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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)

“โครงการจ้างส ารวจและวิเคราะห์
ตลาดของ EV Charger 

ในประเทศไทย” 



ความเป็นมาของโครงการ

• ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ซึ่งอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ขาดไม่ได้ส าหรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดสถานีประจุไฟฟ้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และเกิดจากการลงทุนสถานีประจุไฟฟ้าโดยเอกชนผู้มองเห็นโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย จากรายงาน Global cumulative EV sales with fast charging 
plug standard (2010 - 2014) จาก (IHS Automotive, 2015) พบว่า มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านสถานี ในปี ค.ศ. 2014 เป็น
มากกว่า 12.7 ล้านสถานี ในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานีประจุไฟฟ้าเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าปลั้กอินไฮบริด (PHEV) 

• เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจ้างผู้รับจ้างจากภายนอก
เพื่อมาด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ตลาดของ EV charger ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นมูลค่าตลาด การด าเนินการทางธุรกิจ โมเดลทาง
ธุรกิจ รวมถึงโอกาสและความต้องการของผู้บริโภคส าหรับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินการงานธุรกิจของผู้ให้บริการและจ าหน่ายอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
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วัตถุประสงค์โครงการ

• เพื่อศึกษาสถานะตลาด อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Charging Station, Wallbox charger, 

Onboard charger, Normal charger) ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท ท่ีมีในประเทศไทย

• เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความสนใจของผู้ใช้งาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานในภาคธุรกิจบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย ส าหรับการ

ให้บริการอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าแก่ลูกค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านนวด/สปา ภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นต้น รวมท้ังความต้องการ 

และปัญหาต่าง ๆ ในการใช้งาน

• เพ่ือจัดท ากรณีศึกษา (case study) ความต้องการของผู้ประกอบการและหน่วยงานในภาคธุรกิจบริการต่าง ๆ ในการน า

เทคโนโลยีอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ มาใช้อย่างน้อย 3 กรณีศึกษา เพ่ือระบุ Customer needs & pain-points ของตลาด

และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

• เพื่อวิเคราะห์โอกาสด้านเทคโนโลยีและความต้องการ ของตลาดของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและ

ปัญหาอุปสรรค์ของท าตลาดอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  

• เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บริษัทและแนวทางการด าเนินธุรกิจ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าท้ังผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้ให้บริการ เช่น 

การจ าหน่ายตู้ประจุไฟฟ้า การคิดค่าบริการจากการจ าหน่ายไฟ 
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ท่ีมา: สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (22 กันยายน 2564)

จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้าจ านวน 693 สถานีทั่ว
ประเทศ และมีจ านวนหวัชารจ์ทัง้สิน้ 2,285 หวัชารจ์ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 22 
กนัยายน 2564)
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ท่ีมา: สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (ธันวาคม 2564)

จ านวนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
จ านวนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของไทยท่ีจดทะเบียนใหมใ่นปี 2564 (ขอ้มลู ณ
เดือนธนัวาคม 2564) มีทัง้สิน้ 48,581 คนั แบง่เป็นยานยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี่ 
(BEV) จ านวน 5,781 คนั ยานยนตไ์ฟฟา้ปลั๊กอินไฮบรดิ (PHEV) จ านวน
7,060 คนั และยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิ (HEV) จ านวน 35,740 คนั ท าให้
ปัจจบุนัจ านวนยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) สะสมในไทย ณ สิน้ปี 2564 มีทัง้สิน้ 
239,109 คนั แบง่เป็นยานยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) จ านวน 11,382 คนั 
ยานยนตไ์ฟฟา้ปลั๊กอินไฮบรดิ (PHEV) จ านวน 31,145 คนั และยานยนต์
ไฟฟ้าไฮบรดิ (HEV) จ านวน 196,582 คนั



สถานภาพตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และ
เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger)

• ขนาดตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 2,115,000 หน่วยในปี 2563 เป็น 
30,758,000 หน่วยภายในปี 2570 ท่ี CAGR 46.6%

• ตลาดในเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุด เนื่องจากมีความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงและการปฏิรูปเชิงรุกจาก
รัฐบาลของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และความพยายามที่จะส่งเสริมการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานการอัด
ประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อให้การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เข้าถึงได้มากขึ้น
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สถานภาพตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และ
เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) (ต่อ)

• ส าหรับประเทศไทย สภาพตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) นั้น
ขึ้นอยู่กับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงมาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานและความพร้อม
ของอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

• ในส่วนของสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ในไทยนั้น มีผู้เล่นรายใหญ่อยู่ประมาณ 12 ราย ซึ่งมีทั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการเอกชน จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ของไทยมีเพิ่มขึ้นทุกปี
และเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงผู้ให้บริการส่วนใหญ่ก็มีนโยบายในการขยายจ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า
(EV Charging Station) อย่างต่อเนื่อง

• ส าหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) นั้น การขยายตัวของตลาดก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(EV Charging Station) แต่หากเป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) ในบ้านนั้น การเติบโตอาจจะอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
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สถานะมูลค่าตลาดเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) 

ในประเทศไทย

• คาดว่าใน 4 ปี มูลค่าการตลาดจะเติบโตขึ้นแตะ 1.4 หมื่นล้านบาท หรือเพ่ิม 170 เท่าตัวจากปัจจุบัน

• พฤติกรรมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยมีโอกาสในการเติบโตไปในลักษณะเดียวกับสหรัฐฯ คือมีการอัด
ประจุที่บ้านเป็นหลัก เนื่องจากโครงสร้างที่อยู่อาศัยส่วนของสหรัฐและไทย โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว

• จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการรายส าคัญส าหรับตลาดเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ในประเทศไทย ยังไม่มี
โมเดลและตัวเลขที่แน่นอน แต่โดยหลักๆ แล้วการค านวณมูลค่าตลาดเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จะขึ้นอยู่
กับจ านวนหัวชาร์จ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหัวชาร์จแต่ละประเภท (AC หรือ DC Charger) จ านวนการคาดการณ์ยานยนต์
ไฟฟ้าในอนาคต และจ านวนการคาดการณ์ของหัวชาร์จในอนาคต นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับแนวโน้มประเภทของหัวชาร์จที่
ผู้ให้บริการจะติดตั้งด้วย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหัวชาร์จอาจมีราคาต่ าลง เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี มาตรการ
ของรัฐ (หากมีนโยบายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น) และการพัฒนาความสามารถของผู้ผลิตในประเทศไทย
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สถานะมูลค่าตลาดเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) 

ในประเทศไทย (ต่อ)

• จ านวนผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ของผู้ให้บริการรายส าคัญ (จากการสัมภาษณ์) เช่น  
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จ านวนการดาวโหลด PEA VOLTA Application ประมาณ 27,000 ครั้ง จ านวนสมาชิก PEA VOLTA 

Application ประมาณ 2,500 คน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564) และมีจ านวนก าลังไฟที่ใช้ประมาณ 500,000 kw ตั้งแต่เริ่มมีการ
ให้บริการ 

– ส าหรับ EA Anywhere มีจ านวนผู้ที่ดาวโหลดใช้บริการ Application ประมาณ 35,000 คน และมียานยนต์ไฟฟ้า (EV) เข้าใช้บริการอัดประจุ
ไฟฟ้าเฉลี่ย 5 คันต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

– ส าหรับปตท. ในปี 2564 มีผู้ใช้งานใน “EV Station” Platform ประมาณ 3,500 คน และมีจ านวน Transaction ที่เกิดขึ้นประมาณ 37,000
รายการ 

– ส าหรับ Evolt ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะประมาณ 5,000 คน เป็นต้น
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ผู้เล่นส าคัญและแนวทางการด าเนินธุรกิจของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

แต่ละประเภทของผู้เล่นส าคัญในประเทศ

10

ตารางที่ 1 การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของผู้ให้บริการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเดิม รายใหญ่

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัญชาติ
การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(EV Charging Station)

บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (PTT)

รัฐวิสาหกิจ ไทย - ทดสอบและสนับสนุนโครงการอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging)
- เป็นพันธมิตรกับ GLT Greenlots ติดต้ัง Efacec
อุปกรณ์อัดประจุที่สถานีบริการน้ ามัน ปตท.

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 30 แห่ง มีช่องเสียบชาร์จ
เจอร์แบบธรรมดา (Normal Charger) 38 ช่อง และชาร์จเจอร์แบบเร็ว
(Quick Charger) 10 ช่อง

บริษัท บางจาก คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัทมหาชนจ ากัด ไทย - ทดสอบธุรกิจธุรกิจอัดประจุไฟฟ้า
- พันธมิตรกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ส านักงานใหญ่และสถานีราชพฤกษ์ และชาร์จเจอร์
แบบเร็ว (Quick Charger) ที่สถานีบริการน้ ามันบางจาก 62 สถานีในทุก ๆ 
100 กม. ตามถนนสายหลักในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2564

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (SUSCO)

บริษัทจ ากัด 
(ธุรกิจครอบครัว)

ไทย ทดสอบและเพ่ิมช่องทางการหารายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่น้ ามัน เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่สถานีของบริษัท 7 แห่ง

Shell บริษัทจ ากัด ต่างชาติ เป็นพันธมิตรกับ BMW Thailand, Central Group, AP Thailand 
และ GLT เปิดตัว EV เครือข่ายการอัดประจุ“ChargeNow”

16 สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และ 38 หัวชาร์จส าหรับ
ชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal Charger) และ 1 หัวชาร์จส าหรับชาร์จ
เจอร์แบบเร็ว (Quick Charger)

Caltex Chevron บริษัทจ ากัด ต่างชาติ เป็นพันธมิตรกับ Energy Absolute (ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(EV Charging Station) ชั้นน าในประเทศไทย) เพ่ือเป็นพันธมิตรใน
การให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)

30 สถานีจาก 360 สถานีทั่วประเทศ



ผู้เล่นส าคัญและแนวทางการด าเนินธุรกิจของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

แต่ละประเภทของผู้เล่นส าคัญในประเทศ (ต่อ) 
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ตารางที่ 2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของผู้ให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้าเดิม

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัญชาติ การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(EV Charging Station)

การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.)

รัฐวิสาหกิจ ไทย - เปิดตัวสถานีอัดประจุน าร่องและ MEA EV App. เพ่ือรองรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
- ร่วมมือกับ Nissan ในโครงการติดตั้งเครื่องอัดประจุและอบรมด้านความปลอดภัยส าหรับ
ตัวแทนจ าหน่ายนิสสัน 
- ร่วมมือกับ Delta Electronics ในการติดตั้งจุดอัดประจุ 50 จุดในประเทศไทย 
- จ าหน่ายเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าส าหรับบ้านและส านักงาน 
- ให้บริการติดตั้งและให้ค าปรึกษาส าหรับการอัดประจุที่บ้าน 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 15 แห่ง 
และ 24 หัวชาร์จส าหรับการชาร์จเจอร์แบบธรรมดา 
(Normal Charger) และ 5 หัวชาร์จส าหรับชาร์จ
เจอร์แบบเร็ว (Quick Charger)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.)

รัฐวิสาหกิจ ไทย - จัดตั้งสถานีอัดประจุน าร่องท่ีส านักงานเพ่ือทดสอบใช้งานระบบและรวบรวมข้อมูลการใช้
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพ่ือขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุ กฟภ. 
- จับมือ บางจาก พร้อมติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในสถานีบริการน้ ามันบาง
จาก 62 จังหวัด ภายในปี 2564

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 32 แห่ง 
และ 36 หัวชาร์จส าหรับการชาร์จเจอร์แบบธรรมดา 
(Normal Charger) และ 111 หัวชาร์จส าหรับชาร์จ
เจอร์แบบเร็ว (Quick Charger)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)

รัฐวิสาหกิจ ไทย ท างานร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในโครงการทดลองท่ี
พยายามแปลงยานยนต์เครื่องสันดาปภายใน (ICE) เป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

11 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal 
Charger) และ 12 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบเร็ว 
(Quick Charger)



ผู้เล่นส าคัญและแนวทางการด าเนินธุรกิจของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

แต่ละประเภทของผู้เล่นส าคัญในประเทศ (ต่อ) 

12

ตารางที่ 3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัญชาติ การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)

BMW
(เครือข่าย ChargeNowX)

บริษัทเอกชน ต่างชาติ พันธมิตรกับ Central Group, AP Thailand, GLT Green 
ในการด าเนินธุรกิจอัดประจุไฟฟ้าภายใต้เครือข่าย “ChargeNow”

หัวชาร์จประมาณ 39 หัวชาร์จใน 16 สถานี

Mercedes-Benz บริษัทเอกชน ต่างชาติ พันธมิตรกับโรงแรมชั้นน า สถานีอัดประจุ 63 แห่งในโรงแรมชั้นน า (เช่น Marriott 
International, โรงแรมไมเนอร์และฮิลตัน)

Nissan บริษัทเอกชน ต่างชาติ ร่วมมือกับ EA Anywhereอนุญาตให้ลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
อัดประจุรถยนต์รุ่น Nissan Leaf ได้ที่ตัวแทนจ าหน่าย

67 สถานีที่ตัวแทนจ าหน่าย Nissan

MG บริษัทเอกชน ไทย 
(การร่วมมือกัน

ระหว่างบริษัทไทย
และจีน)

ร่วมมือกับ EA Anywhere, Evolt, PromptCharge
อนุญาตให้ลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้า (EV) อัดประจุได้ที่ตัวแทนจ าหน่าย

100 Super Charge Network และ 500 จุด
อัดประจุที่ตัวแทนจ าหน่าย MG ทั่วประเทศในปี 2564



ผู้เล่นส าคัญและแนวทางการด าเนินธุรกิจของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

แต่ละประเภทของผู้เล่นส าคัญในประเทศ (ต่อ) 
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ตารางที่ 4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายที่เป็น Start-Up

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัญชาติ การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)

GridWhiz Startup ไทย - พัฒนาแอพจัดการการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เรียกว่า Pumpcharge 
- ช่วย PEA-Encom บริหารจัดการการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

6 สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และ 18 หัวชาร์จ
ส าหรับชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal Charger)

Even Startup ไทย - ท าธุรกิจการอัดประจุและเข้าสู่ตลาดการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ใน
ประเทศไทยและลาว
- น าเข้าตัวเครื่องอัดประจุ EV-Box พลังงานอัจฉริยะ (น าเข้าจากเนเธอร์แลนด์) 
ส าหรับบ้านและธุรกิจ

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 4 แห่ง 
และ 7 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal Charger)

EVF Startup ไทย - จ าหน่ายที่อัดประจุแบบกล่องติดผนังผลิตในสวีเดนและแบรนด์ท้องถิ่นคือ 
Halo Charger
- ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานสถานีเก่ียวกับการติดตั้งหน่วยอัดประจุและช่วย
จัดการการด าเนินการอัดประจุ (เช่น บริการบ ารุงรักษาด้วยคอลเซ็นเตอร์ตลอด 
24 ชั่วโมง)

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 3 แห่งที่คิง เพาเวอร์,
the Circle Rajapruek,และ กระทรวงพลังงาน

The Fifth 
Element

Startup ไทย ร่วมมือกับเดอะมอลล์กรุ๊ป เพ่ือติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging 
Station)

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 12 สถานี
ที่ห้างสรรพสินค้า the Emporium 6 สถานี และท่ี the 
Emquartier 6 สถานี



ผู้เล่นส าคัญและแนวทางการด าเนินธุรกิจของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า
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ตารางที่ 4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายที่เป็น Start-Up

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัญชาติ การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)

Evolt; 
PromptCharge

Startup ไทย - ติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่อาคารส านักงาน มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานราชการ คอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินค้า 
- พัฒนาแอปของตัวเองเพ่ือค้นหาและจองสถานีอัดประจุ เพ่ือดึงดูดผู้ใช้ EV ไป
ยังสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ที่
ลงทะเบียน 
- PromptCharge น าเสนอเครื่องอัดประจุแบบกล่องติดผนังราคาถูก เมื่อเทียบ
กับท่ีจ าหน่ายโดยบริษัทรถยนต์

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 49 แห่ง 
และ 79 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal Charger) 
และ 23 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบเร็ว (Quick Charger)

Future Charge Startup ไทย - เป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการของเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
แบรนด์ Siemens
- ติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส าหรับลูกค้าตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์ (เช่น กลุ่ม Setpoint, OSK motoring) และบริษัทรถยนต์ (เช่น 
Porsche)

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) สาธารณะ 6 สถานี
และ 500 สถานีอัดประจุตามคอนโดมิเนียม โรงแรม ส านักงาน 
ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ และบริษัทรถยนต์

Sharge 
Management

Startup ไทย ให้บริการทั้งฮาร์ดแวร์ (Scheiner และท่ีอัดประจุแบบติดผนัง Terra) และ
ซอฟต์แวร์ส าหรับการอัดประจุ

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 14 แห่ง 
และ 65 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal Charger)



ผู้เล่นส าคัญและแนวทางการด าเนินธุรกิจของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

แต่ละประเภทของผู้เล่นส าคัญในประเทศ (ต่อ) 
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ตารางที่ 5 การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของกลุ่มผู้เล่นรายใหม่ (Green Energy Companies)

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัญชาติ การด าเนินงานเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)

Energy Absolute 
(EA)

บริษัทมหาชนจ ากัด ไทย - ได้ใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- ร่วมมือกับสถานีบริการน้ ามัน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ผู้ให้บริการ
จ าหน่ายไฟฟ้า (กฟน.) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โรงแรม 
ร้านอาหาร ส านักงาน ที่จอดรถ ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และบริการ 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 417 แห่ง และ 
1,062 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal 
Charger) และ 571 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบเร็ว (Quick 
Charger)

GLT บริษัทจ ากัด ไทย - ร่วมมือกับ Greenlots ของ Shell เพ่ือพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV 
Charging Station) และจัดหาระบบและโซลูชั่นส าหรับการอัดประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
- พันธมิตรหลักในเครือข่าย ChargeNow ของบีเอ็มดับเบิลยู 
- ร่วมมือกับ Efacec เพ่ือน าเข้าเครื่องอัดประจุ Efacec เข้าสู่ตลาด

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 16 แห่ง 
และ 38 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบธรรมดา (Normal 
Charger) และ 1 หัวชาร์จส าหรับชาร์จเจอร์แบบเร็ว (Quick 
Charger)



แนวทางการเก็บข้อมูลจากการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

ประจุไฟฟ้าและความคิดเห็นของผู้บริโภค
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• ผู้วิจัยใช้ทั้งวิธวีิจัยแบบผสม (Mixed Method) คือใช้ทั้งวธิวีิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) ในการเก็บข้อมูลจากผู้ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอปุกรณ์ประจุไฟฟ้าและความคิดเห็นของผู้บริโภค

ส าหรับวิธีวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) นั้น จะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ

(Qualitative Research) จะใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ในการเก็บข้อมูล

• ส าหรับวิธีวิจัยเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ด าเนินธุรกิจที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้อง

กับอุปกรณป์ระจุไฟฟ้าแต่ละประเภท สัมภาษณ์ทั้งหมด 10 ราย ส าหรับวิธีวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่ม

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้งานรถยนต์ PHEV/BEV และ/หรือผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อย่างน้อย 100 ราย
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• ผู้ที่ก าลังใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่สามารถใช้อุปกรณ์

ชาร์จไฟฟ้า (EV Chargers)

– ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีอายุระหว่าง 42-49 ปี 
– มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 95,000 บาท 
– อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
– แต่งงานแล้ว 
– มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
– ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด และส่วนใหญ่ใช้ MG ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาประมาณ 1-2 ปี
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• ผู้ที่ก าลังใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่สามารถใช้อุปกรณ์

ชาร์จไฟฟ้า (EV Chargers)

– จะอัดประจุไฟฟ้าที่บ้าน (บ้านเดี่ยว/ทาวเฮ้าส์) มากที่สุด 
– ใช้ระยะเวลาในการอัดประจุไฟฟ้าประมาณ 1-2 และ 3-4 ชั่วโมง
– อัดประจุไฟฟ้า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
– อัดประจุไฟฟ้าโดยใช้กระแสสลับแบบธรรมดา (Normal Charge) – การชาร์จไฟฟ้าที่บ้านจากตัวเต้ารับโดยตรง 
– อัดประจุไฟฟ้าประมาณ 10 ครั้งต่อเดือน มักจะอัดประจุไฟฟ้าข้ามคืนในช่วงวันธรรมดา 
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• ผู้ที่ก าลังใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่สามารถใช้อุปกรณ์

ชาร์จไฟฟ้า (EV Chargers)

– มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าน้อยกว่า 50 กิโลเมตร ก่อนการอัดประจุไฟฟ้าครั้งต่อไป 
– ใช้ค่าใช้จ่ายในการอัดประจุไฟฟ้าในแต่ละครั้งน้อยกว่า 50 บาท 
– ยินดีจ่ายค่าจัดหาอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) มาใช้งานเพิ่มเติมจากที่ซื้อมากับรถ ในช่วงราคาน้อยกว่า 20,000 บาท
– ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) มาใช้งานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ราคาของอุปกรณ์

อัดประจุไฟฟ้า การบริการหลังการขายของผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย คุณสมบัติของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ชื่อเสียงความ
น่าเชื่อถือ/ของผู้จัดจ าหน่าย และความทนทานของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าตามล าดับ



ผลที่ได้จากวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) (ต่อ)
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• ผู้ที่ก าลังใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่สามารถใช้อุปกรณ์

ชาร์จไฟฟ้า (EV Chargers)

– ปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุดจากการใช้งานอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) คือ ความเสถียรของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า 
– ส่วนใหญ่ทราบว่าการชาร์จกระแสตรงแบบด่วนหรือเร็ว (Quick Charge) จะท าให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าปกติ
– ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) ที่ท่านใช้เป็นประจ า (การชาร์จที่บ้าน) ส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจต่อราคาของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ความเสถียรของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ความคงทนของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า 
ความง่ายในการใช้อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้งานของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาในการชาร์จ 
ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะชาร์จ และค่าใช้จ่ายในการชาร์จแต่ละครั้ง ในระดับมากที่สุด
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• ผู้ที่ก าลังใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่สามารถใช้อุปกรณ์

ชาร์จไฟฟ้า (EV Chargers)

– ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) ที่ท่านใช้เป็นประจ า (การชาร์จนอกบ้าน) ส่วนใหญ่จะใช้
บริการที่สถานีบริการน้ ามันมากที่สุด รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า และที่ท างาน ตามล าดับ 

– มีความพึงพอใจต่อความเสถียรของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ความคงทนของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า คุณสมบัติของอุปกรณ์อัด
ประจุไฟฟ้า ความง่ายในการใช้อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้งานของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาใน
การชาร์จ และความร้อนที่เกิดขึ้นขณะชาร์จในระดับมากที่สุด
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• ผู้ที่ไม่ได้ก าลังใช้ แต่สนใจที่จะซื้อยานยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) 

ภายใน 1-2 ปี

– ส่วนใหญ่คาดหวังที่จะอัดประจุไฟฟ้าที่บ้าน (บ้านเดี่ยว/ทาวเฮ้าส์) 
– คาดหวังที่จะใช้เวลาอัดประจุไฟฟ้าน้อยกว่า 1 ชั่วโมง
– คาดว่าจะอัดประจุไฟฟ้า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
– คาดว่าจะใช้การอัดประจุไฟฟ้าประเภทกระแสสลับแบบรวดเร็ว (Double Speed Charge) เช่น ตู้ชาร์จติดผนังที่บ้านหรือ

ตามห้างสรรพสินค้า 
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• ผู้ที่ไม่ได้ก าลังใช้ แต่สนใจที่จะซื้อยานยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) 

ภายใน 1-2 ปี

– คาดว่าจะอัดประจุไฟฟ้าข้ามคืนในช่วงวันธรรมดา คาดว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการอัดประจุไฟฟ้าในแต่ละครั้ง
คือ 51-100 บาท 

– คาดว่ายินดีจะจ่ายน้อยกว่า 20,000 บาทหากต้องจัดหาอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) มาใช้งานเพิ่มเติมจากที่ซื้อ
มากับรถ 

– ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) มาใช้งานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
คุณภาพของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ราคาของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ/ของผู้จัดจ าหน่าย การบริการ
หลังการขายของผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย และรีวิวการใช้งานของผู้ใช้งานรายอ่ืน ตามล าดับ
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ตารางที่ 6 สรุปโมเดลทางธุรกิจของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการในปัจจุบัน

บริษัท/หน่วยงาน ประเภทกิจการ โมเดลธุรกิจ
แนวทาง

การพัฒนาธุรกิจ
เป้าหมาย อัตราการเติบโต พันธมิตรทางธุรกิจ ต้นทุนการลงทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กฟภ. ผู้จ าหน่ายไฟฟ้า ท าธุรกิจการอัดประจยุานยนต์ไฟฟ้า 
(EV Charging) เพื่อสนับสนุนนโยบาย
รัฐ และท าเป็นก่ึงธุรกิจ เพื่อหวังผล
ทางอ้อมมากกว่าผลก าไร

จัดตั้งกองกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อดูแล
ธุรกิจ EV Charging
มุ่งเน้นในการหารายได้
เสริมให้แก่ กฟภ.

เพิ่มจ านวนสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าจาก 73 สถานีเป็น 190 
สถานีตามถนนเส้นรอง 
เส้นตรงที่ยังแหว่งอยู่ สถานท่ี
ราชการ สถานท่ีท่องเที่ยว
ส าคัญ ภายในปี 2566

เพิ่มขึ้นท้ังในส่วนจ านวนสถานี
อัดประจุไฟฟ้าและจ านวน
ผู้ใช้งานผ่านแอพลิเคชั่น PEA 
VOLTA

มีพันธมิตรในเรื่องของ สถาน
ที่ตั้ง (Location) กับบางจาก 
ตามถนนเส้นทางหลักเส้นทาง
รอง เรียกว่า PEA Invest

ต้นทุนในการติดตั้งสถานี
อัดประจุไฟฟ้าอยู่ท่ีสถานี
ละประมาณ 3,500,000 
บาท รวมตัวสถานีและ
ระบบไฟฟ้า

- ทดลองด าเนินการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า
- รวบรวมสถิติการใช้เครื่อง
อัดประจุไฟฟ้า

PTTOR ผู้ให้บริการจ าหน่าย
น้ ามันเชื้อเพลิง

- “Empowering All toward 
Inclusive Growth” เข้าไปเติมเต็ม
โอกาสในการเติบโตร่วมกับคนอื่นไม่ว่า
จะท าธุรกิจอะไรก็ตาม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- ส าหรับธุรกิจสถานอัดประจุไฟฟ้า 
โมเดลทางธุรกิจยังไม่นิ่ง ต้องศึกษา
เพิ่มเติม 

นิยามพันธกิจของ OR
จาก Non-Oil เป็น 
Mobility กับ Lifestyle

- เป้าหมายระยะสั้นคือ มี DC 
Charger ภายในปี 2564 
ครบ 100 แห่งใน PTT 
Station ครอบคลุมเส้นทาง
เดินทางหลักท่ัวประเทศ
- มี DC Charger 300 แห่ง
ภายในปี 2565

เพิ่มข้ึนท้ังในส่วนจ านวนสถานี
อัดประจุไฟฟ้าและจ านวน
ผู้ใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ยังไม่ชัดเจน แต่ก็พร้อมให้
ความร่วมมือกับทุกคน และ
จะให้ First Priority ในกลุ่ม
ภายในปตท.เองหรือว่ากับ
หน่วยงานรัฐก่อน

- AC ประมาณ 20,000-
80,000 บาท  ไม่เกิน 
100,000 บาท (รวมค่า
ลากไฟ)
- DC ประมาณ1,000,000 
บาทต่อหัวชาร์จ ยังไม่รวม
ค่าตกแต่งสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า

- เพิ่มรายได้จากธุรกจิท่ีเป็น 
Non-Oil
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ตารางที่ 6 สรุปโมเดลทางธุรกิจของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการในปัจจุบัน (ต่อ)

บริษัท/หน่วยงาน ประเภทกิจการ โมเดลธุรกิจ
แนวทาง

การพัฒนาธุรกิจ
เป้าหมาย อัตราการเติบโต พันธมิตรทางธุรกิจ ต้นทุนการลงทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจ

MG ผู้ผลิตยานยนต์/ยาน
ยนต์ไฟฟ้า (EV)

- เป็นผู้น ายานยนต์ไฟฟ้า (EV) ใน
ประเทศไทย
- ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เป็น 
DC Charger ตาม MG Dealer 
และร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ
- แถม AC Charger ให้กับผู้ซื้อยาน
ยนต์ไฟฟ้า (EV) จาก MG ทุกคน

ผลักดันธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ
ไทย

คงเป้าหมายที่จะติดตั้งสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า (EV Charging 
Station) ให้ได้ 500 สถานีภายในปี 
2565

เพิ่มขึ้นท้ังในส่วนของยอดขาย
ยานยนต์ฟ้า (EV) และสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า

- Evolt ในการติดตั้ง 
Supercharge Station

1,000,000 บาทขึ้นไปต่อ 
1 สถานีอัดประจุไฟฟ้า

สนับสนุนและส่งเสริมให้
ลูกค้าหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV) มากขึ้นโดยลงทุนติดตั้ง
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเอง เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

Swap & Go ผู้ให้บริการ Battery 
Swap

ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเพิ่งเริ่มธุรกิจ 
โมเดลธุรกิจปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์

อยู่ในระหว่างการจัดท า
แผน

ปี 2567 มี Rider ที่ใช้แบตเตอรี่
swap ประมาณ 10% ของ Fleet 
Delivery ในปัจจุบัน หรือประมาณ 
20,000 คัน 
- จ านวนสถานีภายในปี 2564 
จะต้องมีอยู่ประมาณ 2,000 ตู้ ซึ่ง
ในช่วงแรกจะอยู่ในสถานีบริการ
น้ ามันของปตท.

หลังจากเปิดตัวมาประมาณ 3 
เดือน ได้รับผลตอบรับที่ดีเกิน
การคาดหมาย

- บริษัทผลิตแบตเตอรี่ Swap
- บริษัทผลิตจักรยานยนต์ที่
ท าจักรยานยนต์ไฟฟ้าออกมา

เงินลงทุนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ประเมิน
ที่ประมาณ 2,000 ล้าน
บาท

อยู่ในระหว่างการพัฒนา
จัดท ากลยุทธ์
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ตารางที่ 6 สรุปโมเดลทางธุรกิจของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการในปัจจุบัน (ต่อ)

บริษัท/หน่วยงาน ประเภทกิจการ โมเดลธุรกิจ
แนวทาง

การพัฒนาธุรกิจ
เป้าหมาย อัตราการเติบโต พันธมิตรทางธุรกิจ ต้นทุนการลงทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจ

EA Anywhere ผู้จัดจ าหน่ายและ
ให้บริการเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้า/สถานีอัด
ประจุไฟฟ้า

- โมเดลที่ 1 Selling & M/A
- โมเดลที่ 2 Joint Investment + 
Profit Sharing Scheme

วางแผนที่จะออกโมเดลที่ 
3 คือ Leasing Scheme
เป็นการท า Inter-City 
Hub ในปี 2565

ปี 2564-2568 มี
จ านวนสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 1,000 สถานี

เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

พันธมิตรทางธุรกิจมีทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น การไฟฟ้านครหลวง ส่วน
ภาคเอกชน เช่น Caltex Chevron, 
Esso, Susco, Big C, Cockpit, 
Robinson Department Store, 7-11,
Icon Siam, Siam Paragon, Siam 
Center, Siam Discovery เป็นต้น

1,000,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 สถานี
อัดประจุไฟฟ้า

ขยายธุรกิจให้ครอบคลุม
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทุก
ประเภท โดยเฉพาะยานยนต์
เชิงพาณิชย์และการขนส่ง

Evolt ผู้จัดจ าหน่ายและ
ให้บริการเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้า/สถานีอัด
ประจุไฟฟ้า

ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ
ครบวงจร

- สนับสนุนค่ายรถในการ
ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า

- 5,000 สถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าภายในปี 2568

200-300% ต่อปี - พันธมิตรทางธุรกิจหลัก คือบ้านปู ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นด้วยก็จะเป็น Strategic 
Partner ที่ส าคัญ - กลุ่มลูกค้าท่ีมาเป็น
กึ่ง ๆ เชิงพันธมิตรด้วย เช่น การไฟฟ้า
ต่าง ๆ EGAT การไฟฟ้านครหลวง 
- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เช่น พฤกษา 
ศุภาลัย

การชาร์จแบบธรรมดา (Normal 
Charge) อยู่ท่ีประมาณ 150,000-
300,000 บาทต่อหัวชาร์จ ส่วน
การชาร์จแบบเร็วท่ีเป็น DC อยู่ท่ี 
1,000,000-2,000,000 บาทต่อ
หัวชาร์จ ข้ึนอยู่กับหน้างานและ
การ Design ต่าง ๆ

- ขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ไปตามเส้นทางแนวตึก
ออฟฟิศ
- สนับสนุนค่ายรถต่าง ๆ ใน
การติดตั้งสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า
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ตารางที่ 6 สรุปโมเดลทางธุรกิจของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการในปัจจุบัน (ต่อ)

บริษัท/หน่วยงาน ประเภทกิจการ โมเดลธุรกิจ
แนวทาง

การพัฒนาธุรกิจ
เป้าหมาย อัตราการเติบโต พันธมิตรทางธุรกิจ ต้นทุนการลงทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ChargeNow ผู้จัดจ าหน่ายและ
ให้บริการเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้า/สถานีอัด
ประจุไฟฟ้า

แบ่งเป็น 2 ฝั่ง 
- Operator ภายใต้ความร่วมมือกับ 
BMW 
- Product Sales ขายสินค้า

- ขยายหัวชาร์จที่เป็น DC 
มากขึ้น
- เปลี่ยนช่ือเป็น BMW 
Charging ตามนโยบาย
ของ BMW

ขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้
มากขึ้น

เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปีท่ีผ่าน
มา

ปตท., BMW, Audi, 
Porsche, Great Wall 
Motor, EGAT

ราคาอุปกรณ์อยา่งเดียวตัว 
AC ที่เป็นสาธารณะลงทุน
ประมาณ 40,000 บาท 
เครื่องของ ChargeNow 
จะเป็นแบบ 2 หัวชาร์จ 
ประมาณแสนกว่าบาทต่อ
เครื่อง ยังไม่รวมตู้ การ
ตกแต่งท าพื้น Proxy 
Backdrop

เป็นผู้ด าเนินการ บริหาร
จัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
และจัดจ าหน่าย/ให้บริการ
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล (CRC)

ค้าปลีก ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้า และปัจจุบัน
ไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า

ออกแอพลิเคช่ันเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกกับลูกค้าใน
การใช้เครื่องอัดประจุ
ไฟฟ้า

Queen of Logistics มีรถ
ลากท่ีใช้ไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นในส่วนของ านวนลูกค้าท่ี
ใช้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

- Sharge Management 
- บริษัทผลิตรถลากของจีน

ลงทุนในด้านงานระบบ ค่า
ไฟ สเปซที่จอดรถ

ใช้นโยบายแลกเปลี่ยนกับทาง 
Sharge Management โดย
ที่ให้พื้นที่สื่อกับทาง Sharge
ฟรี แลกกับการไมค่ิด
ค่าใช้จ่ายการอัดประจไุฟฟ้า
กับลูกค้า
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ตารางที่ 6 สรุปโมเดลทางธุรกิจของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการในปัจจุบัน (ต่อ)

บริษัท/หน่วยงาน ประเภทกิจการ โมเดลธุรกิจ
แนวทาง

การพัฒนาธุรกิจ
เป้าหมาย อัตราการเติบโต พันธมิตรทางธุรกิจ ต้นทุนการลงทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจ

Muvmi ให้บริการรถตุ๊กตุ๊ก
ไฟฟ้า

สร้างและแก้ปัญหาการ
เดินทางในเมืองแบบลักษณะ
ที่ว่า เรียกว่า Micro Transit
ที่ยังค านึงถึงสิ่งแวดล้อม

น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ด าเนินธุรกิจเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ

ขยายพื้นที่การให้บริการที่มาก
ขึ้น

ประมาณ 40% ช่วงก่อน
โควิด-19

บ้านปู (เป็นผู้ลงทุนหลัก) ไทยรุ่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานรัฐต่าง ๆ เช่น 
ส านักงานนโยบาย กรมการ
ขนส่งทางบก NIA ททท. 
กระทรวงอุตสาหกรรม สวทช. 

ตัวรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ประมาณคันละ 
500,000-600,000 บาท ต้นทุน
ส่วนใหญ่คือแบตเตอรี่ ส าหรับ
สถานีอัดประจุไฟฟ้า เงินลงทุน
ค่อนข้างหลากหลาย ส่วนใหญ่จะ
เป็นค่าลากสายไฟฟ้าเข้ามาและค่า
เช่าพ้ืนท่ี

ด าเนินธุรกิจการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ ในลักษณะที่
เรียกว่า Micro Transit และ
ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเอง
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EV Car 
Thailand

ดัดแปลงยานยนต์ จัด
จ าหน่าย/บริการเครือ่ง
อัดประจุไฟฟ้า

เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การแปลงยานยนต์ที่ใช้น้ ามัน
ให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
ทุกประเภท และให้บริการ
ติดตั้ง/จ าหน่ายเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้า

เป็น Supplier ในส่วนของ 
Spare Part ในการท า 
Portable Kit ชุดดัดแปลงรถ 
อะไหล่ และเป็นศูนย์ฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- เพิ่มจ านวนลูกค้าทั้งลูกค้า
ส่วนบุคคลและลูกค้าองค์กร
- เป็น Supplier ในส่วนของ 
Spare Part
- เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่
สนใจเกี่ยวกับการดัดแปลง
ยานยนต์เป็น
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการ
ซ่อมบ ารุงต่าง ๆ

>100% - มหาวิทยาลัยในการจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม
- บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่และ
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงรถท่ีใช้
น้ ามันมาเป็นรถไฟฟ้า เริ่มต้นประมาณ 
200,000 บาทขึ้นไป จนถึง 600,000-
700,000 บาท ขึ้นอยู่กับสเปกของตัว
มอเตอร์ สเปกแบตเตอรี่ ขนาดแบตเตอรี่ 
- ราคาแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าเทียบเป็น
หน่วยอัตราเฉลี่ย บาทต่อ kW/h เฉลี่ย
ประมาณ 8,000 บาทต่อ 1 kW/h
- เครื่องอัดประจุไฟฟ้าราคาเริม่ต้น
ประมาณ 10,000 บาท สามารถเอาไป
เสียบตามบ้านได้หรือปลั๊กสามตาได้จน
ไปถึงระดับ Wall Box รวมติดตั้งด้วย
ประมาณ 60,000 บาท

ใช้ Social Media ในการท า
ตลาด ผ่าน Facebook และ 
Youtube
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1) เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตหรืออุปทาน (Factor Conditions) 

• ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี ท าให้จุดเหล่านี้

เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และเชื่อมโยงไปยังโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ใหม่ ซึ่งรวมถึงนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐและการท าข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน ท าให้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

น าเข้าจากจีนจะไหลเข้าสู่ไทยอย่างต่อเนื่อง
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1) เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตหรืออุปทาน (Factor Conditions) (ต่อ) 

• ด้านของแรงงาน ประเทศไทยยังขาดแรงงานที่มีทักษะสูง เช่น การออกแบบ การบริหารจัดการ และการท าตลาด และใน

ด้านของบัณฑิตใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ตรง อีกประการหนึ่งคือ ระบบการศึกษาของไทยเองที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการ

สอนที่ท าให้บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยในประเทศไทยยังมีจ านวนของโปรแกรมการศึกษาและ

หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่าค่อนข้างจ ากัด รวมไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ต่างจังหวัดยังคง

ขาดแคลนอยู่มาก ซึ่งก็รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าของไทยที่ยังขาดแรงงาน

ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีคุณภาพ
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1) เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตหรืออุปทาน (Factor Conditions) (ต่อ) 

• ด้านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยมีปัจจัยที่ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกภูมิภาค มีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เพิ่มมาก

ขึ้นถือเป็น โอกาสส าหรับประเทศไทย แต่เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากขึ้นและมีความ

จ าเป็นในการพึ่งพาซอฟต์แวร์มากขึ้นเรื่อย ๆ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาก แต่หากเมื่อเทียบกับประเทศจีน ญี่ปุ่น  เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ยังถือว่าจ านวนที่

น้อยมาก ซึ่งก็ส่งผลต่อเนื่องมายังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าที่ยังมีจ านวน

น้อยไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศจีน ญี่ปุ่น เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา
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1) เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตหรืออุปทาน (Factor Conditions) (ต่อ)

• ด้านระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานไฟฟ้าของไทยนั้นรองรับและเพียงพอส าหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบ

กระแสสลับ (AC) หรือตามบ้าน รวมถึงการอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) แบบรวดเร็ว แต่หากมีการใช้งานอัด

ประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) เป็นจ านวนมากพร้อม ๆ กันในอนาคต ก็อาจจะเกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าได้ 

ซึ่งท าให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบจ าหน่ายไฟฟ้าต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการอัดประจุ

ไฟฟ้าส าหรับยายยนต์ไฟฟ้า (EV) ก็จะมีความส าคัญน้อยกว่าเรื่องอ่ืน ๆ



รายงานวิเคราะห์โอกาสด้านเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด

ในการพัฒนาอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าที่มีศักยภาพ (ต่อ) 

34

1) เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตหรืออุปทาน (Factor Conditions) (ต่อ) 

• ด้านเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า จะเน้นไปที่เทคโนโลยีของการผลิตแบตเตอรี่ โดยความท้าทายของเทคโนโลยีมีอยู่ 

2 ประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่ง ต้นทุนของแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันยังมีราคาแพงท าให้ราคายานยนต์ไฟฟ้าทั้งคันยังมีราคาสูง 

ประเด็นที่สอง ระยะเวลาการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับเดินทางระยะทางไกล ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในระยะแรกของ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ แต่เทคโนโลยีการผลิตที่มีความสลับซับซ้อนที่ถือเป็นกุญแจส าคัญของ

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ยังคงกระจุกตัวอยู่ในประเทศผู้ผลิตยานยนต์เอง เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และ

เกาหลี ขณะที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ในส่วนที่ไม่ซับซ้อน 



รายงานวิเคราะห์โอกาสด้านเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด

ในการพัฒนาอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าที่มีศักยภาพ (ต่อ) 

35

1) เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตหรืออุปทาน (Factor Conditions) (ต่อ) 

• ด้านเทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้า ในอนาคตทิศทางการอัดประจุไฟฟ้าจะเป็นแบบกระแสตรง (DC) มากขึ้น เพื่อให้การ

อัดประจุไฟฟ้าใช้ระยะเวลาน้อยลงและสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ท าให้บริษัทเหล่านี้มีนโยบายที่จะลงทุน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์การอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) มากขึ้น แต่การอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ

(AC) ก็ยังมีความจ าเป็นและผู้บริโภคยังคงต้องใช้อยู่ เนื่องจากเป็นระบบพื้นฐานที่ติดมากับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และ

บริษัทผลิตยานยนต์ก็มักจะแถมหรือติดตั้งอุปกรณ์การอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) ให้กับผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า 

(EV) ประกอบกับอุปกรณ์การอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) สามารถติดตั้งได้ง่ายและใช้กับกระแสไฟฟ้าตามบ้าน 

อาคารส านักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือคอนโดมิเนียมได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าใหม่ หรือขอใช้ไฟฟ้า

ใหม่เพิ่มเติม
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2) เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาดหรืออุปสงค์ (Demand Conditions)

• อุปสงค์ของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ให้บริการอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ต่างมีนโยบายในการเร่งขยายตลาดและจ านวนสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) หรือแบบการชาร์จแบบรวดเร็ว 

(Quick Charge)

• อุปสงค์ของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) ตามห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม และโดยผู้ผลิตยานยนต์

ไฟฟ้า (ที่มีการแถมและติดตั้งอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อยานยนต์ฟรี) จะยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนผู้ใช้

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้น 
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2) เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาดหรืออุปสงค์ (Demand Conditions) (ต่อ) 

• ส าหรับอุปสงค์ของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) ตามบ้านที่ผู้ใช้รถซื้อเองนั้น การเติบโตอาจจะอยู่ใน

ระดับที่ต่ ากว่า เนื่องจากจากผลการศึกษา ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีบ้านเดี่ยวและอยู่

ในเขตเมือง ส่วนผู้อาศัยอยู่คอนโดมิเนียมหรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่น จะมีโอกาสซื้อน้อย ประกอบกับผู้ผลิตยานยนต์

ไฟฟ้ามีการแถมและติดต้ังอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อยานยนต์ฟรี

• ผู้บริโภคต้องการอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าที่มีราคาไม่แพง (ต่ ากว่า 20,000 บาท) คุณภาพดี มีความปลอดภัย มีความเสถียร

ในการใช้งาน มีบริการหลังการขายที่ดี และใช้ระยะเวลาในการอัดประจุไฟฟ้าไม่นาน (น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) เป็นส าคัญ ซึ่ง

ภาครัฐต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
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2) เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาดหรืออุปสงค์ (Demand Conditions) (ต่อ)

• โอกาสการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ที่เป็นระบบปิด (ไม่เปิดให้บริการสาธารณะ) 

ส าหรับยานยนต์เพื่อการขนส่งหรือเพื่อการพาณิชย์ โดยที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น 

เช่น รถบรรทุกไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เป็นต้น 
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3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)

• การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (EV) จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมสนับสนนุ

และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs อย่างไรก็ตามทางรอดของผู้ประกอบการเหล่านี้ คือ ต้องเร่ง

ปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4) บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)

• ตลาดยานยนต์ในประเทศไทย มีลักษณะของผู้ประกอบการรายเล็ก และส่วนแบ่งตลาดมักกระจุกตัวอยู่ในผู้ประกอบ

ยานยนต์รายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบยานยนต์ระดับโลก 

• โดยกลยุทธ์ส าคัญที่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ข้ามชาติเหล่านี้นิยมน ามาใช้คือ กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากทั่ว

โลก (Global Sourcing) การสร้างระบบเครือข่ายการผลิตเฉพาะของตนขึ้นในลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์ หรือ

สร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนให้กับสายการผลิตของตนโดยเฉพาะ หรือเรียกว่า “Keiretsu” ขึ้น 
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4) บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry) (ต่อ) 

• กลยุทธ์ดังกล่าวท าให้ธุรกิจยานยนต์ข้ามชาติเหล่านี้สามารถเก็บรักษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนที่ส าคัญซึ่ง

อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของตนไว้ภายในเครือข่าย โดยไม่ได้ถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบใน

ประเทศที่เข้าไปลงทุน ซึ่งส่งผลให้บางครั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศเหล่านี้ ไม่สามารถพัฒนาระดับเทคโนโลยีให้

สูงขึ้นเพื่อเพ่ิมมูลค่าเพิ่มของส่วนผลิตในประเทศของตนได้ 

• ประเด็นที่นี้ถือว่าเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของผู้ประกอบการของไทย ท า

ให้ประเทศไทยต้องมีการน าเข้าแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ท าให้ราคา

ของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้ายังคงมีราคาที่สูง และยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ 
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5) รัฐบาล (Government)

• รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานและการปลดปล่อยมลพิษในภาคขนส่ง ท า
ให้เกิดแผนงาน มาตรการ และนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ออกมามากมาย

• จากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายและมาตรการของรัฐในการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้านั้นดีอยู่แล้ว แต่ควรให้การ
สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นด้วย เช่น รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

• ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ยกเว้นภาษีน าเข้าเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า การ
ให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องให้แก่แรงงานในประเทศ การจัดตั้งศูนย์บริการของรัฐแบบ
ครบวงจร (One Stop Service) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์
ทดสอบอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น 



รายงานวิเคราะห์โอกาสด้านเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด

ในการพัฒนาอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าที่มีศักยภาพ (ต่อ)

43

5) รัฐบาล (Government) (ต่อ) 

• นโยบายรัฐที่มีอยู่แล้ว ก็ควรท าให้เกิดเป็นรูปธรรมและน าไปปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะนโยบายการสนับสนุนให้ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถซื้อยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ได้ และนโยบายการบริหารจัดการแบบ Low Priority ของ

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควรมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมือนกันระหว่างหน่วยงาน

รัฐที่รับผิดชอบ รวมถึงลดระยะเวลาในการสมัคร ซึ่งจะช่วยให้การขยายตัวของสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยเฉพาะแบบ

กระแสตรง (DC) เกิดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และจะช่วยท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

(EV) มากขึ้น รวมถึงลดต้นทุนในเรื่องค่าไฟส าหรับการติดตั้งและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วย 
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6) โอกาสและเหตุสุดวิสัย (Opportunity and Chance)

• อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 

(New Engine of Growth)

• ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ประกอบการ   
ยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จ านวนมาก จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดผู้ประกอบการที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
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6) โอกาสและเหตุสุดวิสัย (Opportunity and Chance) (ต่อ) 

• นอกจากนั้นในด้านเทคโนโลยี ผลกระทบในเชิงบวกคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ท าให้คุณภาพ 

ความเสถียร ความปลอดภัย ระยะเวลาในการอัดประจุ และความคงทนของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าดียิ่งขึ้น 

• แต่ในแง่ลบก็มีเช่นกัน คือ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และผู้

ให้บริการอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า เกิดความรู้สึกไม่แน่นอน ท าให้กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจยังไม่ชัดเจน เช่น การอัดประจุ

ไฟฟ้าแบบใหม่ที่อาจจะมาทดแทนแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น แบบไร้สาย หรือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  

รวมถึงจ านวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีจ านวนไม่มากพอ ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้จ านวนผู้ใช้

อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังมีจ านวนไม่มากพอที่จะท าให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

เกิดผลก าไรในการด าเนินธุรกิจในระยะส้ันหรือระยะกลาง 



ข้อเสนอแนะ
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• รัฐบาลควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นโยบายรัฐที่มีอยู่แล้ว เกิดเป็นรูปธรรมและน าไปปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะนโยบายการสนับสนุน

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถซื้อยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ได้ โดยมีเป้าหมายสัดส่วนการใช้งบประมาณร้อยละ 20 ของ

ยานยนต์ใหม่ทั้งหมดที่หน่วยงานจัดซื้อ ซึ่งในปัจจุบันมีการน าไปปฏิบัติจริงค่อนข้างน้อย และนโยบายการบริหารจัดการแบบ 

Low Priority ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควรมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมือนกันระหว่าง

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ เช่น ระหว่างกฟน. และกฟภ. เป็นต้น รวมถึงลดระยะเวลาในการสมัคร ซึ่งจะช่วยให้การขยายตัวของ

สถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยเฉพาะแบบกระแสตรง (DC) เกิดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
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• รัฐบาลควรมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเภทอื่น นอกเหนือจากรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น และอุตสาหกรรมอัดประจุไฟฟ้าให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การ

ลดภาษีน าเข้า การสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เป็นตัน
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• รัฐบาลควรมีการพัฒนาแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมอัดประจุไฟฟ้า และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน รว มถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องได้เอง เพื่อลดการ
น าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความต้องการให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ หลักสูตรการอบรมที่ ควรพัฒนา 
เช่น 

– หลักสูตรเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปและเครื่องยนต์ไฟฟ้า

– หลักสูตรเกี่ยวกับประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

– หลักสูตรการดัดแปลงยานยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

– หลักสูตรการซ่อมบ ารุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า (EV)

– หลักสูตรการใช้งานและดูแลรักษายานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส าหรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเภทต่าง ๆ 

– หลักสูตรการติดตั้งและซ่อม/บ ารุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ส าหรับหน่วยงานและผู้ประกอบการ

– หลักสูตรการติดตั้งและซ่อม/บ ารุงรักษาอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ส าหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
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• ควรมีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐที่เป็นหน่วยงานกลางและให้บริการในลักษณะ 
One Stop Service เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานนี้ควรมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมอัดประจุไฟฟ้า และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

– เป็นหน่วยงานการฝึกอบรมแรงงานและผู้ที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อาจจะพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ

– เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นศูนย์กลางการท างานและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และให้บริการแบบครบวงจรในรูปแบบ One 
Stop Service เช่น การขอติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า การขอเดินกระแสไฟฟ้า การจัดตั้งโรงงานผลิต รวมถึงเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า และ/หรือ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น 

– เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้แก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ รวมถึงสามารถพัฒนาและผลิตชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่
หน่วยงานและลดการน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
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• ควรมีการจัดสัมมนา/เสวนาหารือและระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), ปตท., EA Anywhere, Evolt, Muvmi เป็นต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกันที่ถูกต้อง 
รวมถึงร่วมกันก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



Success Case ของผู้ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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EA Anywhere

• เป็นแบรนด์ภายใต้ บริษัท พลังงานมหานคร จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
• ท าผลิตภัณฑ์ด้านสถานีประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เชือ้เพลิงส าหรบัพาหนะในอนาคตท่ีประหยดัพลงังาน ไม่

สรา้งมลพิษใหก้บัสิ่งแวดลอ้ม 
• EA Anywhere มีความหมายสื่อให้เห็นถึงสถานีประจุไฟฟ้าของเราที่มีอยู่ครอบคลุมทุกหนแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

รวมถึงต่างจังหวัด ทั้งยังสามารถใช้ได้กับยานยนต์ทุกยี่ห้อ และมีศักยภาพของการเป็นผู้น า
• สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ EA Anywhere เป็นสถานีใหบ้ริการอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า ทัง้ประเภท PHEV 

(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) โดยเครื่องอดัประจไุฟฟ้าของกลุ่ม
บรษัิท ใชเ้ทคโนโลยีการอดัประจไุฟฟ้าผ่านตวัน า (Conductive Charging) โดยเป็นการอดัประจแุบตเตอรี่ เพื่อเช่ือมต่อ
ยานยนตไ์ฟฟ้าเขา้กบัเครือ่งชารจ์โดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรอืสายชารจ์)
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EA Anywhere

• ทุนจดทะเบียนของบริษัท พลังงานมหานคร จ ากัด คือ 200,000,000 บาท 

• มีมูลค่าบริษัทเท่ากับ 492,115,126 บาท (246.06% ของทุน) 

• ส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบันของ EA Anywhere (จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า) ประมาณ 60.0% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด 

และประมาณ 71.5% (จ านวนหัวชาร์จทั้งหมด) คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 693,000,000 บาท (ค านวณจาก 1 สถานีอัดประจุ

ไฟฟ้าใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000,000 บาท) [สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, 2564 และจากการสัมภาษณ์]

• การเติบโตทางธุรกิจของ EA Anywhere มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
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EA Anywhere

• ส าหรับโมเดลทางธุรกิจนั้น ปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ 
– โมเดลที่ 1 คือ  Selling & M/A เช่น นาย ก. มีบ้านอยากจะซื้อชาร์จเจอร์ของ EA Anywhere ไปติด บริษัทก็ขายให้ไปติดตั้ง ดูแล 

ซ่อมแซม รับประกัน 1 ปี หลังจากนั้นนาย ก. ก็ซื้อบริการซ่อมแซมจากบริษัทเป็น M/A ก็ได้ On call ก็ได้ (มีปัญหา ถึงเรียกใช้

บริการ) โมเดลนี้ บริษัทติดตั้งให้ตามหมู่บ้านคนที่มีฐานะ อาคารส านักงาน โรงแรมต่าง ๆ โมเดลนี้มีไม่มาก และไม่นับรวมอยู่ใน 417 

สถานีของบริษัท เพราะถือว่าขายไปแล้ว จะไม่โชว์ในแอปพลิเคชัน 

– โมเดลที่ 2 คือ Joint Investment + Profit Sharing Scheme เช่น นาย ก. เป็นเจ้าของร้านอาหาร บนเส้นทางที่จะวิ่งไปหัวหิน 

ร้านอาหารของนาย ก. ลูกค้าต้องมาจอดรับประทานอาหารที่นี่แน่นอน นาย ก. อยากให้บริษัทช่วยมาติดตั้งเครื่องอัดประจุให้นาย ก. 

ไม่มีเงินแต่มีที่ บริษัทจะไปพิจารณาจาก Traffic และถ้าไม่มีปัญหา บริษัทจะไปติดตั้งให้ รายได้จะแบ่งกัน บริษัทได้ 80% นาย ก. ลง

แต่ที่อย่างเดียวเพื่อบริการลูกค้าของนาย ก. ได้ 20% 
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EA Anywhere

• ในอนาคต จะมีการออกโมเดลธุรกิจโมเดลที่ 3 คือ Leasing Scheme ในปี 2565

• ท าเป็น Hub ใหญ่ส าหรับรถทุกประเภท เป็นการท า Inter-City Hub

• ขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยติดตั้งชาร์จเจอร์แบบเร็ว (Quick Charger) เป็นหลัก

• พันธมิตรทางธุรกิจมีทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 100 ราย ภาครัฐ เช่น การไฟฟ้านครหลวง ส่วนภาคเอกชน เช่น Caltex

Chevron, Esso, Susco, Big C, Cockpit, Robinson Department Store, 7-11, Icon Siam, Siam Paragon, Siam

Center, Siam Discovery, สามย่านมิตรทาวน์ เป็นต้น [จากการสัมภาษณ์



กรณีศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการและหน่วยงานในภาคธุรกิจ

บริการต่าง ๆ ในการน าเทคโนโลยีอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ มาใช้
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1) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ CRC

2) Muvmi

3) EV Car Thailand   
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สรุปผลการศึกษาโครงการ



Thank you!
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