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บีโอไอหนุนคนไทยใช้ รถยนต์ ไฟฟ้ า
ไฟเขียวตั้งสถานีบริการ 3,000 หัวจ่ ายทุกภาคทัว่ ประเทศ
บีโอไอเผยไฟเขียวเอกชนรายแรกของไทยลงทุนกว่ า 1,000 ล้ าน ตั้งสถานีบริ การอัดประจุ ไฟฟ้ า
สาหรั บรถยนต์ ไฟฟ้ า 3,000 หัวจ่ าย กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ พร้ อมอนุ มัติโครงการผลิตแบตเตอรี่
สาหรั บรถยนต์ ไฟฟ้ า หนุ นการเติบโต หลังค่ ายรถยนต์ ช้ ั นนาของโลกหันลงทุนในไทยป้ อนความต้ องการ
รถยนต์ ไฟฟ้ าส่ วนบุคคลกว่ า 1.2 ล้ านคันภายในปี 2564
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่า เมื่อเร็ ว ๆ
นี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการส่ งเสริ มการลงทุน ได้อนุ มตั ิส่งเสริ มการลงทุนโครงการสถานีบริ การ
อัดประจุไฟฟ้ าสาหรับรถยนต์ไฟฟ้ า ของบริ ษทั พลังงานมหานคร จากัด เงิ นลงทุนทั้งสิ้ น 1,092 ล้านบาท
ซึ่ งนับ เป็ นโครงการลงทุ น แห่ ง แรกในกิ จ การสถานี บ ริ ก ารอัด ประจุ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ รถยนต์ไ ฟฟ้ า ของ
ภาคเอกชนที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนจากบีโอไอ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็ นการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสมเสี ยบปลัก๊
หรื อปลัก๊ อินไฮบริ ด (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery
Electric Vehicle: BEV) ซึ่ งปั จจุบนั ค่ายรถยนต์ช้ นั นาของโลกได้ให้ความสนใจและวางแผนจะตั้งฐานการ
ผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าในประเทศไทย โดยตามแผนของการขับ เคลื่ อนด้านพลังงาน และส่ งเสริ มการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล คาดว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าส่ วนบุคคลไม่นอ้ ยกว่า 1.2 ล้านคันภายในปี 2564
“ปั จจุบนั มีหน่วยงานต่างๆ เช่น ขสมก. กฟน. กฟผ. และปตท. จัดให้มีสถานีอดั ประจุไฟฟ้าบ้างแล้ว
แต่เป็ นเพียงโครงการนาร่ องสาหรับรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้ า หรื อรถไฟฟ้ าในหน่วยงาน ดังนั้นการลงทุน
ของบริ ษทั ครั้ งนี้ ซ่ ึ งมี แผนกระจายการจัดตั้งสาขาสถานี บริ การทัว่ ประเทศ มากกว่า 3,000 หัวจ่าย ทั้งใน
กรุ งเทพและต่างจังหวัด อาทิ เชี ยงใหม่ นครราชสี มา ขอนแก่ น ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี
ภูเก็ต สงขลา และสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นต้น นอกจากจะเป็ นการบริ การและอานวยความสะดวก สร้ างความ
เชื่ อ มัน่ ให้ แก่ ผู ใ้ ช้ร ถ ยัง เป็ นแรงขับ เคลื่ อ นที่ ส าคัญ ให้บริ ษ ัทรถยนต์ล งทุ น ผลิ ตรถยนต์ไ ฟฟ้ า มากขึ้ น ”
นายโชคดีกล่าว
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นายโชคดี กล่ าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะอนุ ฯ ยังได้อนุ มตั ิ ส่งเสริ มการลงทุ นแก่ บริ ษทั ดี ทีเอส
แดร็ คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซี สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ในกิจการผลิตแบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์ไฟฟ้ า
เงิ นลงทุ นกว่า 542 ล้านบาท โดยโครงการนี้ เป็ นการสนับสนุ นอุ ตสาหกรรมผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ที่เป็ น
อุ ตสาหกรรมต่ อเนื่ องจากการผลิ ตรถยนต์ไ ฟฟ้ า โดยเฉพาะแบตเตอรี่ ซ่ ึ ง เป็ นชิ้ นส่ วนส าคัญของระบบ
ขับเคลื่อน ต้องใช้เทคโนโลยีทนั สมัย และมีกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทั้งนี้ นอกจากการ
ลงทุนในกิจการครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั ยังวางแผนจัดฝึ กอบรมและส่ งพนักงานคนไทยไปต่างประเทศ เพื่อเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพการผลิตแบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าและการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้ บีโอไอประกาศให้การส่ งเสริ มการลงทุ นในกิ จการรถยนต์ไฟฟ้ า ครอบคลุ มทั้ง 3 ประเภท
ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริ ด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสมเสี ยบปลัก๊ หรื อ
ปลัก๊ อินไฮบริ ด (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่ (Battery
Electric Vehicle: BEV) รวมถึงกิจการผลิตชิ้ นส่ วนรถยนต์ไฟฟ้ า และกิจการสถานี บริ การอัดประจุไฟฟ้ า
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้ า เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการลงทุนผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนเทคโนโลยียานยนต์ของโลก
ปั จจุบนั มีค่ายรถยนต์ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนในกิ จการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ แล้วหลาย
โครงการ อาทิ โครงการผลิ ตรถยนต์ไฮบริ ดของ บริ ษ ทั โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด บริ ษ ทั
ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษทั ออโต้อลั
ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด ส่ วนกิ จการผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสมเสี ยบปลัก๊ หรื อ ปลัก๊ อิ นไฮบริ ด
ได้แก่ เมอร์เซเดสเบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู เป็ นต้น
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