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Highlight 

  Charging network หรอื โครงข่ายสถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าทีเ่ชื่อมโยงสถานีชารจ์ทีต่ัง้อยู่
ในพืน้ทีต่่างๆ โดยโครงขา่ยดงักล่าวท าหน้าทีใ่ห้ขอ้มูลเกีย่วกบัสถานทีต่ัง้ ลกัษณะของหวั
จ่าย และสถานะการใช้งานของสถานีชาร์จตามจุดต่างๆ ซึ่งม ีnetwork operator หรอื 
ผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายเป็นผูด้ าเนินการในการดูแลรกัษาและขยายโครงข่ายใหค้รอบคลุมใน
หลากหลายพืน้ทีเ่พื่อรองรบักบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 

 อไีอซมีองว่าการลงทุนในโครงขา่ยสถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าเป็นโอกาสทีน่่าสนใจ เพราะจะ

เขา้มารองรบักบัความต้องการของผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะขยายตวัในอนาคต อกีทัง้จะลด

ความกงัวลในการขบัขีร่ถยนตไ์ฟฟ้าในระยะทางไกล อย่างไรกต็าม ผูท้ีส่นใจจะเขา้มาลงทนุ

ในธุรกจินี้ควรพจิารณาถงึความเสีย่งของตลาดเกดิใหม่ เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุนที่

ยงัไม่ชดัเจน และควรตดิตามในเรื่องของสภาวะของตลาดและกฎระเบยีบต่างๆ เช่น อตัรา

ขายไฟฟ้า เกณฑก์ารเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของสถานีชารจ์ เป็นตน้ 
 

 

ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก จ านวนรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งบนท้องถนนจริงกลับ
ยังน้อย ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากความกังวลของผู้ใช้รถว่าแบตเตอรีอ่าจหมดลงกลางทาง ดว้ยระยะทาง
ทีร่ถยนตไ์ฟฟ้าสามารถวิง่ไดจ้ากการชารจ์ไฟจนเตม็นัน้ สัน้กว่าการขบัรถเครื่องยนต์สนัดาปภายในทีเ่ตมิน ้ามนัมาเตม็ถงั และ
การจะหาทีช่ารจ์ไฟระหว่างทางกด็จูะเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะนอกจากจ านวนสถานีชารจ์ทีไ่ม่เพยีงพอแลว้ สถานีชารจ์เหล่านี้ยงั
ตัง้อยู่โดดเดีย่ว ท าใหผู้ใ้ชร้ถไม่สามารถทราบไดว้่าสถานีชารจ์นัน้ตัง้อยู่ทีใ่ดบา้ง ดว้ยเหตุนี้ ผูใ้ชร้ถบางกลุ่มจงึยงัไม่ตดัสนิใจซือ้
รถยนตไ์ฟฟ้า อย่างไรกด็ ีแมค้วามกงัวลทีว่่ารถยนตไ์ฟฟ้าจะขบัไปไม่ถงึปลายทางนัน้ มโีอกาสเกดิขึน้จรงิน้อยมาก โดยจากผล
การศกึษาของ MIT เกีย่วกบัพฤตกิรรมการขบัรถของชาวอเมรกินัใน 1 วนั ทีเ่ผยว่ารถยนตไ์ฟฟ้าอย่าง Nissan Leaf สามารถวิง่
ไดไ้กลถงึ 135 กโิลเมตรต่อการชารจ์ 1 ครัง้ ซึง่กค็รอบคลุมกบัระยะทางทีช่าวอเมรกินัส่วนใหญ่ขบัรถโดยปกตใิน 1 วนั หรอื
ประมาณ 72.5 กโิลเมตรต่อวนั อย่างไรกต็าม ความกงัวลกย็งัคงมอียู่ โดยเฉพาะการขบัรถในระยะทางไกล 

การสร้างโครงข่ายสถานีชาร์จและการให้ข้อมูลจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า กรณีใน
ต่างประเทศนัน้ การขยายโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใหร้วดเรว็และครอบคลุมในพื้นที่หลากหลาย จ าเป็นต้องมผีู้ให้
บรกิารโครงข่ายเขา้มาติดตัง้สถานีชารจ์และรวบรวมขอ้มูลของสถานีชาร์จตามจุดต่างๆ ทัง้สถานีชารจ์ที่เป็นของผูใ้ห้บรกิาร
โครงขา่ยเองและสถานีชารจ์ทีเ่ป็นของเจา้ของรายอื่นทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงขา่ย โดยขอ้มลูเกีย่วกบัสถานีชารจ์ ไม่ว่าจะเป็น สถาน
ทีต่ัง้ หรอืสถานะการใชง้านจะส่งไปยงัผูใ้ชร้ถยนต์ไฟฟ้าผ่านบนแอปพลเิคชนัมอืถอื หรอืบนเวบ็ไซต์ของผูใ้หบ้รกิารโครงข่าย
รายนัน้ นอกจากนี้ เพื่อลดความกงัวลเรื่องแบตเตอรี่ที่อาจหมดลงกลางทาง บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ในยุโรปที่เชื่อมระหว่าง 
เดนมารค์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์และสวเีดน จงึไดต้ดิตัง้สถานีชารจ์และโครงขา่ยสถานีชารจ์ใหค้รอบคลุมตลอดเสน้ทาง  

1 ธันวาคม 2016 
 โครงข่ายสถานชีารจ์ รับอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าไทย 
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ทัง้นี้ เมื่อมกีารน าขอ้มลูการใชส้ถานีชารจ์ของผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้า มาประกอบกบันโยบายของภาครฐัในแต่ละประเทศทีต่อ้งการจะ
ส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้า จะท าให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขยายตวัในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกบัที่ Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF) คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะขยายตวัจาก 1-2% ของยอดขายรถทัง้หมดในยุโรปในปี 2015 
เป็น 38% ภายในปี 2040  

ผู้ให้บริการโครงข่ายในต่างประเทศมักเป็นบริษัทที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงมีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IT เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ ยกตวัอย่าง Tesla Motors ผูผ้ลติรถยนต์ไฟฟ้า ไดจ้ดัตัง้
โครงข่าย Tesla Supercharger ขึน้เพื่อใหบ้รกิารแก่ผู้ใชร้ถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla โดยเฉพาะ หรอืบรษิทัผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
NRG ไดก้่อตัง้ EVgo network โดยน าเอาความเชีย่วชาญจากธุรกจิไฟฟ้า มาพฒันาเทคโนโลยสีถานีชารจ์ อุปกรณ์ และโครงข่าย
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อขยายฐานลูกค้าของธุรกจิเดมิ นอกจากนี้ บรษิัทผู้พฒันาซอฟต์แวร์บางราย เช่น Greenlots ได้
พฒันาแพลตฟอร์มส าหรบับริหารจดัการโครงข่าย เพื่อให้บรกิารแก่เจ้าของสถานีชาร์จ ผู้ให้บรกิารโครงข่ายอื่นๆ หรอืแม้แต่
เจา้ของเทคโนโลยอีุปกรณ์รายต่างๆ  

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายยังต้องมีสายป่านที่ยาวพอ เพราะผลตอบแทนการลงทุนนั้นยังไม่ชัดเจน 
เน่ืองจากจ านวนผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าทีย่งัน้อย ส่งผลใหก้ารขยายตวัของโครงข่ายสถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าเองท าไดช้า้ ซึง่ขณะนี้
โมเดลทางธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยทีป่ระสบความส าเรจ็ทีส่ดุ คอื บรษิทั ChargePoint ทีเ่น้นกลยุทธใ์หบุ้คคลทีส่ามเขา้มา
ลงทุนเป็นเจา้ของสถานีชารจ์ และเขา้ร่วมในโครงขา่ยของบรษิทั ท าใหบ้รษิทัสามารถขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารจนครอบคลุมสถานที่
ทีม่คีวามหลากหลาย และตอบโจทยค์วามต้องการของผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเดนิทางไปชอ้ปป้ิงในเมอืงหรอื
เดนิทางไปท่องเที่ยวต่างเมอืง เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถเพิม่ฐานลูกค้าใหม่โดยการสรา้งพนัธมติรกบัค่ายรถยนต์
ต่างๆ เช่น BMW, Nissan, Chevrolet, และ Volkswagen เป็นต้น ซึง่นอกจากบรษิทัจะไดร้บัค่าสมคัรจากค่ายรถต่างๆ ในการ
เขา้ร่วมโครงข่ายสถานีชาร์จแลว้ ค่ายรถยงัสามารถเสนอสทิธปิระโยชน์แก่ลูกคา้ของตนเพื่อส่งเสรมิการขายได้ในอกีทางหนึ่ง 
อย่างไรกด็ ีแมว้่าบรษิทั ChargePoint จะสามารถขยายโครงข่ายและฐานลูกคา้ไดม้ากเท่าไหร่กต็าม แต่รายไดส้่วนใหญ่ยงัคง
ไม่ใช่การขายไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ชร้ถ แต่เป็นการขายอุปกรณ์และซอฟตแ์วรใ์หก้บัพนัธมติรทางธุรกจิและเจา้ของสถานีชารจ์ 

ส าหรับในไทย การสร้างโครงข่ายสถานีชาร์จเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้าที่จะขยายตัวในอนาคต รฐับาลไทยตัง้เป้าหมายว่าจะมรีถยนตไ์ฟฟ้า 1.2 ลา้นคนั และสถานีชารจ์ 690 แห่งภายในปี 
2036 โดยได้จัดตัง้โครงการสนับสนุนการสร้างสถานีชาร์จเป็นวงเงินทัง้สิ้น 76 ล้านบาท ควบคู่ไปกบัการด าเนินการออก
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอไีอซคีาดว่าในระยะแรก ลกัษณะการตดิตัง้สถานีชารจ์จะกระจุกตวัในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล
ก่อน จากนัน้จงึกระจายออกไปตามเมอืงใหญ่ที่มกี าลงัซื้อ และขยายไปสู่เสน้ทางหลกัเพื่อรองรบัการเดนิทางระยะไกล ทัง้นี้  
อไีอซคีาดว่าธุรกจิสถานีชารจ์ในไทยจะขยายตวัใน 2 ลกัษณะ คอื 1) เป็นสถานีเดีย่วตามพืน้ทีต่่างๆ หรอืเป็นโครงข่ายสถานี
ชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็ ทีภ่ายหลงัจะถูกรวบรวมเขา้ดว้ยกนัโดยผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายทีม่กีลยุทธใ์นการขยายโครงข่ายทีด่ี
ทีส่ดุ และ 2) ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทีล่งทุนสรา้งสถานีชารจ์ในพืน้ทีข่องตนเองใหก้ลายเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสรมิ
ธุรกจิเดมิหรอืสง่เสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร ทัง้นี้ ไม่ว่าการขยายตวัของธุรกจิสถานีชารจ์จะเป็นไปในลกัษณะใด ผูใ้ชร้ถยนต์ไฟฟ้า
จะไดร้บัความสะดวกสบายทีเ่พิม่ขึน้และสามารถลดความกงัวลในการเดนิทางลง 

Implication   

 

 

 

อีไอซีมองว่าการลงทุนในธุรกิจโครงข่ายสถานีชาร์จมีความจ าเป็น แม้จะไม่มี
ผลตอบแทนการลงทุนที่ชัดเจน ผูท้ีส่นใจลงทุนสถานีชารจ์และอยากจะเป็น First Mover 
ควรใชโ้อกาสจากโครงการสนับสนุนของภาครฐัเพื่อเรยีนรู้เกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ไทยและการจดัการสถานีชารจ์ เพราะหากไม่ลงทุนเองกอ็าจเสยีโอกาสใหก้บัผูเ้ล่นรายอื่นทีย่อม
ลงทุนก่อนหน้าได้ นอกจากนี้ การเป็นผู้บุกตลาดรายแรกกอ็าจได้รบัผลตอบแทนทางออ้มอื่นๆ 
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เช่น การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จกั การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม แต่ใน
ขณะเดยีวกนั กต็อ้งรบัความเสีย่งของตลาดเกดิใหม่ไปดว้ย  

   อย่างไรก็ดี แม้ว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะยังไม่มีผลตอบแทนการลงทุนที่
ชัดเจน แต่สามารถท ารายได้เพิ่มเติมได้จากพื้นที่รอบสถานี เช่น การเปิดร้านกาแฟ
หรอืรา้นอาหาร ทัง้นี้ ธุรกจิอื่นๆ เช่น โรงแรมหรอืผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ อาจลงทุนสถานีชารจ์
ได้เช่นกนั เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและเตรยีมความพร้อมในการรองรบั
ความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ส่วนเจ้าของสถานที่ที่ยงัไม่พร้อมรบัความเสีย่ง 
ควรรอให้ธุรกิจโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขยายตวัและมีผู้ให้บรกิารโครงข่ายเสยีก่อน 
เพราะจะมทีางเลอืกในการลงทุนมากขึน้ 

   ภาคเอกชนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ควรจับตา
สัญญาณบวกทั้งในเชิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาด โดยในเชงิกฎระเบยีบ 
ควรจบัตาการออกอตัราขายไฟฟ้าส าหรบัสถานีชาร์จและเกณฑก์ารเชื่อมต่อกบัระบบสายจ าหน่าย
ไฟฟ้า ส่วนสญัญาณจากตลาดนัน้ สามารถใช้ตวัชี้วดั เช่น ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (Total 
Cost of Ownership)1 ต่อระยะทาง 1 กโิลเมตรของรถยนต์แต่ละชนิด ยกตวัอย่าง การเปรยีบเทยีบ
โดยการใชต้วัชีว้ดัดงักล่าวระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf และรถยนต์สนัดาปภายใน Toyota 
Corolla พบว่า รถยนต ์Nissan Leaf ม ีTotal Cost of Ownership สงูกว่า 26% อย่างไรกด็ ีเมื่อสว่น
ต่างดงักล่าวแคบลงอย่างมีนัยส าคญั จะเป็นสญัญาณแบบหนึ่งที่ผลกัดนัให้ภาคเอกชนเขา้มาบุก
ตลาดไดม้ากขึน้  

 

รปูที ่1: เปรยีบเทยีบระยะทางทีร่ถยนตไ์ฟฟ้าสามารถวิง่ไดจ้ากการชารจ์ไฟเตม็ 1 ครัง้ ซึง่สัน้กว่าระยะทางทีร่ถยนตส์นัดาปภายใน

สามารถวิง่ไดจ้ากการเตมิน ้ามนัเตม็ถงั 
หน่วย: กโิลเมตร 

  

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของผูผ้ลติรถยนต์รายต่างๆ และเวบ็ไซต์ fueleconomy.gov 

 

                                                 
1
 Total Cost of Ownership ค านวณบนสมมตุฐิานของตลาดรถยนต์ในสหรฐัฯ โดยไมร่วมเงนิสนบัสนุน และภาษี 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

รปูที ่2: ลกัษณะการขยายตวัของสถานีชารจ์ในไทยจะกระจุกตวัในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลก่อน จากนัน้จงึค่อยๆ กระจายออก

ไปสูห่วัเมอืงใหญ่ และเสน้ทางหลกั 

 

  

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC  

รปูที ่3: จากการชีว้ดัในสว่นของตน้ทุนรวมของการเป็นเจา้ของ (Total Cost of Ownership) พบว่ารถยนตไ์ฟฟ้าสงูกว่ารถยนต์
สนัดาปภายในอยู่ 26% โดยไม่รวมภาษ ี
หน่วย: ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อระยะทาง 1 กโิลเมตร 

  
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของเวบ็ไซต์ edmunds.com 

โดย:  อภญิญา อกัษรกจิ (apinya.aksornkij@scb.co.th)  
 Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
EIC Online: www.scbeic.com 

เฟส 1: ต าแหน่งสถานีชารจ์ที่
มใีนปจัจุบนั 

เฟส 2: เกดิสถานีชารจ์ตาม
หวัเมอืงทีม่กี าลงัซือ้ และพื้นที่
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั 

เฟส 3: เกดิสถานีชารจ์ตาม
เสน้ทางหลกัเพื่อรองรบัการ
เดนิทางระยะไกล  
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