู่ในต่างประเทศ
แต่เป็นผู้เล่นรายใหม่ใน
ประเทศไทย

โอกาสสาหรับ
ซัพพลายเออร์รายใหม่

ผู้เล่นรายใหม่สาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์แต่เป็น
ผู้ประกอบการในไทยที่ทา
อุตสาหกรรมอื่น

(ซัพพลายเออร์ใหม่
สาหรับปริมาณความต้องการที่ไม่สงู มาก)

มาก
ค่อนข้างมาก
น้อย
ค่อนข้างน้อย
ที่มา การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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มูลค่าการผลิตในประเทศ และ ความต้องการ
รถยนต์ขนาดเล็ก

PROD.
R&D

PARTS

SALES

AS.

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ในปี 2562 ผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก
จานวน 2.01 ล้านคัน

650,000 – 750,000
ล้านบาท

มูลค่าการผลิตในประเทศ

1,100 – 1,200 พันล้านบาท
ที่มา วิจัยกรุงศรี กระทรวงพาณิชย์ สถาบันยานยนต์ไทย และการศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

AWR LLOYD I

24

มูลค่าการนาเข้า การส่งออก และความต้องการ
รถยนต์ขนาดเล็ก
นา เ ข้ า

PROD.
R&D

PARTS

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

SALES

AS.

ส่ ง อ อ ก
ในปี 2562 ส่งออกรถยนต์ขนาดเล็ก
จานวน 1.05 ล้านคัน

47,000
ล้านบาท
อืน่ ๆ

อืน่ ๆ

129,000 ล้านบาท

อินโดนีเซีย

24% 28%
เยอรมัน 11% 19%
19%
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย

อินโดนีเซีย – 13,000 ล้านบาท
ญี่ปุ่น – 9,000 ล้านบาท
มาเลเซีย – 9,000 ล้านบาท
เยอรมัน – 5,000 ล้านบาท
อืนๆ – 11,000 ล้านบาท

650,000 – 750,000
ล้านบาท

อาเซียน

24%

28%

155,000 ล้านบาท

548,000

แอฟริกา 2%
13,000 ล้านบาท
สหภาพยุโรป 6%

ล้านบาท

35,000 ล้านบาท

12%

ออสเตรเลีย
27%

150,000 ล้านบาท

ตะวันออกกลาง
66,000ล้านบาท

มูลค่าการผลิตในประเทศ

1,100 – 1,200 พันล้านบาท
ในปี 2562 ผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก จานวน 2.01 ล้านคัน

ที่มา วิจัยกรุงศรี กระทรวงพาณิชย์ สถาบันยานยนต์ไทย และการศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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การผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก: ไทยมีรถปิกอัพ และ
อีโคคาร์เป็น product champions
รถปิกอัพเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทย (Product champion)
หน่วย: พันคัน

1,915
7

รถบรรทุกนั่ง
รถยนต์นั่ง
รถกระบะ PPV
รถปิกอัพขนาด 1 ตัน

1,957
8

805

818

191

170

2,135
8
877
181

1,982
9

795

1,404
5

153

538

100
911

960

1,069

1,025

2559

2560

2561

2562

ที่มา สถาบันยานยนต์

762

PROD.
R&D

PARTS

SALES

AS.

▪ รัฐบาลสร้างแรงจูงใจในการลงทุนสาหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับ
ความนิยมสูง เช่น รถปิกอัพขนาด 1 ตันและรถอีโคคาร์ โดย
การยกเว้นภาษีต่างๆ และสร้างความต้องการยานพาหนะ
เหล่านี้ให้กับตลาด
▪ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กจานวน 18 ราย
ผู้ผลิตรถบรรทุกและรถบัส 3 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
12 ราย
▪ การผลิตรถยนต์ขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการ
ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม และรองลงมาคือ
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 10

▪ ตลาดส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย ตะวันออก
กลาง และยุโรป
▪ ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญปี่ ุ่น ครองตลาดยานยนต์ของประเทศ
ไทยและเป็นเจ้าของตลาดรถยนต์ขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 85
ที่ขายในประเทศไทย

2563
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การผลิตรถจักรยานยนต์:
เน้นจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน 250 ซีซี

PROD.
R&D

PARTS

SALES

AS.

จานวนการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจาแนกตามประเภท
▪ ตลาดรถจักรยานยนต์กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 5

หน่วย: พันคัน

1,820

2,055

2,063

477

396

1,948

358

455

1,365

2559
ที่มา สถาบันยานยนต์ไทย

1,579

1,667

2560

2561

1,590

2562

1,615
323

รถจักรยานยนต์
สปอร์ตไบค์

1,293

รถจักรยานยนต์
ทั่วไป

▪ รถจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 80 ที่ผลิตในประเทศ
ไทยจัดจาหน่ายในประเทศ และส่วนใหญ่เน้นการผลิต
รถจักรยานยนต์ที่มีความจุเครื่องยนต์ไม่เกิน 250 ซีซี
▪ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายังคงมีราคาแพงกว่า
รถจักรยานยนต์ระบบ ICE ดังนั้นความต้องการเหล่านี้
จึงยังน้อยอยู่
▪ ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ประเทศไทยผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2 ล้านคันต่อ
ปี ซึ่งใกล้เคียงกับจานวนการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก

2563
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SALES

การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
จานวนการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) ใหม่ระหว่างปี 2559 - 2563
หน่วย: คัน

R&D

PARTS

PROD.

AS.

ส่วนแบ่งการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) ใหม่ในปี 2563
มอเตอร์ไซค์
รถยนต์
รถเมล์
รถตุ๊กตุ๊ก

HEV/PEV

35,263
32,248

91%

รถเมล์ 1 คัน
ของจานวนการจด
ทะเบียน xEV ใน ปี 2563

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และ
รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)

20,669

9%

มอเตอร์ไซค์
2,804 คัน

0%

32,264

91%

คัน

รถยนต์ 29,459 คัน

32,264
30,676

BEV

12,110
9,738
9,577

53%

20,344

9%

11,945

161

165

325

1,572

2,999

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา กรมการขนส่งทางบก และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ของจานวนการจด
ทะเบียน xEV ใน ปี 2563

ยานยนต์ไฟฟ้า
พลังงานแบตเตอรี่ (BEV)

มอเตอร์ไซค์
2,804 คัน

รถเมล์ 2 คัน

2,999

4%

คัน

43%

0%
รถตุ๊กตุ๊ก 118 คัน

รถยนต์ 1,288 คัน
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ยอดขายรถยนต์แบ่งตามยี่ห้อผู้ผลิต: หกอันดับแรก
เป็นบริษัทญี่ปุ่น

SALES
R&D

2562
Toyota
Isuzu
Honda
Mitsubishi
Nissan
Mazda
Ford
MG
Suzuki
Chevrolet
Mercedes
BMW
Hino
Hyundai
Subaru
Volvo
KIA
Porshe
Tata
Lexus
Others

331,878
168,215
125,833
88,244
64,414
58,129
50,006
26,516
23,908
15,161
15,087
12,528
12,359
5,050
3,649
2,100
1,628
931
575
502
839
รวม: 1,007,552 คัน

หมายเหตุ: เฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก
ที่มา โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

PROD.

AS.

2563

หน่วย: คัน

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20

PARTS

ส่วนแบ่งตลาด (%)
32.9
16.7
12.5
8.8
6.4
5.8
5.0
2.6
2.4
1.5
1.5
1.2
1.2
0.5
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
<0.1
0.1

หน่วย: คัน

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20

Toyota
Isuzu
Honda
Mitsubishi
Nissan
Mazda
Ford
MG
Suzuki
BMW
Mercedes
Hino
Chevrolet
Hyundai
Volvo
Subaru
KIA
Mini
Audi
Porsche
Others

243,763
181,194
93,041
57,409
44,558
39,266
29,900
28,316
25,528
11,242
10,613
10,309
5,954
2,984
1,824
1,715
1,202
1,184
1,010
671
427
รวม:

792,110 คัน

ส่วนแบ่งตลาด (%)
30.8
22.9
11.7
7.2
5.6
5.0
3.8
3.6
3.2
1.4
1.3
1.3
0.8
0.4
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
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ปัจจุบัน บริษัทจีนเป็นผู้นาในการส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในประเทศไทย

SALES
R&D

PARTS

PROD.

AS.

จานวนการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) ในปี 2563 แบ่งตามยี่ห้อผู้ผลิต
หน่วย: คัน
824

GWM ได้เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตในเขตอาเซียน
เพื่อผลิต เครือ่ งยนต์ และ ยานยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติในอนาคต
โดย GMW มีแผนกาลังการผลิตแบบเต็มกาลังอยู่ที่
80,000 คันต่อปี

การสนับสนุนบริษัทท้องถิ่น
GWM ได้กล่าวว่าจะสนับสนุนซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยาน
ยนต์ภายในประเทศ สาหรับส่วนประกอบเทคโลโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าที่ซัพพลายเออร์ไทยยังไม่พร้อมที่จะผลิตเช่น
แบตเตอรรี่ GMW มีแผนที่จะนาบริษัทลูกมาลงทุนเปิด
โรงงานผลิตเช่นกัน

โอกาศร่วมพัฒนา Smart City
นอกจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ GWM
ยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณืในการบริหารและ
พัฒนา Smart City อีกด้วย

193
97
MG
ZS EV

30

15

13

FOMM Tesla Nissan Audi Porsche Byd
ONE

MODEL 3

MODEL X

ที่มา GWM, Bangkok Post และ Headlightmag

54

LEAF

E-TRON

TAYCAN

M3

T3

11

10

9

4

Mini Jaguar Hyundai Kia
COOPER SE

i-PACE

KONA

SOUL EV

2
BMW
i3S

IONIQ
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เป้าหมายของรัฐบาลในการผลิตรถยนต์ประเภทต่างๆ
เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ZEV
หน่วย: พันคัน

X ZEV ต่อการผลิตรวม

2568
10%

รถยนต์นั่ง/รถกระบะ

225

2573

2578

30%

50%
1,350

725

70%

รถจักรยานยนต์

รถบัส/รถบรรทุก
ที่มา กระทรวงพลังงาน

20%

30%

360

675

35%

50%

18

34

1,850

85%
84

PROD.
R&D

PARTS

SALES

AS.

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้
เสนอมาตรการกระตุ้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อ
บรรลุนโยบาย 30/30 โดยมีตัวอย่างดังนี:้
ด้านภาษี:
▪ ยกเว้นหรือลดภาษีอากรของยานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทดสอบตลาด
▪ ลดภาษีป้ายทะเบียน
▪ ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ยาน
ยนต์ไฟฟ้า
ไม่ใช่ภาษี:
▪ ค่าไฟฟ้าคงที่สาหรับผู้ให้บริการสถานีชาร์จ
▪ ลดเบี้ยประกันภัย
▪ ยกเว้นหรือลดค่าทางด่วนและที่จอดรถ
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มาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30%
ของการผลิตภายในปี 2573

ระยะที่ 1 (2564 – 2565)
นาร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศ
▪ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
แบตเตอรี่ และการบริหารจัดการซาก
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
▪ จัดตั้งโครงการเช่ารถเมล์ไฟฟ้า 2,511 คัน

PROD.
R&D

PARTS

SALES

ระยะที่ 2 (2566 – 2568)

ระยะที่ 3 (2569 – 2573)

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้าง
economies of scale ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
โดยมีเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2568 ดังนี้:

ขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้
บรรลุตามนโยบาย 30/30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2573 ดังนี้

▪

รถยนต์นั่ง/รถกระบะ: 225,000 คัน

▪ รถยนต์นั่ง/กระบะ: 725,000 คัน

▪

รถจักรยานยนต์: 360,000 คัน

▪ รถจักรยานยนต์: 675,000 คัน

▪

รถบัส/รถบรรทุก: 18,000 คัน

▪ รถบัส/รถบรรทุก: 34,000 คัน

▪

ผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

▪ สถานีชาร์จแบบเร็ว: 12,000 หัวจ่าย

AS.

▪ สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี:่ 1,450 แห่ง

▪ ผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ
ที่มา กระทรวงพลังงาน
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PROD.

เป้าหมายของรัฐบาลในการผลิตรถยนต์ประเภทต่างๆ

R&D

PARTS

SALES

เป้าหมายการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะในประเทศไทย

เป้าหมายการจาหน่ายรถยนต์นั่งและรถกระบะในประเทศไทย

หน่วย: พันคัน

หน่วย: พันคัน

2,029

2,147 2,200

2,450 2,500
2,400
2,350
2,250 2,300

1,700
1,500

1,907

1,973

1,871

1,834

1,784

1,719

1,609

99

2567

2568

72 75
20 50 30 60 50
2564

2565

2566

1,348

1,250

1,122

รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE)
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
รถยนต์ที่ปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ (ZEV)

216
210

148

104
225

1,518

1,436

2,650 2,700

228

1,610

1,430

1,557

2,550 2,600

123

136

293

380

2569

2570

AS.

167

162

137
494

2571

186

927

643

726

821

2572

2573

2574

2575

1,042

2576

1,184

2577

1,350

2578

1,133
1,078 1,098 1,098 1,112 1,131
1,004 1,014 1,036 1,034 1,045 1,040 1,056 1,061
0 52
266
418
1
640 536
698
3
772 736 726 707
8
1,080
959 954 950 916
16
864
26
691
38
47
52
553
48
443
354
43
225 252 282 316
20 25 30 30 50 36 75
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577

1,154
0 0

1,154

2578

30/30

1

2

3

ที่มา การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

มาตรการส่งเสริมระยะต่างๆ

1

2

3

มาตรการส่งเสริมระยะต่างๆ
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ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นอีกตลาดที่น่าจะมี
การเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ปี 2563
รถโดยสารสารธารณะ

รถโดยสารประจาทาง

2,404 คัน
(-35%)

รถบรรทุก

รถบรรทุกไม่ประจาทาง

34,019 คัน
(+10%)

รถบรรทุกส่วนบุคคล
รถโดยสาร
ไม่ประจาทาง

รถโดยสาร
ส่วนบุคคล

3,676 คัน

697 คัน

(-52%)

(-19% )

35,702 คัน
(-5%)

PROD.
R&D

PARTS

SALES
AS.

▪ โดยรวมตลาดมีขนาดเล็กกว่าตลาดรถยนต์ขนาดเล็ก
▪ มีโอกาสของการเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้อง
รอนโยบายสนับสนุนเนื่องจาก:
▪ มีการใช้งานเป็นแบบแผน สามารถออกแบบ
รถยนต์และสถานีชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้
งานได้
▪ เทรนด์ในการใช้งานรถยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
▪ ผู้ใช้เน้นเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าถ้าราคาและ
ต้นทุนมีความเหมาะสม
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SALES

การจัดจาหน่ายยานยนต์

R&D

1

ยอดจดทะเบียนรถใหม่

ตัวเลขจากการคาดการณ์

หน่วย: ล้านคัน

0.80

0.77

2558

2559

2560

1.04

1.01
0.79

25611

2562

2563

ยอดจดทะเบียนสะสม
หน่วย: ล้านคัน

16.5

17.3

14.4

15.0

15.7

17.8

2558

2559

2560

25611

2562

2563

ที่มา กลุ่มสถิติการขนส่ง

PROD.

การจัดจาหน่าย

สรุปยอดจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ปี 2558 - 2563

0.87

PARTS

AS.

ประเทศไทยมีตัวแทนจาหน่ายรถยนต์กว่า 5,000 แห่ง
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตรถยนต์จะพึ่งพาบริษัทตัวแทนจาหน่าย
รถยนต์เพื่อขายรถยนต์ให้กับลูกค้า

ช่องทางออนไลน์จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่จะเปลี่ยน
รูปแบบการจาหน่ายรถยนต์ โดยเพิ่มความสะดวกและ
โปร่งใสมากขึ้น โดยตัวแทนจาหน่ายสามารถเสนอราคาที่
น่าสนใจแก่ลูกค้าซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น

การบริการหลังการขาย
ประเทศไทยมีศูนย์บริการมากกว่า 10,000 แห่ง โดยคาดว่า
รายได้ของศูนย์บริการเหล่านี้จะเริ่มลดลง ในขณะที่มีการใช้
งานรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้น เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีความ
จาเป็นในการซ่อมบารุงที่น้อยกว่าเพราะมีจานวนชิ้นส่วนน้อย
กว่านั่นเอง

AWR LLOYD I

35

โครงสร้างพื้นฐานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า

AS.
R&D

PARTS

PROD.

SALES

จานวนสถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทยจาแนกตามประเภทและผูใ้ ห้บริการ
ข้อมูลเมื่อเดือน พฤษภาคม 2564
หน่วย: สถานี
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
1,062

EA Anywhere
PEA Volta
EV Charging Station (อื่นๅ)1
SHARGE
ChargeNow
EVOLT
EV Station (ปตท)
Elex (กฟผ)
Pump Charge

MEA EV

36

111

571

147

48 32 80
65

65

62 1 63
32 23 55

38 10 48
16 21 37
18 18
11 5 16

ON ION (ปตท)

88

EV en

77

xx จานวนแห่ง

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

ที่มา สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, บางกอกโพสต์, เดอะ เนชั่น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1,633

417
32
68
14
18
26
30
14
6
10
2
4

▪ สถานีบริการน้ามันหลายแห่งได้เริ่มเตรียมความพร้อม
ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยการชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้าให้เต็มต้องใช้เวลานาน และต้องการโครงสร้าง
พื้นฐานที่แตกต่างจากรถยนต์ ICE จึงเป็นการสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ได้เข้ามามีบทบาทใน
ด้านนี้
▪ ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีหัวชาร์จสาธารณะ 2,177
หัว ใน 641 แห่งทั่วประเทศไทย โดยจะต้องการสถานี
ชาร์จไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 137,000 หัว* เพื่อให้
เพียงพอสาหรับเป้าหมายรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 2.05
ล้านคันของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2573

หมายเหตุ: *สมมุติฐานว่าสถานีชาร์จไฟฟ้าหนึ่งหัวสามารถให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าได้ 15 คัน
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การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า

AS.
R&D

PARTS

▪ ผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จ
▪ ผูผ้ ลิตชิ้นส่วน

PROD.

SALES

บริการติดตั้ง

ห้างสรรพสินค้า

พลังงานสะอาด

หัวชาร์จแบบเร็ว

ผู้บริหารและ
ให้บริการชาร์จ

สถานีบริการน้ามัน

ผู้ผลิตไฟฟ้า
ที่อยู่อาศัย (บ้าน คอนโด)

การบริหารจัดการ
ความต้องการไฟฟ้า

หัวชาร์จแบบธรรมดา

โรงแรม

บริการดูแล
และ ซ่อมบารุง

ออฟฟิศ

ซอฟท์แวร์ที่จะบริหารจัดการ
การชาร์จให้เป็นประสิทธิภาพ
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โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
ระยะสั้น
HEV / PHEV
การผลิตรถยนต์ไฮบริด (HEV) /
รถยนต์แบบปลั๊กอิน (PHEV)

การใช้พลังงานใน
รูปแบบของ
พลังงานไฟฟ้า

เทรนด์อื่นๆ

BEV
การผลิตรถบัสไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี่ (BEV)
EV CHARGING
การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า

ระยะยาว
BEV

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี่ (BEV)

EV
PARTS

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์
รถบรรทุก
มอเตอร์
สายไฟฟ้าแรงดันสูง
ส่วนควบคุมความร้อนของแบตเตอรี่

สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC
EV
CHARGING charging) สาหรับการชาร์จที่บ้าน
EV
CHARGING

สถานีชาร์จไฟฟ้าระบบอัจฉริยะ
(Smart charging)

การรีไซเคิลแบตเตอรี่
EV
และการนากลับมาใช้ใหม่ BATTERY

AUTO CHIPS
การผลิตชิปสาหรับยานยนต์

SOFTWARE
R&D

การวิจัยและพัฒนาด้านซอฟท์แวร์
สาหรับบริษัทยานยนต์

ONLINE SALES
แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ
การขายยานยนต์เก่าและใหม่

CONNECTED
CARS

บริการเชื่อมต่อ
ยานยนต์กับอุปกรณ์ต่างๆ
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อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
1. ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย
2. ศักยภาพในการแข่งขันและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐของ
ไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. โอกาสสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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ศักยภาพของไทยกับประเทศในกลุม่ อาเซียน
การประเมินความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม
ขนาดของตลาดรถยนต์ขนาดเล็ก

เปรียบเทียบขนาดของตลาดในอาเซียน
ผ่านปริมาณการขายรถยนต์ขนาดเล็ก

ขนาดของการผลิตและการ
ส่งออกรถยนต์ขนาดเล็ก

กาลังการผลิตและส่งออก
และ จานวนผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก

จานวนของซัพพลายเออร์
ชิ้นส่วนยานยนต์

การมีซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน
รถยนต์เป็นจานวนมาก

การประเมินความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอุปสงค์ของยานยนต์ไฟฟ้า
ปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้า
(ขนาดของตลาด)

เปรียบเทียบขนาดของตลาดในอาเซียนผ่านปริมาณ
การขาย และ ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใน
การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ความพร้อมของ โครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าผ่านจานวนผูป้ ระกอบการและ
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ความพร้อมของด้านวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ลิ
เธียมไอออนและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ
AWR LLOYD I

40

ขนาดของตลาดรถยนต์ขนาดเล็ก
ปริมาณการขายรถยนต์ขนาดเล็กในอาเซียน ปี 2562
หน่วย: คัน

7%

-0%

-2%

8%

16%

-

74%

-

979,000 932,758
588,798
315,002

259,082
40,000 22,000 10,000

ไทย

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

ลาว

พม่า

อัตราการ
เติบโต
ประจาปี
2558-2562
(CAGR)

▪ ปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการ
จัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ คือ ความต้องการ
ภายในประเทศ

▪ หากความต้องการภายในประเทศไม่สูงพอ ผู้ผลิต
รถยนต์ก็จาเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกอย่างมาก ซึ่ง
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะต้องเผชิญกับ
ปัญหาเช่นค่าเงินที่ผกผัน ตลอดจนกฎระเบียบ
ทางการค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
▪ ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาด
รถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ทสี่ ุดในอาเซียนและคาดว่า
ในไม่ช้ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ทั้งสองประเทศนี้
จึงมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นเป็นตลาดหลักสาหรับ
รถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาว

กัมพูชา

ที่มา สถาบันยานยนต์, วิจัยกรุงศรี, Gaikindo Indonesia International Auto Show, Vietnam Automobile Manufacturers' Association (VAMA), ASEAN Automotive Federation และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
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ขนาดของการผลิตและการส่งออกรถยนต์ขนาดเล็ก (1/2)
อัตราการผลิตและส่งออกรถยนต์ขนาดเล็ก
การผลิต

2,013,730

ไทย

อินโดนีเซีย

หน่วย: คัน

ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์หลักในอาเซียนนั้นเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 80 ของการผลิตโดยรวม หรือประมาณ 3.3 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2562

1,050,000 1,191,816
329,713

การส่งออก

571,632
18,445

มาเลเซีย

176,203

1,000

เวียดนาม

95,094

0

ฟิ ลิปปิ นส์

15,496

0

พม่า

อัตราการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก ปี 2558-2562
100%

3,791,262

3,917,600

3,999,686

4,282,261

4,063,951

50%

49%

50%

51%

50%

27%

28%

28%

29%

29%

16%
3% 5%
2558

14%
3% 6%
2559

13%
4% 6%
2560

13%
2% 6%
2561

14%
2% 4%
2562

หน่วย: คัน
ไทย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
พม่า

▪ ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มประเทศอาเซียนผลิตรถยนต์ขนาด
เล็กได้กว่า 4 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของการผลิต
รถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลก
▪ ในระดับภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในอันดับ
ที่ 4 รองจาก จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยผลิตได้มากกว่า
เกาหลีใต้
▪ ประเทศไทยมีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กประมาณ
ร้อยละ 50 ของการผลิตในอาเซียน

▪ มีเพียงประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นทีเ่ ป็นผู้
ส่งออกรถยนต์ขนาดเล็กรายสาคัญ
• ประเทศไทยส่งออกรถยนต์ขนาดเล็กประมาณร้อย
ละ 50 ของรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ ไปยัง
อาเซียน (28%) ออสเตรเลีย (27%) ประเทศใน
ตะวันออกกลาง (12%) และสหภาพยุโรป (7%)
• อินโดนีเซียส่งออกร้อยละ 28 ของรถยนต์ที่ผลิต
ภายในประเทศไปยังศฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย
เวียดนาม และประเทศไทยเป็นหลัก

ที่มา สถาบันยานยนต์, Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), วิจัยกรุงศรี, Gaikindo Indonesia International Auto Show, Vietnam Automobile Manufacturers' Association
(VAMA), ASEAN Automotive Federation, Trade Map และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
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ขนาดของการผลิตและการส่งออกรถยนต์ขนาดเล็ก (2/2)
▪ การจัดตั้งฐานการผลิตนั้นต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ผู้ผลิต
ยานยนต์จึงมีแนวโน้มที่จะใช้สถานที่ผลิตที่มีอยู่แล้วในอาเซียน
มากกว่าการหาที่ตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ใหม่ ทาให้ประเทศที่มี
ปริมาณการผลิตรถยนต์ทสี่ ูงอยู่แล้วจะมีโอกาสและมีบทบาท
สาคัญในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

จานวนผู้ผลิตรถยนต์ในอาเซียน
หน่วย: ราย
18

12

11

▪ ปัจจุบันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอาเซียนมีจานวนไม่
เกินหลักร้อยในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตหลายรายให้
ความสนใจหรือกาลังสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่

10
6

ไทย

มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

ที่มา MarkLines Automotive Industry Portal และสื่อสิ่งพิมพ์ตอื่นๆ

• ในประเทศไทย บริษัท MG มีแนวโน้มที่จะเริ่มการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปลายปี พ.ศ. 2564 ตามด้วย
บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในปี พ.ศ. 2566

6

พม่า

0

0

ลาว

กัมพูชา

• ในอินโดนีเซีย บริษัท ฮุนได กาลังวางแผนที่จะเริ่มการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2565 เช่นเดียวกันกับบริษัท
โตโยต้า ที่วางแผนจะลงทุนกว่า 64,000 ล้านบาท
• ในเวียดนามมีผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศอย่างบริษัท วิน
ฟาสต์ ซึ่งได้เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว และจะทยอยส่ง
มอบในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2564
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จานวนของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยานยนต์
จานวนซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ในอาเซียน ข้อมูลปี 2562 - 2564
1,700

ซัพพลายเออร์ระดับที่ 2-3
ซัพพลายเออร์ระดับที่ 1
1,195

1,224

950

476

ไทย

245

201

• ประเทศไทยมีซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์มากที่สุดใน
อาเซียน ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่สุด
20 รายทั่วโลกนั้น มีอยู่ 19 ราย ที่มีฐานการผลิตใน
ประเทศไทย
• อินโดนีเซียเองก็มีซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์มากเป็น
อันดับสอง แต่ยังคงต้องอาศัยการนาเข้าชิ้นส่วนที่มีความ
ซับซ้อนสูงอยู่

641
440

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์มักจะ
ตั้งโรงงานใกล้กับโรงงานผลิตรถยนต์เพื่อให้จัดส่งชิ้นส่วนได้
อย่างทันท่วงที

255
165
90

<250
<150
<100

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

ที่มา สถาบันยานยนต์, Gaikindo Indonesia International Auto Show และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

<100

<100

<100

พม่า

ลาว

กัมพูชา

• ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนนั้นมีจานวนซัพพลายเออร์
ชิ้นส่วนรถยนต์ค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากปัจจัยเช่น
ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สูง และ ความต้องการ
รถยนต์ขนาดเล็กในประเทศที่มีจากัด

AWR LLOYD I

44

ขนาดตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า
▪ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในกลุ่มประเทศ
อาเซียนยังคงมีปริมาณน้อย โดยมีน้อยกว่า 2,000
คัน ในปี พ.ศ. 2563

ส่วนแบ่งทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ปี 2652
หน่วย: คัน
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด

3%

2.2%

<0.1%

0.1%

-

-

-

-

29,163
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV)

28,503
13,081
660
ไทย

13,049

340
340 0

32
มาเลเซีย อินโดนีเซีย

25
N/A 25 N/A
พม่า

N/A

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

ที่มา สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, Gaikindo Indonesia International Auto Show และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

N/A

N/A

ลาว

กัมพูชา

▪ ประเทศไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
(BEV) มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน โดยมีจานวน 660
คันที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 และ 1,262 คัน
ในปี พ.ศ. 2563 โดยเป็นรถรุ่นเดียว คือ MG ZS
EV
▪ ยอดขายของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) นั้นสูงกว่า BEV มาก
เช่นในปี พ.ศ. 2563 เพียงปีเดียว มีรถยนต์ไฟฟ้า
แบบ PHEV และ HEV ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยถึงเกือบ 30,000 คัน
▪ ในอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2563 มียอดขายรถยนต์
ไฟฟ้าจานวน 1,234 คัน โดยมีรถยนต์ไฟฟ้า
พลังงานแบตเตอรี่จานวน 120 คัน เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2562 เป็นอย่างมาก เป็นผลมาจากยอดขาย
ของ Hyundai Ioniq
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โครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
จานวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ข้อมูลปี 2564
หน่วย: สถานี

641
300-400
>200

ไทย

122

19

มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

9

0-49

0

ลาว

พม่า

กัมพูชา

▪ ปัจจุบัน ยังไม่มีประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่มีความพร้อม
ในด้านเครือข่ายสถานีชาร์จสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งถือ
เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเร่งผลักดันและเพิ่มจานวน
การใช้รถยนต์ไฟฟ้า

หน่วย: สถานี

▪ ในปัจจุบันมีเพียง 3 บริษัทในกลุ่มอาเซียนที่สามารถ
ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าได้มากกว่า 100 แห่ง ได้แก่
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (Energy Absolute) ของไทย,
บริษัท ChargeEV (GreenTech) ในมาเลเซีย และ
บริษัท วินฟาสต์ (Vinfast) ในเวียดนาม

จานวนผู้ประกอบการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในแต่ประเทศ ปี 2564
12
6

ไทย

4

3

3

อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

▪ ประเทศที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าน้อยแต่มีการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ดี จะ
ได้เปรียบในการเร่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

1

1

0

ลาว

กัมพูชา

พม่า

ที่มา: สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, EV Lao, ChargeEV (GreenTech), วินฟาสต์, รอยัลดัตช์เชลล์ (Shell) และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

▪ ภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนกาลังลงทุนใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
สัญญาณที่ดีว่าจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นในอนาคต
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วัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ
ส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศผู้ผลิตแร่ธาตุสาคัญสามอันดับแรก ในปี 2562
92%
ซิมบับเว
7%
รัสเซีย
13%

87%
จีน
13%
ชิลี
22%

แอฟริกาใต้
72%

แพลทินัม

ออสเตรเลีย
52%

ลิเธียม

ที่มา USGS Commodities Summary 2021

84%
พม่า
11%
สหรัฐอเมริกา
13%

จีน
60%

แรร์เอิร์ท

82%
โมซัมบิก
10%

บราซิล
9%

จีน
64%

แกรไฟต์

78%
รัสเซีย
4%

ออสเตรเลีย
4%

56%

คองโก
69%

โคบอลต์

รัสเซีย
11%
ฟิลิปปินส์
12%

49%

อินโดนีเซีย
33%

ชิลี
28%

นิกเกิล

ทองแดง

จีน
8%
เปรู
12%

AWR LLOYD I

47

ประเทศไทยเป็นผู้นาในด้านความสามารถในการแข่งขัน แต่อินโดนีเซียและมาเลเซียก็
พยายามจะเพิ่มขีดความสามารถมาแข่งขันกับไทย

ลาดับ

ขนาดตลาดของยาน
ยนต์ขนาดเล็ก
การผลิตและส่งออก
ยานยนต์ขนาดเล็ก

ฐานการผลิตปัจจุบัน
ขนาดตลาดของยาน
ยนต์ไฟฟ้า
สถานีชาร์จยานยนต์
ไฟฟ้า

ทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้อง

ไทย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิ ลปิ ปิ นส์

เวียดนาม
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นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ
การประเมินนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์สาหรับ
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ
ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า

สิทธิประโยชน์สาหรับผู้
ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

สิทธิประโยชน์สาหรับ
ผู้พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า

ข้อตกลงการค้าเสรี
(FTA)

ขั้นตอนการให้บริการ การ
อานวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ของรัฐ

เช่น การเสนอสิทธิประโยชน์
เพื่ออุดหนุน การมอบสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น

การเสนอสิ่งจูงใจด้วยการลด
ราคารถยนต์ การลดภาษี
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือการ
ให้สิ่งจูงใจอื่นๆที่มิใช่ตัวเงิน

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่
สนับสนุนการขยายเครือข่าย
โครงสร้างสถานีชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า

เปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี
กับประเทศอื่นๆ
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ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ปี 2563
อันดับที่
ของโลก

12

81.5

มาเลเซีย

21

80.1

ไทย

70

69.8

73

69.6

95

62.8

144

165

▪ ประเทศไทยสามารถทาอันดับได้ดีใน 5 ดัชนี คือ
การเริ่มต้นธุรกิจ การชาระภาษี การแก้ปัญหาการ
ล้มละลาย การคุ้มครองผู้ลงทุน (อันดับที่ 3 ของโลก)
และการขอใช้ไฟฟ้า (อันดับที่ 6 ของโลก)

53.8

เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา

ที่มา รายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทาธุรกิจโดยธนาคารโลก ปี 2563

154

▪ ใน 8 ประเทศของกลุ่มอาเซียนที่นามาพิจารณานั้น
มีเพียงประเทศมาเลเซียได้รับการจัดอันดับอยู่ใน
อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งทาได้ดีในดัชนีหัวข้อ การขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน การคุ้มครองผู้ลงทุน การค้าระหว่าง
ประเทศ และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

50.8

46.8

ลาว

พม่า

▪ ประเทศอินโดนีเซียได้อันดับที่ 4 ในกลุ่มอาเซียน
เนื่องจากมีคะแนนต่าในดัชนีหัวข้อการเริ่มต้นธุรกิจ
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียนทรัพย์สิน
การค้าระหว่างประเทศ และการบังคับให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง
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สิทธิประโยชน์สาหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศไทย

ประเทศอินโดนีเซีย

▪ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100
สาหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่เป็นเวลา
3 ถึง 11 ปี

▪ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ถึง 100
เป็นเวลา 5 ปี ถึง 20 ปี หากมีเงินลงทุนมากกว่า 1
แสนล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย

▪ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 สาหรับ
ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่เป็นเวลา 5 ถึง 8 ปี

▪ การลดหย่อนทางภาษีสูงสุดร้อยละ 300 หากมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนารวมอยู่ด้วย ตลอดจนลด
ภาษีเงินปันผลและยกเว้นอากรขาเข้า

▪ ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ

▪ ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100

ประเทศเวียดนาม

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศมาเลเซีย

▪ โครงการลงทุนด้านการผลิตรถยนต์มีสิทธิ์ได้รับ
สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
50 ถึง 100 ในพื้นที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความสาคัญสูง โดยโครงการที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีอากรขาเข้า คือ โครงการ
สาหรับเครื่องจักร ชิ้นส่วน และ วัสดุก่อสร้าง

▪ ได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้า สาหรับชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า
อื่นๆ

▪ ผู้ประกอบการที่ดาเนินการธุรกิจประกอบรถยนต์
ประหยัดพลังงาน ผลิตส่วนประกอบที่สาคัญ
สาหรับรถยนต์ หรือ ผลิตส่วนประกอบสาหรับ
รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ สามารถยื่น
ขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเทียบเท่ากับ
Investment Tax Allowance (ITA) เป็น
ระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี
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สิทธิประโยชน์สาหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์นอกกลุ่มประเทศอาเซียน

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศเยอรมนี

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย

▪ ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ มีสิทธิ์ได้รับ
เงินช่วยเหลือ 9,000 ยูโร (350,000 บาท)
จนถึงสิ้นปี 2564 หากซื้อรถยนต์ที่มีราคา
น้อยกว่า 40,000 ยูโร (1.6 ล้านบาท)
▪ หากราคารถยนต์อยู่ระหว่าง 40,000 ถึง
65,000 ยูโร (ประมาณ 1.6 ถึง 2.6 ล้าน
บาท) จะได้รับเงินอุดหนุน 7,500 ยูโร
(290,000 บาท)

▪ รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเสียภาษี
สรรพสามิตร้อยละ 10 (เปรียบเทียบ
กับร้อยละ 60 ถึง 105 สาหรับรถยนต์
ICE)

▪ รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ได้รับการยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต (เปรียบเทียบกับร้อย
ละ 10 ถึง 40 สาหรับรถยนต์ ICE)
▪ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด เสียภาษี
สรรพสามิตในอัตราร้อยละ 5
▪ ส่วนลดร้อยละ 100 สาหรับการอัพเกรด
ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านสาหรับเจ้าของรถ

ประเทศนอร์เวย์

ประเทศไทย

ประเทศฟิลิปปินส์

▪ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 25 และ
ภาษีอื่นๆ

▪ รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ เสียภาษี
สรรพสามิตร้อยละ 0 ถึง 8
(เปรียบเทียบกับร้อยละ 20 ขึ้นไป
สาหรับรถยนต์ ICE ซึ่งไม่รวมถึงรถ
ปิกอัพและรถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

▪ รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ได้รับการยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต (เปรียบเทียบกับร้อยละ
10 ถึง 20 สาหรับรถยนต์ ICE)
▪ รถยนต์ไฮบริด ได้รับส่วนลดภาษี
สรรพสามิตร้อยละ 50
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สิทธิประโยชน์สาหรับผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์นอกกลุ่มประเทศอาเซียน

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศจีน

ประเทศไทย

ประเทศอินโดนีเซีย

▪ จาหน่ายหัวชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ
(AC) ในราคา 150 หยวน หรือ 760
บาท ต่อกิโลวัตต์

▪ ผู้ประกอบการสถานีชาร์จแบตเตอรี่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิ
บุคคล และรับการยกเว้นอากรขา
เข้าสาหรับเครื่องจักร ที่ใช้ในการ
ชาร์จแบตเตอรี่ เป็นเวลา 5 ปี

▪ ราคาค่าไฟฟ้าของสถานีชาร์จถูกลง

▪ จาหน่ายหัวชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) แบบชาร์จเร็ว ในราคา 550
หยวน หรือ 2,800 บาท ต่อกิโลวัตต์

▪ ผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการเชื่อม
สัญญาณไฟฟ้า

▪ ราคาค่าไฟฟ้าของสถานีชาร์จถูกลง

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศฟิลิปปินส์

▪ สนับสนุนเงินอุดหนุนถึงร้อยละ 50
ในการติดตัง้ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

▪ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คลร้อยละ
70 ให้แก่ผู้ประกอบการสถานีชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้า

▪ กาหนดให้สถานีบริการน้ามัน ติดตัง้
สถานีชาร์จไฟฟ้าและกาหนดให้
อาคารใหม่ของภาครัฐและเอกชนมี
จุดจอดรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะและ
ติดตั้งหัวชาร์จ

▪ เปลี่ยนกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างของเมือง
อาทิ อาคารต้องมีพื้นที่สาหรับการ
จอดรถเพื่อชาร์จไฟฟ้า
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แผนภาพเปรียบเทียบจานวนข้อตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศ

ประเทศในความร่วมมือเขตการค้าเสรี FTA (ไม่รวม FTA ของภาคีอาเซียน)

มาเลเซีย

ญี่ปุ่น

ชิลี

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

ตุรกี

อินเดีย

ปากีสถาน

เวียดนาม

ญี่ปุ่น

ชิลี

สหราชอาณาจักร

เกาหลีใต้

สหภาพยุโรป

VN-EEU3

CPTPP

ไทย

ญี่ปุ่น

ชิลี

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

จีน

เปรู

ลาว

อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

ชิลี

ออสเตรเลีย

ปากีสถาน

PTA-D82

ฟิลิปปินส์

ญี่ปุ่น

EFTA4

ลาว

1) CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership สมาชิกของ CTPP ได้แก่ มาเลเซีย
เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ โอเชียเนีย ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู และ
ชิลี

ไม่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

ไม่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

พม่า
ที่มา ธนาคารพัฒนาเอเชีย

PTA-D82

หมายเหตุ:

ไทย

กัมพูชา

CPTPP1

2) PTA-D8: Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight
Developing Countries สมาชิก PTA-D8 ได้แก่ บังกลาเทศ อียิปต์
อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย ไนจีเรีย ปากีสถาน และตุรกี
3) VN-EEU: สหภาพเศรษฐกิจเวียดนาม-เอเชีย
4) EFTA: สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป สมาชิก EFTA ได้แก่ ไอซ์แลนด์
ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์
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ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียมีนโยบายที่เอื้ออานวยที่สดุ
ลาดับ

อันดับความยาก-ง่าย
ในการทาธุรกิจ
สิทธิประโยชน์สาหรับ
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
สิทธิประโยชน์สาหรับ
ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
สิทธิประโยชน์สาหรับ
ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อตกลงทางการค้า
เสรี (FTA)

ไทย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิ ลปิ ปิ นส์

เวียดนาม

ที่มา รายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทาธุรกิจโดยธนาคารโลก ปี 2562,สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ธนาคารพัฒนาเอเชีย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, WhiteHouse.Gov, ICCT, Gaikindo Indonesia International Auto Show และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
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อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
1. ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย
2. ศักยภาพในการแข่งขันและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. โอกาสสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า

การจัดแสดงยานยนต์
นานาชาติขนาดใหญ่

การจัดแสดง
ยานยนต์ไฟฟ้า

การจัดแสดงที่เน้น
นาเสนอเทคโนโลยี
ACES ที่หลากหลาย

การจัดแสดงที่เน้น
นาเสนอเทคโนโลยี ACES
เฉพาะอย่างในเชิงกว้าง

การจัดแสดงที่เน้น
นาเสนอเทคโนโลยี ACES
เฉพาะอย่างในเชิงลึก
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า:
การจัดแสดงยานยนต์นานาชาติขนาดใหญ่
การจัดแสดงยานยนต์
นานาชาติขนาดใหญ่

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดงาน

หัวข้อการจัดแสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน

IAA Frankfurt, 2019

▪ จัดแสดงรถยนต์ที่กาลังผลิตและจัด
จาหน่ายอยู่แล้วและรถยนต์ต้นแบบ
▪ มีผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เข้าร่วมจัด
แสดงสินค้าด้วย
▪ ผู้ชมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อรถทั่วไป
ผู้ร่วมจัด
แสดงสินค้า

หลากหลาย

Auto Shanghai

(คน)

Verband Der
Automobil Industrie

รถนั่งส่วนบุคคล

838

561k

Messe München
GmbH

รถนั่งส่วนบุคคล รถ 2-3 ล้อ
Connected car
ระบบอัตโนมัติ
Shared Mobility

n/a

n/a

Shanghai
International
Exhibition

รถนั่งส่วนบุคคล

1,000

993k

(2562)

(2562)
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า:
การจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า
การจัดแสดง
ยานยนต์ไฟฟ้า

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดงาน

หัวข้อการจัดแสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน
(คน)

IAA Frankfurt, 2019

Chengdu International
New Energy Vehicles
& EV Exhibition

EV Expo, 2021

▪ จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าที่กาลังผลิตและ
จัดจาหน่ายอยู่แล้ว
▪ ผู้ผลิตรถยนต์เป็นผู้ร่วมจัดแสดงหลัก
▪ ผู้ชมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อรถทั่วไป
ผู้ร่วมจัด
แสดงสินค้า

เฉพาะกลุ่ม

Chengdu Zhenwei
World Exhibition

รถนั่งส่วนบุคคล รถเพื่อ
การพาณิชย์ รถ 2-3 ล้อ

Altius Auto Solutions

รถนั่งส่วนบุคคล รถ 2-3 ล้อ

300

60k

100

10k

(2564)

(2562)
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า: การจัดแสดง
ที่เน้นนาเสนอเทคโนโลยี ACES ที่หลากหลาย
การจัดแสดงที่เน้น
นาเสนอเทคโนโลยี
ACES ที่หลากหลาย

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดแสดงงาน

ผู้ชมงาน

(ราย)

(คน)

Reed Exhibitions
Japan

แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน EV อื่นๆ ชิ้นส่วน
อื่นๆ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า
Connected car ระบบอัตโนมัติ
Shared Mobility

1,017

(2562)

KDJ Center, KOTRA,
GIGA , KAPA

แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน EV อื่นๆ
ชิ้นส่วนอื่นๆ

280

(2562)

AMB Tarsus
Events Group

แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน EV อื่นๆ
ชิ้นส่วนอื่นๆ เครื่องยนต์

n/a

n/a

ผู้จัดงาน

IAA Frankfurt, 2019

หัวข้อการจัดแสดงหลัก

39k

Green Car Korea, 2019

▪ เทคโนโลยี ACES ล่าสุด
▪ จัดแสดงโดยผูผ้ ลิตอื่นนอกจากผู้ผลิต
รถยนต์เป็นหลัก
▪ งานจะเน้น B2B เป็นหลัก
▪ ผู้เข้าชมเน้นสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ผู้ร่วมจัด
แสดงสินค้า

หลากหลาย

25k
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า: การจัดแสดงที่เน้น
นาเสนอเทคโนโลยี ACES เฉพาะอย่างในเชิงกว้าง
การจัดแสดงที่เน้นนาเสนอ
เทคโนโลยี ACES เฉพาะ
อย่างในเชิงกว้าง

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดงาน

หัวข้อการจัดแสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน
(คน)

IAA Frankfurt, 2019

Coex, Korea Battery
Industry Association

รถนั่งส่วนบุคคล รถเพื่อการ
พาณิชย์ รถ 2-3 ล้อ

151

(2562)

Informa Markets

แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน EV อื่นๆ

460

>10k

49k

Autonomous Vehicle Technology Expo, 2019

▪ เน้นหนึ่งหัวข้อในเทคโนโลยี ACES
▪ ผู้เข้าชมมักจะมาจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า
▪ ผู้เข้าชมเน้นสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ผู้ร่วมจัด
แสดงสินค้า

หลากหลายปานกลางถึงมาก

(2562)

UKi Media & Events R&D/ซอฟต์แวร์/การทดสอบ
ชิ้นส่วนอื่นๆ

>100

>5k

(2562)

AWR LLOYD I

61

ประเภทของการจัดแสดงสินค้า: การจัดแสดงที่เน้น
นาเสนอเทคโนโลยี ACES เฉพาะอย่างในเชิงลึก
การจัดแสดงที่เน้นนาเสนอ
เทคโนโลยี ACES เฉพาะ
อย่างในเชิงลึก

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดงาน

หัวข้อการจัดแสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน

62k

(คน)

IAA Frankfurt, 2019
China International Battery Fair, 2021

China International
Battery Fair

▪ เน้นหนึ่งหัวข้อในเทคโนโลยี ACES
▪ ผู้เข้าชมมักจะมาจากแค่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่า
▪ เหมาะสาหรับบริษัทที่กาลังมองหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ผู้ร่วมจัด
แสดงสินค้า

เฉพาะกลุ่ม

Shanghai International EV
Supply Equipment Fair

China Industrial Association
of Power Sources

แบตเตอรี่

1,250

Guangzhou Zhenwei
International Exhibition

สถานีชาร์จรถไฟฟ้า

500

(2561)

36k

(2561)

2.5k

IDTechEx

แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน EV อืน่ ๆ

200

(2561)
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ปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการจัดงานแสดงสินค้า

ฐานการผลิตขนาดใหญ่คือปัจจัยที่สาคัญที่สุดสาหรับงานจัดแสดงแบบ B2B
ตัวอย่าง: ประเทศจีน

ตัวอย่าง: ประเทศเยอรมนี

ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตรถยนต์จานวน
มากที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2552

การผลิตรถยนต์มากถึงร้อยละ 20 ของ
โลกมาจากผู้ผลิตของเยอรมนี

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในยานยนต์
สมัยใหม่จากรัฐบาล

ใช้จ่ายถึงหนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์โลก

เป็นฐานการผลิตสาหรับผู้ผลิตรถยนต์
กว่าหลายร้อยรายและผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์อีกกว่าพันราย
งานแสดงสินค้า: Auto Shanghai, Chengdu
International New Energy Vehicles & EV
Expo, China International Battery Fair

ประเทศที่มีศักยภาพในการขยายฐาน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 24
ของรายได้อุตสาหกรรมในประเทศทั้งหมด

1▪

มีนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ประเทศที่จะเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ได้นั้น จะต้องมี
ความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจานวนมาก

2▪

เพิ่มการประหยัดต่อขนาด (economies of scale)
ของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าโดยการมุ่งเน้นการส่งออกไป
ยังต่างประเทศ โดยรวมถึงประเทศนอกภูมิภาคด้วย

งานแสดงสินค้า: EVM Asia, Electric Vehicle Indonesia

งานแสดงสินค้า: IAA Frankfurt, IAA Mobility,
Autonomous Vehicle Technology Expo,
Electric Vehicle Materials
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การแข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียน
การจัดแสดงงานที่มีศักยภาพการในการแข่งขันเทียบเคียงกับงาน EV Asia ของประเทศไทย:

งาน EVM Asia ประเทศมาเลเซีย

งาน Electric Vehicle Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

▪ จัดโดย AMB Tarsus Event Group เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยียาน
ยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีการขับเคลือ่ นอัตโนมัติ
▪ เป้าหมาย: กลุ่มซัพพลายเออร์เครื่องจักร ชิ้นส่วน ซอฟต์แวร์
และโซลูชั่นระบบขับเคลือ่ นอิเล็กทรอนิกส์
▪ การเปิดตัวงานจัดแสดงครั้งแรก แต่มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัด
งานเป็นแบบเสมือนแทน สาหรับงานจัดแสดงจริงนั้นถูกเลื่อนไป
เป็น ปี พ.ศ. 2565
คาดการณ์จานวนผู้ร่วมจัดแสดง: 150 ราย
คาดการณ์จานวนผู้เข้าชม: 10,000 คน

▪ จัดโดย PT. GEM Indonesia มุ่งเน้นไปที่ยานยนต์ไฟฟ้าและ
โซลูชั่นการผลิต โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน INAPA ซึ่งเป็น
งานจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในวงกว้าง
▪ ผู้จัดแสดงงานจานวนมากจากประเทศจีนโดยคิดเป็นร้อยละ 64
▪ ไม่สามารถจัดขึ้นตามกาหนดการเดิมเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้จัดงานจึงได้เลื่อนการเปิดตัวงานครั้ง
แรกไปเป็น ปี พ.ศ. 2565 แทน
คาดการณ์จานวนผู้ร่วมจัดแสดง: 200 ราย
คาดการณ์จานวนผู้เข้าชม: AWR LLOYD I
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โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
ระยะสั้น
HEV / PHEV
การผลิตรถยนต์ไฮบริด (HEV) /
รถยนต์แบบปลั๊กอิน (PHEV)

การใช้พลังงานใน
รูปแบบของ
พลังงานไฟฟ้า

เทรนด์อื่นๆ

BEV
การผลิตรถบัสไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี่ (BEV)
EV CHARGING
การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า

ระยะยาว
BEV

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี่ (BEV)

EV
PARTS

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์
รถบรรทุก
มอเตอร์
สายไฟฟ้าแรงดันสูง
ส่วนควบคุมความร้อนของแบตเตอรี่

สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC
EV
CHARGING charging) สาหรับการชาร์จที่บ้าน
EV
CHARGING

สถานีชาร์จไฟฟ้าระบบอัจฉริยะ
(Smart charging)

การรีไซเคิลแบตเตอรี่
EV
และการนากลับมาใช้ใหม่ BATTERY

AUTO CHIPS
การผลิตชิปสาหรับยานยนต์

SOFTWARE
R&D

การวิจัยและพัฒนาด้านซอฟท์แวร์
สาหรับบริษัทยานยนต์

ONLINE SALES
แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ
การขายยานยนต์เก่าและใหม่

CONNECTED
CARS

บริการเชื่อมต่อ
ยานยนต์กับอุปกรณ์ต่างๆ
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โอกาสในการจัดงานจัดแสดงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย
ระยะสั้น
การจัดแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า
โดยอาจผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงอื่น
งานจัดแสดงที่เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ความยั่งยืน
เครื่องจักรกล รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ระบบภายในอาคาร

การจัดงาน Conference ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ใหม่
เพิ่มการจัดสัมมนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมุ่งเน้นการ
จัดหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Autonomous,
Connected, Electrified, Shared

การจัดแสดงสินค้าที่เน้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า
คาดว่าประเทศไทยน่าจะมีอุปสงค์เพียงพอต่อการจัดงานที่
แสดงถึงความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ในบริบทที่กว้างขึ้น อาจเป็นประโยชน์สาหรับบริษัทที่เข้า
ร่วมในการติดต่อกับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน และวัสดุต่างๆ
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โอกาสในการจัดงานจัดแสดงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย
ระยะยาว

งานแสดงยานยนต์ไฟฟ้า

งานจัดแสดงที่เน้นเทคโนโลยี ACES หลายอย่าง

คาดว่าจะมีการเปิดโอกาสให้มีการจัดแสดงที่หลากหลาย
มากขึ้น โดยเป็นผลมาจากจานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน
ประเทศ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้าได้ดกี ว่า

การส่งเสริมการใช้ รถยนต์อัจฉริยะ การขับขี่อัตโนมัติ
โดยรัฐบาล จะส่งผลให้ในอนาคตอาจมีความต้องการงาน
จัดแสดงที่หลากหลายขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้
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สรุปภาพรวมและโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย
เทรนด์ที่สาคัญใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
ยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ACES

Autonomous, Connected,
Electric, Shared

รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
(เช่น platform)

การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติใน
ประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย
มาเลเซียและอินโดนีเซียก็มีการจัดแสดงสินค้าที่คล้ายคลึงกับงาน
EV Asia ที่จัดขึ้นในไทย แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้งสอง
ประเทศจะไม่แข็งแกร่งเท่าไทยก็ตาม โดยไทยควรมุ่งเน้นจัดแสดง
ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความได้เปรียบ
ของไทยในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์ทใี่ หญ่ที่สดุ ในอาเซียน
ประเทศไทยมีขนาดการผลิตและส่งออก และ จานวนผู้ผลิต
และซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุดในอาเซียน

โอกาสในอนาคตของไทยในระยะสั้น
เน้นการสนับสนุนและการขยายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสู่ผู้บริโภค
ยานยนต์ ▪ โครงสร้างพื้นฐานและสถานีชาร์จไฟฟ้า
ไฟฟ้า
▪ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ผู้นาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมียอดขายยานยนต์ไฟฟ้าและความพร้อม
ของสถานีชาร์จมากที่สุดอีกด้วย โดยการขยายตัวในปัจจุบันเกิด
จากการสงเสริมจากบริษัทจีนที่เร่งตีตลาดอาเซียนนั้นเอง

ไทยเป็นผู้นาในอาเซียนเมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
อินโดนีเซียนั้นรองลงมาโดยมีตลาดรถยนต์ที่ใหญ่และมี
แนวโน้มที่จะเติบโตเป็นตลาดหลักสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า
เนื่องจากจานวนประชากรที่มาก และ ทรัพยากร
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตที่เยอะ

ชิ้นส่วน
รถยนต์

▪ การปรับโครงสร้างธุรกิจของซัพพลายเออร์
เพื่อตอบสนองตลาดยานยนต์ไฟฟ้า เช่น
การผลิตชิป และ ซอฟต์แวร์

นโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ
ของประเทศในอาเซียนยังอยู่ในช่วงเริม่ ต้น
ประเทศไทยมีนโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐที่เอื้อต่อ
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สุด
มาเลเซียมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการค้าที่
เอื้อต่อผู้ประกอบการที่สุด
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บริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอย์ด อินโนเวชั่น จากัด

ข้อมูลการติดต่อ

ปิติพงศ์ มติธนวิรุฬห์

คริสตอฟ โทคาร์ซ

ที่ปรึกษาโครงการอาวุโส

หัวหน้าโครงการ

อีเมล์: pitipong@awrlloyd.com

อีเมล์: tokarz@awrlloyd.com

WWW.AWRLLOYD.COM

เนื้อหาในงานนาเสนอนี้ (“งานนาเสนอ”) เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ซึ่งบันทึกตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร ณ ที่นี้ โดย AWR Lloyd Innovation Limited (“AWR Lloyd”) AWR Lloyd ไม่อนุญาตให้
คัดลอก ทาซ้า แจกจ่ายหรือส่งต่อเนื้อหาในงานนาเสนอทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลอื่น ไม่อนุญาตให้
ใช้งานนาเสนอนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AWR Lloyd
เนื้อหาในงานนาเสนอนี้ถกู จัดทาขึน้ บนพื้นฐานของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ซึ่งข้อมูลนีอ้ าจ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระโดย AWR Lloyd งานนาเสนอนีไ้ ม่ถือ
เป็นการตรวจสอบข้อมูล AWR Lloyd จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้นาเนื้อหาในงาน
นาเสนอนีไ้ ปใช้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาในงานนาเสนอนี้ การนาเสนอนีไ้ ม่ถือเป็นการเสนอหรือ
เชิญชวนให้ขายหรือซือ้ หลักทรัพย์หรือธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ทีอ่ ธิบายไว้ในนั้นและไม่มีเจตนาที่จะให้
คาแนะนาด้านกฎหมายภาษีหรือการเงิน ผู้ใช้เนื้อหายอมรับและตระหนักดีว่าAWR Lloyd จะไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อการกระทาใดของผู้ใช้เนื้อหาในงานนาเสนอทั้งสิ้น

งาน Automotive World เน้นที่ผู้จัดแสดงงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ผู้จัดแสดงสินค้าในหัวข้อเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบและรถยนต์ไฮบริด

จานวนผู้แสดงสินค้าตามหัวข้องานจัดแสดง
277
227

Others

แบตเตอรี่

133

12%
5%

หัวชาร์จและสถานีบริการชาร์จ 8%

131
96

การทดสอบ / การวัด /
การจาลองและการผลิตชิน้ ส่วนต่างๆ
39

30

10%

65%
ชิ้นส่วน EV และชิ้นส่วนอื่นๆ
นอกจากแบตเตอรี่

มอเตอร์ไฟฟ้า วัสดุและชิ้นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและวัสดุสาหรับการ
ระบายความร้อน ปกรณ์เชื่อมต่อ อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ และอื่นๆ

อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์

การผลิต
ชิน้ ส่วน
รถยนต์

เทคโนโลยี
น้าหนักเบา

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
รถขับเคลือ่ น รถยนต์ไฟฟ้า
อัตโนมัติ
เต็มรูปแบบ
และรถยนต์
ไฮบริด

รถยนต์
เชื่อมต่อ

ที่มา Automotive World และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบ้ิลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

การพัฒนาและ
การออกแบบ
ทางวิศวกรรม
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งาน The Battery Show and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo
องค์กร สมาคม นิตยสาร ฯลฯ
ซัพพลายเออร์
ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช่ EV

เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ 18%
และการตรวจวัดอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถ EV

6%

ผู้ผลิตแบตเตอรี่

ชิ้นส่วนและวัสดุสาหรับ
การจัดการความร้อนของแบตเตอรี่

4%
14%

12%

ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับ แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
ยานยนต์ไฟฟ้า
28%
36%

2%
ผู้จัดจาหน่ายชิ้นส่วน EV 2%
4%
ผู้ผลิตสถานีชาร์จ
4%
บริษัทให้คาปรึกษา
เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

10% R&D / การทดสอบ/ การตรวจวัด
อุปกรณ์สาหรับแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์และบริการ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
64%

ที่มา The Battery Show and the EV Technology Expo และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบ้ิลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

25%
ซัพพลายเออร์
ชิ้นส่วน EV อื่นๆ
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งาน Shanghai International EV Supply Equipment Fair

ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนสถานีชาร์จรถ EV
เช่น อินเวอร์เตอร์ หม้อแปลง แผงจ่ายไฟ ฯลฯ 37%

33%

11%

5%
ผู้ผลิตสายเคเบิล

6%

ผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อการชาร์จ

ที่มา EVSE China 2019 review และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบ้ิลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

ซัพพลายเออร์อปุ กรณ์ชาร์จรถ EV
และเทคโนโลยีการชาร์จขั้นสูง เช่น
การชาร์จแบบไร้สาย ระบบสารอง
พลังงาน และระบบการชาร์จรถ EV
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

8%

ผู้ผลิต power module

ภาคีเครือข่าย EV
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