การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้ าและชิ้นส่วน

นายศุทธิภณ เหลืองทองคา
กองส่งเสริมการลงทุน 2
7 พฤษภาคม 2564
1

1

สถานการณ์ ยานยนต์ ไฟฟ้าในปัจจุบัน
ยานยนต์ ไฟฟ้ าสะสม
HEV/PHEV
186,272
คัน
รถยนต์
179,034
รถจักรยานยนต์ 7,236
รถโดยสาร
1
รถบรรทุก
1
รถสามล้อ
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยานยนต์ ไฟฟ้ าจดทะเบียนใหม่

BEV

HEV/PHEV

5,685
คัน

32,264
คัน

รถยนต์
2,202
รถจักรยานยนต์ 3,128
รถโดยสาร
120
รถบรรทุก
รถสามล้อ
235

รถยนต์
29,459
รถจักรยานยนต์ 1,804
รถโดยสาร
1
รถบรรทุก
รถสามล้อ
-

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

BEV

2,999
คัน
รถยนต์
1,288
รถจักรยานยนต์
1,591
รถโดยสาร
2
รถบรรทุก
รถสามล้อ
118

ทีม่ า: สมาคมยานยนต์ ไฟฟ้ าไทย

มีสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้ า 557 แห่ ง 1,818 หัวจ่ าย (Quick Charge 606 หัวจ่ าย)
ค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอดั ประจุไฟฟ้าของยานยนต์ ไฟฟ้าอัตราพิเศษ

2.6369 บาทต่ อหน่ วย

2

2

ตัวอย่ าง ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการทีไ่ ด้ รับส่ งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า xEV
(ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

นโยบายส่ งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า ชิ้นส่ วน และอุปกรณ์
(ตามประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
เงื่อนไข
1. เสนอเป็ นแผนงานรวม (Package) :

- โครงการประกอบรถยนต์ และชิ้นส่ วนสาคัญ
- แผนผลิตรถยนต์ ปีที่ 1-3
- แผนนาเข้ าเครื่ องจักรและติดตั้ง
- แผนผลิตหรื อจัดหาชิ้นส่ วนอื่นๆ
- แผนพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้า
- แผนจัดการแบตเตอรี่ใช้ แล้ว
- แผนพัฒนา Local Supplier

2. ผลิตชิ้นส่ วนสาคัญ :

1) แบตเตอรี่ 2) มอเตอร์ 3) BMS 4) DCU

3. ผ่ าน Type Approval ของ UN Reg. ตาม
มาตรฐาน L M หรื อ N (เฉพาะ HEV,
PHEV และ BEV)
4. ประกอบรถยนต์ ภายใน 3 ปี
5. ผลิตชิ้นส่ วนสาคัญภายใน 3 ปี (HEV,
PHEV, E-BUS) และ 6 ปี (BEV)

ประเภทรถ

HEV
PHEV

BEV

Battery
Electric Bus

สิ ทธิและประโยชน์
✓ ไม่ ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
✓ ยกเว้ น CIT 3 ปี
✓ + CIT 1 ปี / 1 ชิ้นส่ วนสาคัญ
(แต่ รวมแล้วไม่ เกิน 6 ปี )
✓ ยกเว้ น CIT 5 ปี
(+ CIT 1 ปี /1 ชิ้นส่ วนสาคัญ
+ CIT 1 ปี /1 ปี ทีผ่ ลิตชิ้นส่ วนสาคัญเร็วขึน้
แต่ รวมแล้วไม่ เกิน 10 ปี
และต้ องมีการถ่ ายทอดเทคโนโลยี)
✓ ได้ รับสิ ทธินาเข้ า CBU
✓ ยกเว้ น CIT 3 ปี
✓ + CIT 1 ปี / 1 ชิ้นส่ วนสาคัญ
(แต่ รวมแล้วไม่ เกิน 6 ปี )

ยื่นคาขอรับการส่ งเสริมการลงทุนภายในเดือนธันวาคม 2561

4

4

นโยบายส่ งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า ชิ้นส่ วน และอุปกรณ์
(ตามประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

Traction
Air
Motor
Conditioning
System/Part

DC/DC
Converter

Electrical
Circuit
Breaker

Battery
Portable
EV Charger

BMS
Front/
Rear
Axle for
EV bus

Smart
Charging
System

EV
Connector

DCU

Inverter

On-board
Charger

5

5

โครงการทีไ่ ด้ รับส่ งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า
(ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

81,000 ลบ.
HEV

(50,455 ลบ.)

ผู้ได้ รับส่ งเสริม ออกบัตร

27 โครงการ 560,000 คัน 27
5
352,500

PHEV

6

87,240

BEV

14

125,140

Battery
Electric Bus

2

1,600

(11,443 ลบ.)
(19,154 ลบ.)

(665 ลบ.)

15

จาหน่ าย
ทดลองผลิต ในเชิงพาณิชย์

-

9

-

-

-

6

6

โครงการทีไ่ ด้ รับส่ งเสริมการลงทุนกิจการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ไฟฟ้า
(ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

ชิ้นส่ วน

15 โครงการ

10,000 ลบ.

Battery

11*

6,780

Traction Motor

2**

2,000

ระบบปรับอากาศ

2

707

Inverter, On-board Charger,
DC/DC Converter,
BMS, DCU

1**

1,347

ผู้ได้ รับส่ งเสริม

หมายเหตุ : * ในจานวนนีม้ ี 3 โครงการได้ รับการส่ งเสริมภายใต้ ประเภท 5.2.6.1 แบตเตอรี่ (High Density Battery)
** ใน 1 โครงการของ DELTA ผลิตทั้ง Traction Motor, Inverter, On-board Charger, DC/DC Converter, BMS และ DCU
7

7

8

8

สิทธิและประโยชน์สำหรับสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ

จะต้องเสนอแผนพัฒนำระบบ
อัดประจุไฟฟ้ำอัจฉริยะ
(EV Smart Charging System)

หัวจ่ำยประจุไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 40 หัว
จ่ำย (เป็น Quick Charge อย่ำงน้อย
ร้อยละ 25)
จะต้องไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์
จำกหน่วยงำนอื่น
จะต้องได้รับ ISO 18000 ภำยใน
3 ปี นับจำกวันออกบัตรส่งเสริม
จะต้องเสนอแผนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และชิ้นส่วน

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

9

แผนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ ไฟฟ้ าแห่ งชาติ

ปี 2030 เป้าหมาย 30@30
750,000 คัน

BEV

50%

375,000

คัน

HEV

PHEV

375,000

คัน

50%

สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
ได้ รั บ มอบหมายให้ เปิ ดให้ การส่ งเสริ ม
ยานพาหนะไฟฟ้ า ทุ ก ประเภท และมุ่ ง เน้ น
ส่ งเสริ ม การผลิ ต แบตเตอรี่ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ ให้
ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตที่สาคัญ ควบคู่
ไปกับยานพาหนะไฟฟ้า

1
10
0

คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนอนุมัตเิ มื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

1. เปิ ดประเภทให้ การส่ งเสริม กิจการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้ า (BEV, PHEV และ HEV)
เงื่อนไข

สิ ทธิและ
ประโยชน์

1. ต้ องเสนอเป็ นแผนงานรวม (Package)
2. ภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่ งเสริม : ต้ องเริ่มผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าทุกประเภทที่ได้ รับอนุมัตแิ ละแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริ่มจากการผลิต Module
3. ภายใน 3 ปี นับจากวันเริ่มผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า : ต้ องผลิตชิ้นส่ วนสาคัญเพิม่ เติมอย่างน้ อย 1 ใน 3 ชิ้น (Traction Motor, DCU, BMS) และ
กรณีผลิต HEV และ/หรื อ PHEV ด้ วย จะต้ องผลิตชิ้นส่ วนตามประเภทกิจการ 4.8.3 อย่ างน้ อยอีก 2 ชิ้น
4. กรณีที่จาหน่ ายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ ต้องได้ รับรองมาตรฐานที่กาหนด เช่ น UN R100 R13H R94/95 และ Euro5 (เฉพาะ HEV/PHEV)
5. ไม่ ให้ ขยายเวลานาเข้ าเครื่ องจักร ยกเว้นกรณีมีเหตุอนั สมควร

ตามขนาดการลงทุนไม่ รวมค่ า
ที่ดนิ และทุนหมุนเวียนของ
โครงการรวม (Package)
ได้แก่ การผลิตรถยนต์ BEV
และการผลิตชิ้นส่ วนสาคัญ
ได้แก่ แบตเตอรี่ ไฟฟ้า
มอเตอร์ BMS และ DCU ทั้ง
ของตนเองและผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน
ปริมาณการผลิตในโครงการนับเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขปริมาณการ
ผลิตจริงของโครงการ Eco Car ได้

ขนาดการลงทุนรวมกัน

ไม่ น้อยกว่ า

5,000 ล้านบาท

ขนาดการลงทุนรวมกัน

น้ อยกว่ า

5,000 ล้านบาท

HEV : ไม่ ได้ ยกเว้น CIT
PHEV : ยกเว้น CIT 3 ปี
BEV : ยกเว้น CIT 8 ปี + CIT 1-3 ปี หากทา R&D
ไม่ ได้ รับสิ ทธิเพิม่ กรณีต้งั อยู่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม

HEV : ไม่ ได้ ยกเว้ น CIT
PHEV : ยกเว้ น CIT 3 ปี
BEV : ยกเว้ น CIT 3 ปี

+ CIT 2 ปี หากเริ่มผลิตในปี 2565
+ CIT 1 ปี / 1 ชิ้น หากผลิตชิ้นส่ วนสาคัญเพิม่ เติมจากข้ อกาหนดพืน้ ฐาน
+ CIT1 ปี หากผลิตจริง(เฉพาะ BEV) >10,000 คัน/ปี ปี ใดปี หนึ่ง ภายใน 3 ปี
+ CIT 1-3 ปี หากทา R&D
ไม่ ได้ รับสิ ทธิเพิม่ กรณีต้งั อยู่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม

11

11

คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนอนุมัตเิ มื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

เงื่อนไข

1. จะต้ องเสนอเป็ นแผนงานรวม (Package)
2. จะต้ องผลิตรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้า ภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่ งเสริม (ไม่ ให้ ขยายเวลา
นาเข้ าเครื่ องจักร ยกเว้ นกรณีมเี หตุอนั สมควร)
3. กรณีทจี่ าหน่ ายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ ต้องได้ รับรองมาตรฐานทีก่ าหนด เช่ น UN R136 มอก. 2720 UN R75 และ
UN R78

ยกเว้ น CIT 3 ปี
สิ ทธิและ
ประโยชน์

+ CIT 1 ปี หากเริ่มผลิตในปี 2565
+ CIT 1 ปี หากผลิตแบตเตอรี่ต้ังแต่ ข้นั Module ภายใน 3 ปี นับแต่ วนั ออกบัตรส่ งเสริม
+ CIT 1 ปี /1 ชิ้น หากผลิตชิ้นส่ วนสาคัญอื่นๆ เพิม่ เติม (มอเตอร์ BMS หรื อ DCU) ภายใน 3 ปี นับแต่ วัน
ออกบัตรส่ งเสริม
+ CIT 1-3 ปี หากทา R&D
ไม่ ได้ รับสิ ทธิเพิม่ กรณีต้งั อยู่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม
12

12

คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนอนุมัตเิ มื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
กิจการผลิตรถสามล้ อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
เงื่อนไข

1. ต้ องเสนอเป็ นแผนงานรวม (Package)
2. ต้ องผลิตรถสามล้ อไฟฟ้าและผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่ งเสริม (ไม่ ให้ ขยายเวลานาเข้ า
เครื่ องจักร ยกเว้ นกรณีมเี หตุอนั สมควร)
3. กรณีที่จาหน่ ายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ ต้องได้ รับรองมาตรฐานที่กาหนด เช่ น UN R136

ยกเว้ น CIT 3 ปี
สิ ทธิและ
ประโยชน์

+ CIT 1 ปี หากผลิตแบตเตอรี่ต้ังแต่ ข้นั Module ภายใน 3 ปี นับแต่ วนั ออกบัตรส่ งเสริม
+ CIT 1 ปี / 1 ชิ้น หากผลิตชิ้นส่ วนสาคัญอื่นๆ เพิม่ เติม (มอเตอร์ BMS หรื อ DCU) ภายใน 3 ปี นับแต่
วันออกบัตรส่ งเสริม
+ CIT 1-3 ปี หากทา R&D
ไม่ ได้ รับสิ ทธิเพิม่ กรณีต้ งั อยู่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม
13
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คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนอนุมัตเิ มื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้ าและรถบรรทุกไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่

เงื่อนไข

1. จะต้ องเสนอเป็ นแผนงานรวม (Package)
2. จะต้ องประกอบรถโดยสารไฟฟ้าหรื อรถบรรทุกไฟฟ้ า และผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้ าภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตร
ส่ งเสริม
3. กรณีที่จาหน่ ายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ ต้องได้ รับรองมาตรฐานที่กาหนด เช่ น UN R100
4. ไม่ ให้ ขยายเวลานาเข้ าเครื่ องจักร ยกเว้ นกรณีมเี หตุอนั สมควร

ยกเว้ น CIT 3 ปี
สิ ทธิและ
ประโยชน์

+ CIT 1 ปี หากผลิตแบตเตอรี่ต้ังแต่ ข้นั Module ภายใน 3 ปี นับแต่ วนั ออกบัตรส่ งเสริม
+ CIT 1 ปี / 1 ชิ้น หากผลิตชิ้นส่ วนสาคัญอื่นๆ เพิม่ เติม (มอเตอร์ BMS หรื อ DCU) ภายใน 3 ปี นับแต่
ออกบัตรส่ งเสริม
+ CIT 1-3 ปี หากทา R&D
ไม่ ได้ รับสิ ทธิเพิม่ กรณีต้ งั อยู่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม

วัน

14
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คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนอนุมัตเิ มื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
2. แก้ไขชื่ อประเภทให้ การส่ งเสริม เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์ และแก้ไขสิ ทธิประโยชน์ (1/2)
4.8.3 กิจการผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ สาหรับยานพาหนะไฟฟ้ า
ประเภทกิจการ
4.8.3 กิจการผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ สาหรับยานพาหนะไฟฟ้ า ได้แก่
4.8.3.1 กิจการผลิตแบตเตอรี่
- กรณีมขี ้นั ตอนการ Pack Assembly
- กรณีมขี ้นั ตอนการผลิต Module
- กรณีมขี ้นั ตอนการผลิต Cell
4.8.3.3 กิจการผลิตระบบปรับอากาศด้ วยไฟฟ้ า ได้ แก่ คอมเพรสเซอร์ สาหรับ
ยานพาหนะไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่
4.8.3.7 กิจการผลิตอุปกรณ์ อดั ประจุไฟฟ้ าสาหรับยานพาหนะไฟฟ้ า
เช่ น เต้ ารับ-เต้ าเสี ยบ Wallbox เป็ นต้ น
4.8.3.13 กิจการผลิตคานหน้ า/คานหลังสาหรับรถโดยสารไฟฟ้ าและรถบรรทุกไฟฟ้ า
4.8.3.14 กิจการผลิต ชุดสายไฟแรงดันสู ง (High Voltage Harness)
4.8.3.15 กิจการผลิต Reduction Gear
4.8.3.16 กิจการผลิต Battery Cooling System
4.8.3.17 กิจการผลิต Regenerative Braking System

สิทธิและ
ประโยชน์

A3
A2 + ม.30*
A1 + ม.30*
A2

A2
A2
A2
A2
A2
A2

*หมายเหตุ: สิ ทธิประโยชน์ ลดหย่ อ น
อากรขาเข้ า วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ จ าเป็ นตาม
มาตรา 30 ในอัตราร้ อยละ 90
สาหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ นที่ไม่ มี
การผลิตในประเทศ เป็ นระยะเวลา 2 ปี
(อนุมัตคิ ราวละ 1 ปี ) นับจากวันที่นาเข้ า
วัตถุดบิ ครั้งแรก
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คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนอนุมัตเิ มื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
2. แก้ไขชื่ อประเภทให้ การส่ งเสริม เพิม่ ชนิดผลิตภัณฑ์ และแก้ไขสิ ทธิประโยชน์ (2/2)
5.2.6 กิจการผลิตอุปกรณ์ จัดเก็บพลังงานไฟฟ้ าที่มีความจุสูง (High
Energy Density Storage)
ประเภทกิจการ
5.2.6 กิจการผลิตอุปกรณ์ จัดเก็บพลังงานไฟฟ้ าทีม่ คี วามจุสูง (High
Energy Density Storage)
เงื่อนไข: ต้องมีคุณสมบัติ Specific Power และจำนวนรอบกำรอัด
ประจุไฟฟ้ำ ตำมที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ
5.2.6.1 แบตเตอรี่ (High Energy Density Battery)
- กรณีมขี ้นั ตอนการ Pack Assembly
- กรณีมขี ้นั ตอนการผลิต Module
- กรณีมขี ้นั ตอนการผลิต Cell
5.2.6.2 Supercapacitor

สิทธิและประโยชน์

A3
A2 + ม.30*
A1 + ม.30*
A2

4.9 กิจการต่ อเรื อหรื อซ่ อมเรื อ
ประเภทกิจการ
4.9 กิจการต่ อเรื อหรื อซ่ อมเรื อ
เงื่อนไข: ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน
ISO 14000 ภำยใน 2 ปี
นับแต่วนั ครบเปิ ดดำเนินกำร
4.9.1 กิจกำรต่อเรื อหรื อซ่อมเรื อ
ขนำดตั้งแต่ 500 ตันกรอส
4.9.2 กิจการต่ อเรื อ หรื อซ่ อมเรื อ ขนาดต่ากว่ า 500
ตันกรอส (เฉพาะเรื อโลหะหรื อไฟเบอร์ กลาสทีม่ ี
การติดตั้งเครื่ องยนต์ หรื อระบบขับเคลื่อน และ
อุปกรณ์)

สิทธิและประโยชน์

A2
A2
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Thank you
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
สำนักงำนใหญ่: 555 ถ.วิภำวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: (+66) 2553 8111 โทรสำร: (+66) 2553 8222
เว็บไซต์: http://www.boi.go.th
อีเมล์: head@boi.go.th

