
 

 

 
 

 

 
 

 

  ปัจจบุนั รถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า1 เร่ิมมีพืน้ท่ีในการรับรู้ของผู้บริโภคไทยมากขึน้ โดยเฉพาะหลงัจาก
รัฐบาลประกาศแผนสนบัสนนุการลงทนุผลิตรถยนต์ประเภทดงักลา่ว ซึง่ท าให้ทัง้ฝ่ังผู้ประกอบการและฝ่ังผู้บริโภคเร่ิมเห็น
ภาพตลาดท่ีชัดเจนขึน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงได้ท ำกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรซือ้รถยนต์และควำมสนใจของ
ผู้บริโภคต่อรถยนต์ขับเคล่ือนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ เพื่อสะท้อนแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด ณ ปัจจุบัน ซึ่ง
ได้ผลส ำรวจที่น่ำสนใจว่ำ ส ำหรับตลำดรถยนต์ขับเคล่ือนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ รถยนต์ไฟฟ้ำแบบผสมเสียบ
ปล๊ัก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) คำดว่ำจะเป็นประเภทรถที่ ผู้บริโภคอำจให้ควำมสนใจมำก
ที่สุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกรำคำส่วนเพิ่มจำกรถรุ่นใกล้เคียงไม่สูงเกินกว่ำ 200,000 บาท (ทัง้นีร้าคาส่วนเพ่ิมท่ี
ได้จากการส ารวจดงักลา่ว เป็นตวัเลขความคิดเห็นของผู้บริโภคปัจจบุนัท่ีอาจยงัไมไ่ด้สมัผสัรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ซึง่ตวัเลข
                                                                                 
1 รถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า หมายถึง รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมท่ีใช้พลงังานเชือ้เพลงิและพลงังานไฟฟ้า หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: 
HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลัก๊ (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) 
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ผลส ำรวจรถพลงังำนไฟฟ้ำช้ี... 

ผูบ้ริโภคปัจจุบนัสนใจรถยนต ์Plug-In Hybrid เป็นอนัดบัหน่ึง   

 
 
 

 จากการส ารวจพฤติกรรมการซือ้รถยนต์และความสนใจของผู้บริโภคต่อรถพลงังานไฟฟ้าของศูนย์วิจัย
กสิกรไทยพบว่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ มีควำมสนใจจะซือ้รถในปีนีม้องรถพลังงำนไฟฟ้ำเป็น
ตัวเลือกหน่ึงหำกมีกำรเข้ำมำท ำตลำด โดยรถปลั๊กอินไฮบริด ได้รับควำมสนใจมำกที่สุด ถ้ำ
รำคำที่เพิ่มขึน้ไม่สูงเกนิกว่ำ 200,000 บำทเทยีบกับรถรุ่นใกล้เคียง 

 ทัง้นีร้าคา 200,000 บาท เป็นความเห็นของผู้บริโภคปัจจบุนัท่ียงัมีมมุมองตอ่รถพลงังานไฟฟ้าท่ีจ ากดั และมี
โอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขึน้อยู่กบัการน าเสนอฟังก์ชัน่และสมรรถนะของรถยนต์โดยผู้ประกอบการ
ให้ผู้บริโภคพิจารณา และมองเห็นถงึความคุ้มคา่ตอ่ราคาท่ีได้รับ 

 เพ่ือตอบสนองตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจบุนัท่ีได้จากผลส ารวจ ผู้ประกอบการอาจด าเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรับรถพลงังานไฟฟ้า โดยเน้นไปท่ีประเดน็ด้านความประหยดัค่าใช้จ่ายพลงังานใน
ระยะยาว ระดบัราคาท่ีไมส่งูเกินไปเมื่อเทียบกบัรุ่นปกติ สมรรถนะในการขบัข่ี และความเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

 อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยงัมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นข้อกังวลซึ่งอำจจะลดทอนควำมต้องกำรซือ้รถ
พลังงำนไฟฟ้ำลง โดยทางภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือในการพฒันาต่อไป ได้แก่ ความพร้อมของ
สถานีชาร์จไฟฟ้าทัง้ในแง่ของจ านวนสถานีและระยะเวลาท่ีใช้ในการชาร์จต่อครั ง้ ความกังวลเร่ือง
การซอ่มบ ารุง ราคารถพลงังานไฟฟ้า และราคาแบตเตอร่ีท่ีคอ่นข้างสงู  

             ประเดน็ส ำคัญ 



 

 

2 Current Issue 

ดงักลา่วอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากผู้ประกอบการมีการน าเสนอฟังก์ชัน่และสมรรถนะของรถพลงังานไฟฟ้าให้
ผู้บริโภคพิจารณา และมองเห็นถงึความคุ้มคา่ตอ่ราคาท่ีได้รับ) โดยความสนใจต่อรถยนต์ Plug-In Hybrid อาจเน่ืองจาก
รถยนต์ดงักลา่วดเูป็นเร่ืองใหมท่ี่น่าสนใจในตลาด รวมถงึการท่ีสามารถเลือกเติมพลงังานในการขบัเคลื่อนให้รถยนต์ได้ถึง 
2 ประเภท ท าให้สะดวกตอ่การใช้งานมากกวา่แบบท่ีใช้แบตเตอร่ีอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม หากมีการพฒันารถยนต์ประเภท
ดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเดน็ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน มมุมองของผู้บริโภคตอ่ประเภทรถท่ีสนใจอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต  
  จากผลส ารวจพบกลุม่ตวัอย่างท่ีตอบวา่มีแผนจะซือ้รถยนต์ภายในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของทัง้หมด และ
พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ ท่ีคิดจะซือ้รถมีความสนใจน าเอา
รถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้ามาเป็นตวัเลือกหนึ่ง
หากมีการน าออกมาท าตลาด ซึง่โดยส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 74 แสดงความสนใจในตัวรถยนต์ Plug-In 
Hybrid ตามด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ี และรถยนต์
ไฮบริดซึง่มีสดัสว่นใกล้เคียงกนัตามล าดบั  

 นอกจากนี ้ เงินส่วนเพ่ิมท่ีผู้ซือ้คิดว่าจะยอมจ่ายเพ่ือซือ้
รถในกลุม่ดงักลา่ว พบวา่ สว่นใหญ่จะขึน้อยู่กบัระดบัรายได้
และประเภทรถท่ีคิดวา่จะซือ้ รวมถึงมมุมองของผู้บริโภคต่อ
ประเด็นการลดภาษีสรรพสามิตของภาครัฐ ซึ่งท าให้
ผู้ บริโภคส่วนใหญ่มองว่าราคาท่ีเพ่ิมขึน้ไม่ควรสูงมาก
เน่ืองจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว โดยจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามถึงกว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มมีระดบัรายได้

สงู2  ก็ยังมองว่าราคาส่วนเพ่ิมของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้าไม่ควรเกินกว่า 200,000 บาท สอดคล้องกบัผล
ส ารวจท่ีสะท้อนว่า ผู้ที่คิดจะซือ้รถยนต์ในปีนีแ้ละรับพิจำรณำรถพลังงำนไฟฟ้ำเป็นตัวเลือกหน่ึงส่วนใหญ่กว่ำ
ร้อยละ 76 นัน้มองว่ำระดับรำคำที่จะเพิ่มขึน้มำจำกรำคำรถยนต์ปกตรุ่ินใกล้เคียงกันไม่ควรเกนิ 200,000 บำท  

  ทัง้นี ้หากแยกรถพลงังานไฟฟ้าแต่ละประเภทออกจากกนัเพ่ือจะได้เห็นภาพชดัย่ิงขึน้ถึงความยินดีท่ีจะจ่ายเงิน
สว่นเพ่ิมของรถยนต์แตล่ะประเภทพบวา่ ย่ิงระดบัเทคโนโลยีเพ่ิมสงูขึน้ระดบัความยินดีท่ีจะจ่ายเงินส่วนเพ่ิมก็มากขึน้ด้วย 
ดงัจะเห็นได้จากรถยนต์ไฮบริดผู้ซือ้สว่นใหญ่ยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิมไมเ่กิน 50,000 บาท ขณะท่ีรถยนต์ปลัก๊อินไฮบริด ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิมไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีพบว่า ผู้บริโภคส่วนหนึ่งก็พร้อมท่ีจะ
จ่ายสงูถงึ 1,000,000 บาทเลยทีเดียว โดยสงัเกตวา่กลุ่มตัวอย่ำงที่ยนิดีจะจ่ำยเพิ่มสูงมักเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับ
รำยได้ค่อนข้ำงสูงขึน้ไป  

                                                                                 
2 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 150,000 บาทขึน้ไป 



 

 

3 Current Issue 

 
 อย่างไรก็ตาม ราคาในใจของผู้บริโภคนีอ้าจมีการปรับเปลี่ยนได้ เน่ืองจาก ณ ปัจจบุนั แม้จะพอมีข้อมลูของตลาด
ในต่างประเทศอยู่บ้าง แต่ก็ยงันบัว่าความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อรถพลงังานไฟฟ้ายงัมีไม่มาก และในไทยเองก็มี
รถยนต์ในกลุม่นีว่ิ้งอยู่น้อยมาก ท าให้คา่ยรถอาจต้องท าการตลาดเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีหนกัหน่วงมากขึน้ ในกรณีท่ีเห็น
ว่าผู้ บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองต่อราคารถพลังงานไฟฟ้าในระดับท่ีไม่เพ่ิมสูงมากนักจากราคารถยนต์ปกติรุ่น
ใกล้เคียงกนั โดยการจะผลกัดนัตลาดรถพลงังานไฟฟ้าให้เกิดขึน้จริงในประเทศ คงต้องอาศยัความร่วมมือในการวางกล
ยทุธ์ทัง้จากฝ่ังผู้ประกอบการและฝ่ังภาครัฐ ซึง่จากผลส ารวจของศนูย์วิจยักสิกรไทยพบข้อมลูท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
อาจสนบัสนนุให้ผู้บริโภคเลือกซือ้รถพลงังานไฟฟ้า ซึง่อาจน ามาประยกุต์ใช้เป็นกลยทุธ์ในการท าตลาดได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรชีใ้ห้ผู้บริโภคเหน็ถงึจุดเด่นด้ำนกำรประหยัดค่ำพลังงำน โดยจะเห็นได้จากผลการส ารวจท่ีผู้บริโภคถึง
ร้อยละ 77.4 มองวา่เป็นประเดน็ท่ีจะท าให้ตดัสินใจเลือกซือ้รถพลงังานไฟฟ้า แสดงว่าผู้บริโภคเน้นประโยชน์ใน
การใช้รถในระยะยาว ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความรู้ และเปรียบเทียบความแตกต่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนถึง
ระดบัการประหยดัคา่พลงังานของรถพลงังานไฟฟ้าแบบต่างๆกบัรถยนต์รุ่นปกติ ซึง่ปัจจุบนัรถพลงังานไฟฟ้ามี

คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานโดยเฉลี่ยน้อยกวา่รถยนต์สนัดาปภายในถงึมากกวา่คร่ึง ในการว่ิงระยะทางเท่ากนั3 

 ระดับรำคำไม่สูงเม่ือเทียบกับรถในรุ่นใกล้เคียง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัรองลงมาท่ี
สดัสว่นร้อยละ 67.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ดงัท่ีได้กล่าวไปเบือ้งต้นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าระดบั
ราคาไม่ควรสงูเกินกว่า 200,000 บาทเทียบกบัรถรุ่นใกล้เคียง ผู้ประกอบการจึงควรต้องชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์ท่ี
ผู้บริโภคจะได้รับเทียบกบัราคาท่ีเสียไปให้สมเหตสุมผล และตัง้ราคาในระดบัท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผู้บริโภคมี
มมุมองท่ีวา่รถพลงังานไฟฟ้าได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐด้วย 

 สมรรถนะในกำรขับขี่และควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีมีการให้ความส าคญัในระดบัพอกนัท่ี
ประมาณร้อยละ 40 ของจ านวนผู้ ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ผู้ประกอบการจึงควรน าเสนอข้อมูลท่ีจะท าให้

                                                                                 
3 อ้างอิงจาก U.S. Department of Energy 



 

 

4 Current Issue 

ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจตอ่สมรรถนะในการขบัข่ี ข้อดีข้อเสียท่ีชดัเจนของรถ และสร้างความรู้สกึดีถึงการท่ีตน
ได้เป็นสว่นหนึง่ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

 กำรใช้งำนฟังก์ช่ันที่มีเทคโนโลยีมำกขึน้ และควำมดูดีทันสมัย ถูกให้ความส าคญัน้อยกว่า 4 ปัจจยัแรก 
โดยมีสดัส่วนเพียงร้อยละ 28.3 และ 17.8 จึงอาจเป็นกลยุทธ์เสริมท่ีผู้ประกอบการน ามาใช้เพ่ือสร้างแรงดงึดูด
ผู้บริโภคด้วยภาพลกัษณ์และเทคโนโลยีในรถยนต์ท่ีทนัสมยั โดยจดัระดบัราคาจ าหน่ายแตกตา่งกนัไปตามระดบั
ฟังก์ชัน่เสริมตา่งๆได้เช่นกนั 

นอกจากกลยุทธ์เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคต่างๆดงักล่าวแล้ว สิ่งส าคญัท่ีผู้ ประกอบการและภาครัฐ
จะต้องค านึงถึงเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับตลาดรถพลงังานไฟฟ้า และลดความกังวลต่อปัญหาต่างๆของผู้บริโภคท่ี
อาจจะท าให้เกิดการตดัสินใจไม่เลือกซือ้รถพลงังานไฟฟ้า ซึง่จากผลส ารวจของศนูย์วิจัยกสิกรไทยพบข้อมลูด้านความ
กงัวลตา่งๆของผู้บริโภคท่ีน่าสนใจ ดงัตอ่ไปนี ้
 ควำมกังวลว่ำสถำนีบริกำรชำร์จไฟฟ้ำอำจมีไม่ทั่วถงึ ซึง่ร้อยละ 69.7 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มองปัญหานี ้

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด โดยเฉพาะส าหรับรถพลงังานไฟฟ้าท่ีพึ่งพาแบตเตอร่ีเพียงอย่างเดียว ดงันัน้รัฐบาลและ
ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนท่ีชัดเจนและบอกให้ผู้บริโภคทราบอย่างต่อเน่ือง ถึงความคืบหน้าในการวาง
โครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกบัการเปิดตลาดรถพลงังานไฟฟ้า ทัง้นีใ้นต่างประเทศมีการ
ลงทนุสร้างสถานีชาร์จไฟก าลงัสงูโดยเอกชน ทัง้แบบการลงทุนโดยค่ายรถท่ีอยู่ในธุรกิจรายเดียว หรือแบบลงทุน
ร่วมกันหลายราย ตามทางหลวงและทางสัญจรหลักๆเพ่ือยืดระยะทางในการเดินทางของรถไฟฟ้าใน
ขณะท่ีเดินทางไกล และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขบัข่ี ส่วนการเตรียมความพร้อมของภาครัฐไทยใน

เร่ืองปริมาณพลงังานไฟฟ้ารองรับนัน้ ปัจจบุนัหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องได้มีการจดัท าแผนอนุรักษ์พลงังาน4จนถึง
ปี 2579 เพ่ือรองรับการใช้รถพลงังานไฟฟ้าได้ถงึ 1.2 ล้านคนั ในอนาคต 

 ควำมกังวลเร่ืองกำรซ่อมบ ำรุงและรำคำรถยนต์ที่ ค่อนข้ำงสูง มีสัดส่วนอยู่ ท่ีร้อยละ 60.2 และ 58 
ตามล าดบั และเป็นประเด็นท่ีผู้บริโภคแสดงออกถึงความกังวลต่อค่าใช้จ่ายในการถือครองรถพลงังานไฟฟ้า 
รวมถงึปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในการดแูลซอ่มบ ารุงในระยะยาว ทัง้นีเ้น่ืองจากรถพลงังานไฟฟ้าเป็นเร่ืองใหม่ในไทย
ท าให้ความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยีหรือปัญหาท่ีจะเกิดขึน้อาจมีมาก และอาจต้องใช้ผู้ ท่ีมีความช านาญการมาก
ขึน้ในการซอ่มบ ารุง ผู้ประกอบการและภาครัฐจึงควรร่วมมือกนัสร้างช่างเทคนิคท่ีมีความพร้อมส าหรับการดแูล
ปัญหาดงักลา่วในจ านวนท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการในอนาคต 

 ควำมกังวลเร่ืองระยะเวลำในกำรชำร์จไฟฟ้ำต่อครัง้ และแบตเตอร่ีมีรำคำสูง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
สดัสว่นร้อยละ 41.1 และ 33.4 ตามล าดบั กงัวลถงึปัญหานี ้โดยระยะเวลาในการชาร์จไฟท่ีนานอาจเป็นปัญหา
หากต้องเดินทางไกลออกตา่งจงัหวดั หรือแบตเตอร่ีหมดระหวา่งวนัขณะอยู่นอกท่ีพกัอาศยั โดยเฉพาะรถ
พลงังานไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี ดงันัน้การติดตัง้สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วให้กระจายทัว่ถงึในจดุส าคญั และ
ให้มีบริเวณท่ีสามารถพักผ่อนหรือมีกิจกรรมท าระหว่างรอชาร์จไฟ อาจช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้  ซึ่ง
ประเด็นเร่ืองแบตเตอร่ีนี ้ปัจจุบนัการพฒันาเร่ืองความจุของแบตเตอร่ีและการชาร์จไฟให้เร็วขึน้นัน้เป็น
เร่ืองท่ีค่ายรถและบริษัทท่ีเก่ียวข้องต่างมุ่งเน้นพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีรถ

                                                                                 
4 ข้อมลูจากรายงานแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟ้าเพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (พฤศจิกายน 2559) 



 

 

5 Current Issue 

พลงังานไฟฟ้าดีขึน้ตามล าดบัมาโดยตลอด ซึง่นอกจากผู้ประกอบการควรท่ีจะให้ความรู้ในประเด็นการ
พฒันาแบตเตอร่ีอย่างตอ่เน่ืองแล้ว การท าให้แบตเตอร่ีรุ่นใหมท่ี่พฒันาดีขึน้สามารถน าไปเปลี่ยนใช้ได้กบั
รถรุ่นก่อนอาจเป็นอีกแนวทางท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตวัรถพลงังานไฟฟ้าได้มากขึน้  

 

อนึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ำ ทิศทางของตลาดรถพลังงานไฟฟ้าหลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนออกมา เรำอำจจะได้เห็นภำพกำรตัดสินใจด ำเนินธุรกิจของค่ำยรถยนต์ที่แตกต่ำงกัน
ออกไป โดยมีทัง้ค่ำยรถที่ตัดสินใจเข้ำมำลงทุนในตลำดรถยนต์ไฟฟ้ำได้ทันทีเน่ืองจำกมีเทคโนโลยีนีอ้ยู่  
เพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งตลำดก่อน และค่ำยรถที่อำจรอดูทศิทำงตลำด พร้อมกันกับพัฒนำเทคโนโลยีควบคู่ไป 
เพื่อเข้ำมำแข่งขันในจังหวะที่ตลำดรถยนต์ไฟฟ้ำเป็นที่ รับรู้และเติบโตแล้วระดับหน่ึง ซึ่งจากการท า
แบบสอบถามครัง้นีข้องศนูย์วิจยักสิกรไทย ท าให้พอมองเห็นแล้ววา่ผู้บริโภคเร่ิมมีการรับรู้ถึงตวัรถพลงังานไฟฟ้า และ
เร่ิมมีความสนใจในการครอบครองรถยนต์ประเภทนี ้ ส่วนทางด้านซพัพลายและโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆท่ีจะช่วย
ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวก็ขึน้อยู่กับความร่วมมือกันของทัง้ภาครัฐและเอกชน ท่ีจะร่วมกันผลักดันให้
ตลาดรถพลงังานไฟฟ้าเติบโตได้ดีในไทย  

ส าหรับ ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องซึ่งคำดว่ำจะมีโอกำสเปิดตลำดควบคู่ไปกับกำรเกิดของรถพลังงำนไฟฟ้ำใน
ไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ำ สถานีชาร์จไฟฟ้า จะเป็นธุรกิจหลกัหนึ่ง เน่ืองจากเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญั
หากต้องการให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึน้ในวงกว้างต่อไปในอนาคต และยงัรวมไปถึง  อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าแบบ
พกพา เพ่ือความสะดวกหากเกิดเหตุพลงังานหมดในท่ีๆ ไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนีธุ้รกิจเพ่ือการ
พกัผ่อนหรือท ากิจกรรมเพ่ือความบนัเทิงแบบใช้เวลาไมน่านท่ีอยู่ภายในสถานีชาร์จไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้ ใช้รถสามารถมี
กิจกรรมท าระหวา่งช่วงเวลารอชาร์จไฟฟ้า ยงัเป็นอีกประเภทธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหล่งข้อมลูต่าง  ๆท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความสมบูรณ์เพ่ือใช้
ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ  ด้วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดังกล่าว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไม่ถือว่าเป็น  
การให้ความเห็น  หรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้  


