
No Question Answer

1 เมือ่ไหรเ่ราจะเห็น mine mobility ออกมาวิง่และขายจรงิคะ?

และ Spa1 มแีผนทีจ่ะผลติ หรอืวางจ าหน่ายเมือ่ใด

หลังจากที ่รถยนตไ์ฟฟ้า MINE Mobility ไดเ้ปิดตัวไปในงาน Bangkok Motor Show เมือ่ปีทีแ่ลว้ และไดม้ี

ยอดจองซือ้จากทางสหกรณ์แท๊กซี ่จ านวน 3,500 คัน ซึง่ระหวา่งนีท้างบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งโรง

ประกอบรถ และผลติรถยนตไ์ฟฟ้า โดยมกี าหนดการเริม่ทยอยสง่มอบชว่งปลายปีนีเ้ป็นตน้ไป

2 จากจ านวนตูช้ารจ์ของ EA ทัง้หมดทีม่กีารตดิตัง้ คดิวา่เมือ่ไหรจ่ะสามารถเปิดบรกิารไดเ้ต็มรปูแบบ

คะ?

ดว้ยเป้าหมายตดิตัง้สถานีอัดประจไุฟฟ้า หรอื Charging Station จ านวน 1,000 สถาน ีปัจจบุันนีต้ดิตัง้ไปแลว้

กวา่ 400 สถาน ีหรอืกวา่ 1,000 หวัชารจ์ ซึง่บางสถานีนัน้อาจจะอยูร่ะหวา่งการทดสอบ (Test) การใชง้าน จงึ

ท าใหย้งัไมส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มรปูแบบในบางสถาน ีทางบรษัิทฯ ขออภัยในความไมส่ะดวกนีเ้ป็น

อยา่งสงู ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิตามการเปิดใชบ้รกิารของแตล่ะสถานีชารจ์/อัพเดตขา่วสารไดท้ี ่

Facebook: EAAnywhere

3 อยากทราบวา่รายละเอยีดการลงทนุดา้น รง.แบตเตอรี ่และการผลติรถโดยสาร EV ทีก่ลา่วไป ทาง

บรษัิทมเีป้าหมายหรอื Target ทีช่ดัเจนอยา่งไรบา้งครับ

ส าหรับการลงทนุในโรงงานแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนนี้ บรษัิทฯ ไดว้างเป้าหมายขนาดก าลังการผลติไวท้ี ่50 

Gwh เพือ่รองรับการใชง้านในโรงไฟฟ้า,ยานยนตไ์ฟฟ้า,สถานีอัดประจไุฟฟ้า และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในอนาคต

 โดยแบง่แผนการลงทนุไวเ้ป็น 2 ระยะ ซึง่ระยะแรก จะเริม่ลงทนุในขนาด 1 Gwh กอ่น เพือ่ใชใ้นยานยนต์

ไฟฟ้า ไดแ้ก ่รถยยนตไ์ฟฟ้า เรอืไฟฟ้า รวมถงึสถานีอัดประจไุฟฟ้า จากนัน้จะทยอยเพิม่ก าลังการผลติในอกี 

49 Gwh ทีเ่หลอืในระยะถัดไป 

ในสว่นของการผลติรถโดยสาร EV หรอื E-Bus นัน้ ก าลังอยูร่ะหวา่งการหารอื ซึง่บรษัิทฯ จะแจง้ขา่วสารให ้

ทราบโดยท่ัวกันตอ่ไป

4 สนใจ สมัคร สมาชกิ ยานยนตไ์ฟฟ้า siamchina1@gmail.com สามารถศกึษาขอ้มลูการสมัคร ไดเ้ลยครับ หรอื โทรสอบถาม 0863903339 หรอื 

http://www.evat.or.th/15704328/membership-application
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5 In which time period (expected from experts) will there be a price subsidy for electric vehicles in 

Thailand?

We have no direct subsidy for EV but our excise tax is based on CO2 from vehicle. The BEV is the lowest 

tax.

6 ราคาตน้ทนุรถ EV ลดราคาลงมา แตผู่ผ้ลติไปลงทนุทีอ่นิโดนีเซยี เวยีดนามแทนไทย ผมวา่ดกีับประเทศอนิโดนีเซยีนะครับ   ทัง้นีม้บีรษัิททีล่งทนุ EV ในประเทศไทยไมน่อ้ยครับ

7 คณุ กฤษฎานโยบายภาครัฐมกีารสนับสนุนผูป้ระกอบการในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งใน supply chain 

อยา่งไร เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขันกับผูผ้ลติตา่งประเทศได ้รวมไปถงึการพัฒนาตลาดเพือ่เพิม่ 

demand EV ในประเทศ

ทีบ่โีอไอใหก้ารสง่เสรมิ มทัีง้หมด 13 ผลติภัณฑ์

ไดแ้ก ่1.กจิการผลติแบตเตอรี ่2. กจิการผลติ Traction Motor 3.กจิการระบบปรับอากาศดว้ยไฟฟ้าหรอื

ช ิน้สว่น 4.กจิการผลติระบบบรหิารจัดการแบตเตอรี ่(BMS) 5.กจิการผลติระบบควบคมุการขับขี ่(DCU) 6.

กจิการผลติ On-Board Charger 7.กจิการผลติสายชารจ์แบตเตอรีพ่รอ้มเตา้รับ-เตา้เสยีบ 8.กจิการผลติ DC/DC

 Converter 9.กจิการผลติ Inverter 10.กจิการผลติอปุกรณ์ชารจ์แบตเตอรีแ่บบพกพา 11.กจิการผลติ Electric 

Circuit Breaker 12. กจิการพัฒนาระบบอัดประจไุฟฟ้าอัจฉรยิะ และ 13. กจิการผลติคานหนา้/คานหลัง

ส าหรับรถโดยสารไฟฟ้า

         

ทัง้ 13 ผลติภัณฑด์ังกลา่ว ไดรั้บสทิธปิระโยชน์จากบโีอไอ โดยยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี

 และหากผลติในพืน้ทีอ่อีซี ีจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 50% อกี 3-5 ปี รวมทัง้ไดรั้บยกเวน้

ภาษีน าเขา้เครือ่งจักร และวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดนีเ้พือ่สรา้งความสามารถใหเ้กดิการแขง่ขันไดค้รับ

8 คณุ สรรเพชญ ผูผ้ลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบรนดร์ายยอ่ย ตอ้งมกีารปรับตัวอยา่งไรใหแ้ขง่ขันได ้ คงตอ้งดวูา่ ม ีBrand differentiation อยา่งงัยบา้ง สูด้ว้ยราคา ยากครับ

9 อยากทราบวา่ การจะน ารถ EV มาใชใ้นประเทศไทยแบบเต็มตัว จะเกดิขึน้ภายในกีปี่ครับ ตอนนีม้หีลายบรษัิทม ีmodel มาขายแลว้นะครับ หลายบรษัิททีย่งัไมม่าก็คงตอ้งวางแผนไมใ่หล้า่ชา้นะครับ

10 ขณะทีปั่ญหา ck & egg ถา้ demand vol ยงัไมม่เีพยีงพอยงังัย้ก็แกไ้ขไปบังคับใหเ้อกชนลงทนุ

โครงสรา้งพืน้ฐานไมไ่ดอ้ยูด่ ี

ครับ ขอบคณุส าหรับความเห็น 

ยงัไงก็ตาม ตอนนีม้เีอกชน เริม่ลงทนุสถานีฯ และในประเทศไทยมสีถานีฯ ไมน่อ้ยกวา่  520 แหง่
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11 สถานการณ์ COVID-19 สง่ผลอยา่งมากในดา้น Demand และจะกระทบตอ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นไป อยา่งเชน่ ซือ้ขาย online มากขึน้ การซอ่มบ ารงุก็เป็นลักษณะ onsite service มากขึน้ 

และ ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจดา้น healtcare มากขึน้ เป็นตน้ ในสว่นของผูป้ระกอบการทัง้ผลติและ

จ าหน่ายยานยนต ์จะมแีนวโนม้การปรับตัวอยา่งไร?

แนวโนม้การปรับตัวคงตอ้งใหทั้นกับตลาดครับ มองใหเ้ห็นโอกาสและการลงทนุทีเ่หมาะสมครับ

12 อยากทราบนโยบายการคดิคา่ไฟฟ้าในชารจประจรุถยนต ์ตอ้งยอมรับวา่ปัจจบุันมกีลุม่คนที่

ตัดสนิใจซือ้รถไฟฟ้ามาใชแ้ลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4,000 คัน  ทัง้ๆทีร่ะบบชารจยงัไมร่องรับเทา่ทีค่วร

ราคาขึน้อยูก่ับผูใ้หบ้รกิารสถานีอัดประจไุฟฟ้า สามารถก าหนดราคาไดเ้ลยครับ

13 จากผลของ COVID-19 แนวโนม้ของผูผ้ลติรถยนตท์ีจ่ะเริม่ท าการผลติ BEV / Battery ส าหรับ EV ใน

ไทย (ทีไ่ด ้BOI ไป) มแีนวโนม้ชา้ลงไหมครับ

มทัีง้เร็วและชา้ ครับ ขึน้อยูก่ับบรษัิทครับ

14 ไมท่ราบวา่มผีูส้นับสนุน EV Bus ในไทยมากนอ้ยแคไ่หนคะ่ มกีารสง่เสรมิใหผ้ลติในประเทศ และทางกระทรวงคมนาคม ก าหนดใหข้สมก.เปลีย่นรถเมลเ์ป็นรถเมลไ์ฟฟ้า

15 อยากทราบแผนการจัดตัง้ charginh sttion วา่แนวทางของผูป้ระกอบการรายใหญแ่ตล่ะแหง่ ไปถงึ

ขัน้ไหนแลว้

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

16 นสิสัน มแีผนจะน ารถ ev มาขายในไทย ตอ่จาก leaf มัย้คะ และเมือ่ไรจะน าเขา้ ก าลังมกีารศกึษาอยูค่รับ

17 นสิสันมแีพลนผลติรถ EV หรอืน า Model EV อยา่ง eNV200 เขา้มาขายในประเทศไทยไหมคะ มแีผนทีจ่ะมา eNV200 มาทดลองอยูบ่างประเทศครับ

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

Thailand

It depends on your business.  If OEM produces the EV in Thailand and use the local battery supplier in 

Thailand, they will recieve the best benefit from tax

19 โอกาสในการใชเ้ทคโนโลยทีีผ่ลติในประเทศไทยเป็นอยา่งไรคะ มโีอกาสเยอะครับ เริม่เห็นมกีารพัฒนาเทคโนโลยใีนประเทศมากขึน้ครับ
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20 เพือ่การพัฒนาอตุสาหกรรม EV และการสรา้งงานในประเทศไทย ควรจะมกีารก าหนดLocal content 

ไวด้ว้ยเพือ่การพัฒนาและการสรา้งงานขา้งตน้ดว้ย ครับ

การก าหนด local content น่าจะผดิหลัก WTO  ประเทศไทยไมไ่ดท้ าแลว้เหมอืนในสมัยกอ่นครับ

21 อยากทราบความคดิเห็นจากวทิยากรครับ คาดวา่ทางรัฐบาลจะออกนโยบายเงนิอดุหนุนราคา

รถไฟฟ้าส าหรับประชาชนในชว่งเวลาไหนครับ?

ปัจจบุันนีก้ารสนับสนุน จะอยูใ่นรปูของภาษีสรรพสามติ ทีใ่หร้ถยนตไ์ฟฟ้ามฐีานภาษีทีต่ ากวา่รถยนตท่ั์ว่ไป 

เพือ่ใหผู้ผ้ลติสามารถท าราคาไดเ้หมาะสมยิง่ข ึน้ แตย่งัไมม่นีโยบายในการสนับสนุนผูซ้ ือ้รถยนตไ์ฟฟ้า

โดยตรง ยงัคงเป็นหวัขอ้ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการน าเสนอจากหลายภาคสว่นอยูค่รับ

22 ประเทศไทยมกีารวางแผนสรา้งผลติภัณฑก์ลยทุธท์ีไ่มใ่ชร่ถยนตไ์ฟฟ้าสว่นบคุคลหรอืไมค่รับ (เชน่ 

รถโดยสาร รถบัส รถมอเตอรไ์ซค ์ทีเ่ป็น EV/XEV)

เพราะตลาดในสว่นทีว่า่มานี้ มกีารแขง่ขันไมเ่ขม้ขน้เทา่รถยนตส์ว่นบคุคล

มอีกีหลายบรษัิทครับ มบีรษัิทมอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้าของไทย เชน่ ETRAN, Edison Motor ครับ

23 สอบถามคณุกฤษฎาและคณุสรรเพชญคะ่

1. กลุม่ช ิน้สว่นทีไ่มส่ามารถน าเขา้มาประกอบรถได ้เนือ่งจากโควดิ เป็นชิน้สว่นกลุม่ใด

2. หากตลาดเริม่ฟ้ืนตัว มโีอกาสมากนอ้ยเพยีงใดทีจ่ะผลติชิน้สว่นในขอ้ 1 และชิน้สว่นยานยนต์

สมัยใหมอ่ืน่ๆ (EV & CAV) ในประเทศไทย

กลุม่ช ิน้สว่นทีป่ระสบอปุสรรคในการน าเขา้มาประกอบ ขึน้อยูก่ับปรเะเทศนัน้ๆทีม่นีโยบายในการ lock down 

ท าใหต้ดิปัญหาดา้น logistics ครับ โดยไมจ่ าเพาะเจาะจงวา่เป็นช ิน้สว่นไหนโดยเฉพาะครับ

โอกาสในการผลติช ิน้สว่นยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย มอียูม่ากครับ หากแตว่า่ช ิน้สว่นทีเ่ป็น key 

components เชน่ high voltage battery, electric motors, etc. ยงัตอ้งอาศยั know how จากตา่งประเทศมา

เป็นหลัก จงึจะเกดิขึน้ไดค้รับ

24 ในเรือ่งโครงสรา้งพืน้ฐาน ภาครัฐไดเ้ขา้มาสนับสนุนหรอืวาง roadmap รว่มกับเอกชนยงัไงบา้งคะ ในชว่ง 3-4 ปี ทีผ่า่นมา มกีารใหเ้งนิสนับสนุนการลงทนุสถานีอัดประจไุฟฟ้า และตอนนีก้ระทรวงพลังงาน

ก าลังวางแผน Roadmap เรือ่งนีใ้หช้ดัเจนครับ

25 อยากทราบวา่อกีประมาณกีปี่ EVถงึจะไดเ้ขา้มาแทนทีร่ถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามันแบบเต็มตัวคะ กลุม่รถยนตค์งตอ้งมอียา่งนอ้ย 10-15 ปี

26 ไฟฟ้าทีน่ ามาใชใ้นรถยนตไ์ฟฟ้าแหลง่ในการผลติไฟฟ้ามาจากอะไรเป็นหลักหรอครับ กา๊ซธรรมชาต ิครับ

27 ขอเรยีนสอบถามคะ่ โอกาสในการใชเ้ทคโนโลยทีีผ่ลติในประเทศไทยมคีวามเป็นไปไดอ้ยา่งไร

ไหมคะ

มโีอกาสครับ  เห็นหลายบรษัิทผลติช ิน้สว่นในประเทศไทยครับ
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28 การเก็บเงนิคา่ Demand Charge ส าหรับเครือ่ง Fast charge ตอนนี้ กฎหมายไดรั้บการแกไ้ข

เรยีบรอ้ยหรอืยงัครับ

แกไ้ขแลว้ครับ ไมม่ ีdemand charge ส าหรับคา่ไฟฟ้าของสถานีฯ

29 นอกจากการสนับสนุนใหเ้กดิ Demand จากทางภาครัฐแลว้ ฝ่ัง Supply มคีวามตอ้งการอะไรจาก

ภาครัฐบา้งมัย้ครับ และมแีนวทางในการ technology locolization มาสูผู่ผ้ลติชิน้สว่นยานยนตท์ีอ่ยู ่

lower suppliers ในประเทศไทย บา้งหรอืไมค่รับ?

มกีารสง่เสรมิการผลติช ิน้สว่นในประเทศของทาง BOI ครับ

30 อยากถามมมุมองของทางผูผ้ลติรถยนตค์า่ยตา่งชาต ิทัง้ Nissan และ BMW เกีย่วกับความเป็นไปได ้

ในการรว่มมอืพัฒนาใชB้atteryจากผูผ้ลติไทย เชน่ EA

แนวโนม้ของแบตเตอรีเ่ทคโนโลย ีน่าจะมกีารเปลีย่นแปลงคอ่นขา้เร็ว ดังนัน้โอกาสทีค่า่ยรถยนตจ์ะหน้ไปใช ้

เทคโนโลยใีหม่ๆ  จากผูผ้ลติแบตเตอรี ่ทีด่ทีีส่ดุและมตีน้ทนุทีเ่หมาะสมทีส่ดุ เป็นไปไดม้ากครับ

31 อยากสอบถามวทิยากรทกุทา่นครับ : ปัจจบุันยานยนตไ์ฟฟ้ามรีาคาสงู มาจากตน้ทนุแบตเตอรีเ่ป็น

หลัก ทางบรษัิทผูผ้ลติและจ าหน่าย EVs มคีวามเห็นอยา่งไรกับระบบใชเ่ชา่แบตเตอรี ่ครับ?

ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา เทรนดร์าคาแบตเตอรีม่กีารปรับลดลงโดยตลอด ซึง่ยิง่มกีารผลติและใชม้ากขึน้ 

economy of scale ก็ยิง่ดขี ึน้ จงึเห็นวา่แนวโนม้ของราคารถยนตไ์ฟฟ้า ก็น่าจะปรับลงมาเหมาะสมกับตลาด

มากขึน้เรือ่ยๆครับ

32 สอบถามความเห็นวทิยากรครับ 

1. อยากทราบวา่ทาง กฟผ/กฟน มบีทบาทในการท าใหเ้กดิสถานีชารตใ์นพืน้ทีใ่หม่ๆ มากขนาดไหน

ครับ (ในเชงิตดิตัง้สายสง่ไฟ/transformer) 

2. ปัจจบุันทา่นวทิยกรมองวา่จะมกีารขยายสถานีชารตก์ระเเสตรง DC เพิม่ข ึน้ไหมครับ

1. กฟน. เริม่มกีารลงทนุ เปิดในพืน้ทีใ่หม่ๆ ข ึน้นะครับ 

2. มแีนวโนม้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งครับ

33 ถามความเป็นไปไดข้อง EV ในรถยนตบ์รรทกุทัง้ขนาดใหญแ่ละเล็กครับ รถบรรทกุขนาดเล็กออกมาเชงิพาณชิยแ์ลว้ครับ รถบรรทกุขนาดใหญอ่ยูร่ะหวา่งก าลังพัฒนา น่าจะออกมา

ไมช่า้ครับ
34 อยากทราบขอ้มลู ความคบืหนา้ หรอืความเป็นไปไดข้อง EV Conversion ส าหรับตลาดเมอืงไทย

หน่อยครับ

ทาง EGAT มกีารพัฒนาดา้นแบบรถ EV Conversion อยูใ่นปัจจบุัน

35 Will the electric vehicle promotion policy impact to discourage of fuel-economy promotion and 

biofuel?

2 The use of Electric Vehicle will promote th co2 reduction on the road transport Bio fuel and fuel-

economy promotion also and the same issue 
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